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Anotace 

Předmětem diplomové práce „Hodnocení efektivnosti investičního projektu v dané 

společnosti“ je zhodnocení efektivnosti vybrané investice podniku ARRIVA MORAVA 

a.s. Společnost se zabývá silniční dopravou. Diplomová práce je strukturována do dvou 

částí, teoretické a praktické. Teoretická část se zabývá charakteristikou společnosti a 

obecnou teorií investiční činnosti, hodnocením efektivnosti investic a použitými metodami. 

V praktické části se aplikují vybrané metody hodnocení investičních projektů na konkrétní 

investiční projekt. Praktická část je zaměřena na samotnou analýzu, její zhodnocení a 

následné doporučení k její realizaci. 

Klíčová slova: Investice, hodnocení efektivnosti investice, doba splacení, čistá 

současná hodnota, doba návratnosti, vnitřní výnosové procento, výnosnost, cash flow. 

 

Summary 

The subject of the thesis " Evaluation of the effectiveness of the investment project in 

the company“ is to evaluate the effectiveness of selected investment of ARRIVA 

MORAVA a.s. This company is engaged in road transports. The thesis is divided into two 

parts - theoretical and practical. The theoretical part deals with the characteristics of a 

general theory of investment activities, evaluation of investment efficiency and methods 

used. The practical part applies selected methods of evaluation of investment projects to a 

particular investment project. The practical part is focused on the  analysis of its evaluation 

and follow recommendations for its implementation. 

Keywords: Investment, evaluating the effectiveness of investments, repayment  

period,  net present value,  payback period, internal rate of return, profitability, cash flow.  
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1 ÚVOD 

Zabezpečení dlouhodobé prosperity každé firmy vyžaduje pravidelné investice do 

jejího rozvoje nebo do obnovy stávajícího majetku a technologií. Hodnocení investičních 

projektů je velice podstatným krokem každé úspěšné firmy. Investice mají převážně 

dlouhodobý charakter a představují velký objem peněžních prostředků, s kterým je spojeno 

i riziko. 

 Rozhodnutí o investici, kterou podnik zvolí, nese sebou dlouhodobé působící 

důsledky, které velmi ovlivňují efektivnost a budoucí vývoj podniku. Je nutné detailně 

analyzovat každý potenciální investiční projekt na základě podrobného rozpracování 

pomocí metod hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů. Podnik si musí 

stanovit kritéria hodnocení, které budou sloužit pro přijetí nebo zamítnutí investice. 

V případě přijetí, poté musí zvolit nejlepší způsob financování, dále sledovat průběh 

investice, řídit investiční a provozní část s ohledem na maximalizaci přínosů.  

Cílem diplomové práce je pomocí metod hodnocení investičních projektů zhodnotit 

investiční projekt společnosti ARRIVA MORAVA a.s. Společnost je významným 

dopravcem v rámci celé České republiky. Investiční projekt se zaměřuje na pořízení dvou 

nových zájezdových autobusů do vozového parku společnost. Hlavním cílem je zhodnotit 

tento projekt a popřípadě doporučit realizaci investičního projektu. 

Diplomová práce je rozdělena do šesti kapitol. 

Po úvodu následuje kapitola zaměřená na podrobnější charakteristiku tohoto 

podniku. Obsahuje základní údaje o společnosti, její historii, podnikatelskou činnost a 

služby, na které se společnost zaměřuje.  

Třetí kapitola se zabývá teoretickými podklady pro popis jednotlivých metod 

hodnocení efektivnosti. V diplomové práci se budu zabývat statickými i dynamickými 

metodami hodnocení efektivnosti investic. Hodnocení investice bude provedeno 

prostřednictvím metody doby splacení, čisté současné hodnoty, výnosnosti a vnitřního 

výnosového procenta.  

Čtvrtá část je zaměřena na přiblížení charakteristiky vybraného investičního záměru 

prostřednictvím podkladů poskytnutých společností ARRIVA MORAVA a.s.  
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Pro zpracování diplomové práce byla zvolena investice dvou zájezdových autobusů značky 

Iveco a to kontrétně typy Crossway a Magelys.  

Pátá kapitola se zabývá praktickým hodnocením investičního projektu. Použila jsem 

metody, které jsou popsány v teoretické části a na základě podkladů poskytnutých 

podnikem, jsem provedla výpočty zvolených metod. Poté jsem výsledky jednotlivých 

metod vyhodnotila a stanovila rozhodnutí, zda je investiční záměr vhodné přijmout.   

Poslední část diplomové práce je závěr a shrnutím všech zjištěných výsledků u 

jednotlivých metod hodnocení efektivnosti. 
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2 CHARAKTERISTIKA FIRMY 

2.1 ARRIVA  

ARRIVA, patří k největším dopravním společnostem v Evropě, která poskytuje 

osobní dopravu prostřednictvím autobusů, vlaků, tramvají, metra a lodí v 14 zemích 

Evropy. [13] 

2.2 ARRIVA Transport Česká republika a.s. 

ARRIVA Transport Česká Republika a.s. je holdingová společnost, která vede 

skupinu společností poskytujících dopravní služby regionům, městům, firemním i 

soukromým zákazníkům. V České republice se zaměřujeme především na městskou 

autobusovou dopravu a na železniční dopravu. Na trhu pravidelné osobní autobusové 

dopravy v České republice zaujímá ARRIVA vedoucí postavení. Ročně přepraví přes 115 

milionů cestujících. [13]  

Společnost ARRIVA Transport Česká Republika a.s. systematicky vede skupinu 

ARRIVA v České republice, kterou tvoří společnosti ARRIVA TEPLICE s.r.o, ARRIVA 

PRAHA s.r.o., ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s., ARRIVA MORAVA a.s, ARRIVA 

vlaky s.r.o., ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o., Osnado spol. s.r.o., Probo Bus a.s., 

ARRIVA holding Česká republika s.r.o. a ARRIVA Services a.s. 

ARRIVA Transport v oblasti veřejné dopravy dlouhodobě vykazuje stabilní 

hospodářské výsledky, které umožňují strategické řízení a rozvoj společností podle 

regionů. [14] Na následujícím obrázku je mapa ARRIVA Transport Česká republika a.s.  

 

Obrázek č. 1: Mapa Arriva Transport Česká Republika a.s.     

 Zdroj: [13] 
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2.3 ARRIVA MORAVA a.s. 

ARRIVA MORAVA a. s. patří do skupiny ARRIVA Transport Česká Republika a.s. 

Charakteristika společnosti 

Společnost provozuje osobní autobusovou dopravu na území Olomouckého a 

Moravskoslezského kraje, částečně působí i na území kraje Pardubického a Zlínského. 

Řadí se k největším autobusovým dopravcům v České republice s více než 1 200 

zaměstnanci a  800 autobusy. [13] 

ARRIVA MORAVA a.s. je významným dopravcem v rámci celé České republiky, 

který každoročně rozšiřuje nabídku svých služeb. Společnost klade důraz na dodržování 

veškerých předpisů týkajících se bezpečnosti dopravy. Od roku 1998 je držitelem 

certifikátu ISO, který vypovídá o tom, že všechny služby mají zaručenou úroveň kvality. 

[13] 

Mezi silné stránky společnosti patří zajištění přepravy na krátké vzdálenosti, ale 

rovněž přeprava po Evropě. Toto je možné díky velkému výběru vozidel s různou úrovní 

vybavení. Společnost vlastní moderní vozový park a vozidla jsou udržována ve výborném 

technickém stavu a pravidelně obnovována. Služby v zájezdové dopravě zajišťují nejlepší 

řidiči s dlouholetou praxí. [13] Na následujícím obrázku je vyobrazeno logo společnosti 

ARRIVA MORAVA a.s. 

 

Obrázek č. 2: Logo ARRIVA MORAVA a.s.               

Zdroj: [13] 

2.3.1 Základní informace o společnosti  

 Obchodní firma: ARRIVA MORAVA a.s., 

 Základní kapitál: 616 013 000 Kč,  

 Sídlo: Vítkovická 3133/5, Ostrava - Moravská Ostrava, 

 IČ: 25827405,  

 Datum zapsání do OR: 7. 1. 1999. [14]  
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Struktura zaměstnanců 

 

 V tabulce č. 1 je zobrazen průměrný přepočtený stav zaměstnanců k 31. 12. 2014. 

          Tabulka č. 1: Struktura zaměstnanců k 31. 12. 2014 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování + [14] 

2.3.2 Historie společnosti 

V následujících bodech je uvedena historie společnosti ARRIVA MORAVA a.s. a to 

v roce: 

 1949 - Založení národního podniku ČSAD Ostrava. 

 1993 - Privatizace podniku - vznik ČSAD Ostrava a.s. 

 1998 - Zavedení systému řízení kvality dle norem řady ISO 9000 při provozování 

mezinárodních autobusových linek. 

 1999 - Vyčlenění části podniku - osobní doprava do společnosti ČSAD BUS 

Ostrava a.s., kapitálový vstup Connex Transport. 

 2001 - Zavedení systému řízení kvality dle norem řady ISO 9000 při provozování 

vnitrostátní a  zahraniční autobusové dopravy.  

 2002 - Změna obchodního názvu na Connex Morava a.s., zahájení provozování 

drážní dopravy. 

 2005 - Zavedení systému řízení kvality dle norem řady ISO 9000 při provozování 

drážní dopravy. 

 2008 - Sloučení se společností BUS Slezsko a.s. a následná změna obchodní firmy 

na Veolia Transport Morava a.s. 

Kategorie 
Průměrný 

přepočtený stav 
% podíl 

Řidiči autobusů 1 118  88,10 

Dělníci 5  0,39 

Strojvedoucí 8  0,63 

Obsluha vlaků 9  0,71 

Komerční pracovníci 2  0,16 

THP 114  8,98 

Opraváři 13  1,03 

Celkem 1 269  100,00 
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 2013 - Společnost Veolia Transport Central Europe se stala součástí skupiny 

ARRIVA po akvizici firmou Deutsche Bahn, změna obchodního názvu firmy na 

ARRIVA MORAVA a.s. [13] 

2.3.3 Vozový park  

Společnost zajišťuje provoz 397 příměstských linek, 40 linek MHD, 10 dálkových 

linek a 1 mezinárodní linky. Autobusy najezdí za rok zhruba 46 500 000 km. 

Vozový park společnosti vyhovuje všem požadavkům platné legislativy, neustále 

obnovuje a zvyšuje podíl autobusů bezbariérových a autobusů na alternativní pohon. 

Kvalitní stav vozidel je zajišťován pravidelnou údržbou, u starších vozidel jsou pro 

vylepšení jejich technického stavu prováděny navíc celkové opravy karosérie a interiéru. 

[13] 

2.3.4 Dopravní služby 

 Městská hromadná doprava – ARRIVA MORAVA  provozuje městskou 

hromadnou dopravu v šesti moravských městech. 

 Integrované dopravní systémy – Olomoucký kraje sdružuje dopravní systémy 

v okresech Olomouc, Přerov, Prostějov, Jeseník a Šumperk.  Je zde zahrnuta 

autobusová, železniční a tramvajová doprava v jednotném tarifu uznávaným mezi 

dopravci. 

 Dálková doprava – Probíhá na dálkových linkách z Olomouce, Ostravy, Brna, 

Bruntálu, Krnova, Opavy, Frýdku - Místku, Přerova, Šumperku a Jeseníku. 

 Zájezdová doprava - Možnost výběru z 27 destinací v České republice nebo v 

zahraničí. 

 Cyklobusy – Jedná se o autobusové linky určené k přepravě cykloturistů s jízdními 

koly a pěších turistů, ale i všech ostatních cestujících. Jízdní kola jsou přepravována 

ve speciálních vozících připojených za autobusy s kapacitou 18 až 28 jízdních kol. 

 Rekreační linky - Autobusové linky, které jsou určené především pro 

přepravu pěších turistů, ale i všech dalších cestujících. 

 Železniční doprava - Společnost provozuje v rámci integrovaného dopravního 

systému Olomouckého kraje drážní dopravu na železniční dráze Železnice 

Desná. [13] 

http://www.arriva-morava.cz/dopravni-sluzby/mestska-hromadna-doprava/
http://www.arriva-morava.cz/dopravni-sluzby/dalkove-linky/
http://www.arriva-morava.cz/dopravni-sluzby/zajezdova-doprava-vtm/
http://www.arriva-morava.cz/dopravni-sluzby/rekreacni-linky/
http://www.arriva-morava.cz/dopravni-sluzby/rekreacni-linky/
http://www.arriva-morava.cz/dopravni-sluzby/zeleznice-desna/
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA  

3.1 Makroekonomické pojetí investic 

Investice se zpravidla v ekonomické teorii popisují jako odložená spotřeba. 

Z národohospodářského pohledu rozdělujeme investice na hrubé a čisté. Hrubé investice 

jsou tvořené z nových investičních statků, tj. budov, výrobního zařízení, strojů, hmotných 

zásob, které se připojují k existujícím investičním statkům za určité období. Podnik 

nakládá se spotřebními a investičními statky a platí, že vyšší výroba investičních statků, 

znamená v téže době nižší spotřebu a naopak. Vynaložená spotřeba ve prospěch 

investičních statků, ovšem vytváří předpoklady pro rychlejší růst ekonomiky v budoucnu a 

vyšší výrobu a spotřebu spotřebních statků, které jsou konečným cílem hospodářského 

snažení.  

Čisté investice jsou tvořeny čistým přírůstkem zásob investičních statků v ekonomice 

během daného období. Jedná se o hrubé investice snížené o opotřebovaný majetek 

(odpisy). 

Míra investování v národním hospodářství závisí na tempu růstu hrubého domácího 

produktu (vyšší tempo růstu umožňuje větší investice), na reálné úrokové míře (nižší 

úrokové míry zvyšují investiční činnost), výší a systému zdanění a na investičním 

očekávání investorů (ekonomická a politická jistota investiční činnost zvyšuje, riziko 

naopak snižuje). [8]   

3.2 Investiční rozhodování 

Investice lze charakterizovat jako kapitálové výdaje na pořízení dlouhodobého 

hmotného, nehmotného a finančního majetku.  Konkrétní investiční plány, jsou vymezeny 

účetními a daňovými předpisy, z části i podniky samotnými. [10]  

Investiční rozhodování by mělo vycházet z firemní strategie, která vymezuje cíle a 

postupy k její realizaci. K tomu je třeba identifikovat projekty, které pozitivně budou 

přispívat k tvorbě hodnot v podniku. Nejde o lehký úkol, neboť důležité interní a externí 

vlivy jsou těžko plánovatelné. Na základě rozhodování dochází k přijetí nebo zamítnutí 

jednotlivých investičních projektů. Platí, že velké a rozsáhlé projekty způsobí větší dopady 
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pro podnik a okolí. Úspěšnost projektů významně ovlivní firemní prosperitu a naopak 

neúspěch může způsobit výrazné obtíže. [3]  

Investiční rozhodování je jedním z nejdůležitějších manažerských úkolů. Manažer 

musí nejprve odhadnout s ohledem na všechny relevantní technické, marketingové, právní, 

obchodní, finanční a jiné ekonomické informace výši vstupní ceny investice. Dále 

ekonomickou životnost, očekávané příjmy a riziko spojené s jejich realizací. Kromě 

interních faktorů, musí respektovat i externí faktory např. chování konkurence, tržní 

situace, ceny základních surovin, energií aj. Následuje aplikace metod investičního 

rozhodování. Velmi důležitá je také interpretace výsledů a vyjádření závěru o přijatelnosti 

dané investice pro podnik. [6]   

Význam tohoto rozhodnutí spočívá zejména v tom, že jsou vynakládány velké 

objemy zdrojů a následné důsledky rozhodnutí působí dlouhodobě, se značnou setrvačností 

v podniku a proto hrozí možné nebezpečí ztrát. Nesprávně zaměřená a neefektivní 

investice může přinést finanční problémy a ztrátu konkurenceschopnosti na trhu.  

Pro dosažení požadovaných investičních cílů, volíme různé investiční strategie. 

Podle toho, zda preferujeme výnosy, riziko nebo, likvidu můžeme rozlišovat různé typy 

strategii (maximalizaci ročních výnosů, maximální likviditu, růst ceny investice, apod.). [1] 

3.3 Podnikové pojetí investice 

Podnikové investice lze považovat za jednorázové kapitálové výdaje, které budou 

produkovat peněžní příjmy během delšího časového období. Investice jsou důležité pro 

každý podnik, který se chce rozvíjet a udržet se v konkurenci.  

Každý podnik by měl při svém investičním rozhodování zohlednit mnoho faktorů, 

které ovlivňují zhodnocení kapitálu, ale i prosperitu a vyváženost podniku v krátkodobém i 

v dlouhodobém horizontu podnikatelské činnosti. [2]  

Základ k úspěšnému investování v podnikatelském prostředí je plánování investic. 

Většina podniků sestavuje samostatné investiční plány, které vznikají ze strategických 

podnikových plánů nebo jsou přímo jejich součástí. [10]  

Investičním plánům pak odpovídají jednotlivé investiční projekty a následné 

rozhodnutí o jejich možné realizaci. Ke konečnému rozhodnutí se zpracovává podrobná 
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technicko-ekonomická studie, která zhodnotí investiční projekt z věcného a ekonomického 

hlediska. Celý postup investování by měl vést k maximalizaci zisku. [7]   

Investiční činnost podniku má svá specifika: dlouhý časový horizont, kapitálově 

náročné operace, větší možnost rizika, nutnost koordinace činnosti mnoha účastníků 

investičního procesu, úzkou souvislost s uplatňováním nových technologií a často značné 

důsledky na infrastrukturu a ekologii. [10]  

3.4 Klasifikace investice 

Na začátku procesu řízení investice je potřeba její specifikace tak, aby bylo možné 

přiřadit kvantifikovatelné charakteristiky a aby mohla být určena metoda sledování a 

hodnocení konkrétního investičního projektu. Investiční projekty je možné klasifikovat 

z mnoha hledisek. 

1. Velikost projektu  

Velikost projektu se zpravidla určuje podle velikosti investičních nákladů 

(kapitálových výdajů), které jsou potřeba k realizaci projektů. Podle hodnoty těchto 

nákladů můžeme rozlišovat velké, střední a malé projekty. Jedná se o relativní rozlišení, 

protože vždy záleží na velikosti a kapitálovém rozpočtu konkrétní firmy. Projekt se 

stejnými náklady může být pro jednu firmu projektem velkým a naopak pro druhou firmu 

bude představovat projekt malý. Určení velikost projektu v podniku je vhodné, aby se 

zvolila správná úroveň řízení. [3]   

2. Podle podnětu k investicím 

Interní 

Vznikají z podnikových potřeb, které můžou být např. potřeba úspor nákladů, 

umístnění kapitálových zdrojů vzniklých v minulých obdobích tak, aby byly efektivně 

využívány. 

Externí  

Souvisí s rozvojem a novými příležitostmi trhu, nabídky nových kontraktů a nových 

technologií nebo zefektivnění slabých stránek (např. investice do ochrany životního 

prostředí, bezpečnosti práce). [6]   
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3. Z hlediska zobrazení v účetnictví 

Dlouhodobý majetek podniku – z investičního pohledu se jedná o podnikový 

majetek, jehož ekonomická životnost je delší než jeden rok. Z pohledu kapitálového 

plánování se proto jedná o dlouhodobý majetek (neoběžný). Do tohoto majetku řadíme 

hmotné, nehmotné a finanční položky. Hmotné a nehmotné investice obnovují, rozšiřují a 

zajišťují výrobní kapacitu podniku. Finanční investice probíhají zejména prostřednictvím 

finančních trhů nebo formou dlouhodobé půjčky jinému subjektu. Zařazení jednotlivých 

položek do příslušných kategorií probíhá podle jejich vstupní ceny a provozně-technické 

funkce.  

Hmotný majetek představuje věci movité a nemovité. Nehmotný majetek tvoří 

zřizovací výdaje, nehmotné výsledky výzkumu a vývoje či software. Finanční majetek si 

podnik pořizuje za účelem dlouhodobého ekonomického prospěchu prostřednictvím 

výnosů v podobě dividend, úroků atp. [6]   

 Hmotné investice -  jedná se o výstavbu nových budov, staveb, nákup pozemků, 

dopravních cest, strojů, výrobního zařízení, dopravních prostředků aj. 

 Nehmotné investice – jedná se o nákup know-how, softwaru, licencí, autorských 

práv, dále výdaje na výzkum a vývoj, vzdělání, sociální rozvoj, výdaje na založení 

podniku aj.  

 Finanční investice – pořízení dlouhodobých cenných papírů (obligací, 

dlouhodobých směnek), vklady do investičních a jiných společností (podílové 

listy), dlouhodobé půjčky aj. [7]  

4. Podle věcné náplně 

Náhrada zařízení – jedná se zpravidla o nutnou náhradu opotřebovaného zařízení. 

Náhrada se provádí bez zvláštních analýz a rozhodovacích procesů. 

Výměna zařízení za účelem snížení nákladů – jde o obnovu provozuschopného, 

ale zastaralého zařízení, na němž je výroba nákladná. Je potřeba podrobná analýza, která 

zdůvodní výměnu, zpravidla srovnáním investičních nákladů s úsporou výrobních nákladů. 

Expanze dosavadního výrobku a rozšíření trhu – zde rozhodují vyšší stupně 

řízení. Je potřeba provést průzkum trhu (odhad poptávky a budoucí ceny výrobku), jedná 

se o složité rozhodnutí. 
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Vývoj, výroba a prodej nového výrobku a expanze na nové trhy – vývoj a 

uvedení nového výrobku je velmi nákladné a přitom rizikové, stejně tak expanze na nové 

trhy. Je nutné využít náročné metody a detailní analýzy. Konečný souhlas je zpravidla 

v rukou vrcholového řídicího orgánu (např. představenstva akciové společnosti). 

Investiční projekty v oblasti bezpečnosti práce a ekologie – plyne z toho, že je 

podnik musí uskutečnit, aby vyhověl různým nařízením a předpisům. Tyto projekty 

označujeme jako mandatorní investice. 

Výzkum a rozvoj – pro hodně podniků představuje nejdůležitější kapitálové výdaje. 

Využívá se zde metoda rozhodovacích stromů, protože výdaje jsou hodně rizikové. 

Dlouhodobé smlouvy – tyto smlouvy hodnotí podnik obvyklými metodami ještě 

před jejich uzavřením. Tyto smlouvy zajišťují výnosy, ale také vyžadují náklady pro řadu 

let, jedná se například o dlouhodobé smlouvy o poskytování výrobku nebo služeb. 

Ostatní investiční projekty – zda spadají všechny ostatní projekty, o kterých se 

rozhoduje v závislosti na jejich velikosti. [9]  

5. Podle vzájemného vlivu více projektů rozlišujeme investice 

Plně substituční - vzájemně se vylučující projekty, přijetí jednoho zamezuje přijetí 

druhého a to pouze z podstaty investice, nikoli z nedostatku investičních prostředků.  

Zčásti substituční - ekonomicky závislé, kdy může dojít ve fázi prodeje ,,k boji o 

zákazníka", který si vybírá zrovna mezi těmito produkty a nakonec volí jen jeden z nich. 

Nezávislé - jedná se o přijetí více projektů najednou, jejich realizace může 

proběhnout současně, ale nepřináší žádné společné efekty. 

Komplementární - projekty se vzájemně doplňují, přijetím jednoho podporujeme 

přijetí druhého projektu. Účinek ze společné realizace je vyšší, než kdyby investice byla 

provedena nezávisle na sobě. [7]   

6. Podle charakteru peněžních toku 

Konvenční investice – je charakterizována jednorázovým výdajem (nebo krátkým 

obdobím výdajů) a dlouhým obdobím příjmů. 
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Nekonvenční investice- lze popsat vícenásobnými změnami v peněžních tocích za 

dobu životnosti investice (např. udržováním investice) [11]  

3.5 Fáze investičního projektu 

Pro dlouhodobý strategický rozvoj podniku, je nutné připravit a následně realizovat 

investiční projekt. Celý tento proces můžeme rozdělit do několika fází. Důležité je, správně 

pochopit fáze projektu, především jejich význam a vliv na úspěšnost investiční činnosti 

podniku. Celý proces je celek, který je tvořen jednotlivými rozhodovacími činnostmi, které 

probíhají v logické posloupnosti. Proces můžeme rozdělit do několika základních fází.[2]  

1. Předinvestiční fáze  

Této fázi je potřeba věnovat zvýšenou pozornost, protože úspěch nebo neúspěch 

v dalších následujících fázích bude záviset na kvalitě informací a analýz z fáze 

předinvestiční. Dobře zpracované materiály zajistí, že podnik bude předcházet ztrátám, 

které by vznikly vložením prostředků do špatného projektu a zabezpečí realizaci 

investičního projektu, který bude úspěšně fungovat. Obsahuje zpravidla několik 

navazujících etap. [7]   

Identifikace projektů – projekty se většinou odvíjejí od podnikatelských 

příležitostí. Podněty vychází z neustálého sledování a vyhodnocování faktorů 

podnikatelského okolí, které obsahuje poptávku po určitých produktech a službách, 

exportních možnostech, objevení nových technologii aj. Tyto podněty je ovšem potřeba 

posoudit a vyhodnotit před jejich podrobným zpracováním například studii příležitostí. 

Cílem této studie je zpracování dostupných informací o jednotlivých příležitostech do 

formy, která dovolí posoudit, aspoň v hrubé míře nadějnost projektů. Následně vznikne 

portfolio projektů, které jsou pro podnik zajímavé a efektivní. Studie se vyznačuje tím, že 

je poměrně stručná, málo nákladná a využívá odhady než detailní analýzy. [3]  

Předběžný výběr projektů – mezistupeň mezi nalezení příležitostí a zpracováním 

jejich důkladné analýzy. Na počátku je třeba se zamyslet nad tím, zda projekt je dostatečně 

atraktivní, ale přitom realizovatelný a také zda jsou dopady v oblasti životního prostředí 

v souladu se zákony a standardy. Předběžný výběr by podniku měl ukázat, kterým 

příležitostem by měl věnovat více pozornosti a následně zpracovat rozsáhlou a nákladnou 

studii proveditelnosti. [4]  
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Technicko-ekonomická studie proveditelnosti - zobrazuje podrobné zpracování 

projektu. Měla by obsahovat veškeré podklady nutné pro rozhodnutí. Jsou v ní zahrnuty 

všechny požadavky a možnosti související s uvedením investice do realizační fáze. Jedná 

se o rozpracování technických i finančních požadavků.  Celá studie se opírá o situaci na 

trhu, její prognózu.  Studie by měla obsahovat analýzu trhů, analýzu výrobních vstupů, 

marketingovou strategii, analýzu výrobního zařízení a technologii, analýzu lidských 

zdrojů, analýzu lokalizace projektu, analýzu organizace a řízení, analýzu rizika, finanční 

analýzu, plán realizace aj. Na vypracování se podílí tým odborníků, kteří v případě 

objevení nedostatečných efektů, či jiných slabin projekt zamítnou. [4]  

Při zpracování by neměly být opomenuty důsledky vzájemné provázanosti 

jednotlivých prvků projektu. Dobré je provést také analýzu citlivost na změnu jednotlivých 

parametrů projektu. Při pozitivní vypovídající studii se zpracovává výsledná zpráva, která 

může být použita jako podklad pro investici. [7]  

2. Investiční fáze 

Obsahuje činnosti, které tvoří náplň vlastní realizace projektu, a to od zadání až po 

uvedení do provozu. Základní etapy této fáze zpravidla jsou: zpracování úvodní a 

realizační projektové dokumentace, rozhodnutí o zahájení výstavby, realizace výstavby, 

zkušební provoz a uvedení do provozu. Předpokladem pro vlastní realizaci investiční fáze 

projektu je zhotovení právních předpokladů, zajištění finančních prostředků a vytvoření 

projektového týmu. [1]  

3. Provozní fáze 

Jedná se o časové období, během něhož jsou produkovány výrobky a služby. V této 

fázi se vytvářejí finanční toky, jejichž výše a stabilita se porovnává s investičními výdaji a 

následně nám vyplývá ekonomická efektivnost investice. Mohou nastat provozní 

krátkodobé nebo dlouhodobé problémy. Krátkodobé souvisí s uvedením projektu do 

provozu, kde obtíže pramení z nezvládnutí technologie procesu, nedostatečná kvalifikace 

pracovníků aj. Dlouhodobé problémy vyplývají z celkové strategie, na které je projekt 

založen. U špatně zvolené strategii se obtížně realizuje nápravné opatření. Toto opatření je 

většinou i vysoce nákladné. [3]   

 



Bc. Iveta Hanzalíková: Hodnocení efektivnosti investice ve vybraném podniku 

 

14 

 
2016 

4. Fáze ukončení a likvidace projektu 

Jedná se o závěrečnou fázi života investičního projektu. Zahrnuje zastavení výroby a 

činnosti související s ukončením investice. Do hodnocení ekonomické výhodnosti 

projektu, musíme zahrnout příjmy z likvidovaného majetku, ale i  náklady spojené 

s ukončením provozu. Rozdíl příjmů a výdajů z likvidace je tzv. likvidační hodnota 

projektu. Hodnota tvoří součást peněžního toku projektu v posledním roce jeho života. 

Kladná likvidační hodnota zvyšuje ukazatele ekonomické efektivnosti, záporná hodnota 

tyto ukazatele snižuje. [3]  

3.6 Zdroje financování investic 

Zdroje financování projektu jsou důležité pro vyhodnocení efektivnosti investic. 

Podnik by měl financovat projekt tak, aby byla zaručena stabilita financování s co možná 

nejnižšími náklady kapitálu vynaloženými na tyto zdroje. Zdroje financování je možno 

rozdělit podle původu zdrojů (vlastní, externí) a vlastnictví (vlastní, cizí). [1] 

Vlastní zdroje:     

 vklady vlastníků nebo společníků, 

 nerozdělený zisk, 

 odpisy, 

 výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku nebo zásob. 

Cizí zdroje: 

 investiční úvěr, 

 dluhopisy, 

 krátkodobé úvěry, 

 dlouhodobé rezervy, 

 leasing, 

 dotace. [5]                

Vlastní zdroje 

Vlastní zdroje můžeme rozdělit na interní a externí. Do interních zdrojů spadá zisk a 

odpisy. Interní financování je často nazýváno samofinancování. Výhodou při financování 

ziskem je, že nedochází ke zvyšování objemu závazků a navíc se snižuje riziko firmy 
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plynoucí ze zadlužení. Mezi nevýhody řadíme nestabilitu tohoto zdroje a navíc, zisk je 

relativně dražší způsob financování. Externími zdroji bývají hlavně vklady vlastníků. Ze 

svého vloženého kapitálu, který umožňuje vytvářet zisk, akcionáři požadují podíl ve formě 

dividendy, který je obvykle vyšší než úroková míra dluhu, protože vlastníci nesou větší 

riziko. 

Cizí zdroje 

K cizím zdrojům kapitálu řadíme zejména úvěry. Může se jednat o obchodní, 

bankovní, ale také i emise dluhopisů. Do zvláštního druhu financování spadá finanční 

leasing. Cenou za využití cizího kapitálu jsou úroky. Úroky placené za cizí kapitál jsou 

zahrnuty do nákladů a snižují daňový základ a tím i výši placených daní. Působí zde 

daňový štít, který činí cizí kapitál obvykle levnější než vlastní. Na druhou stranu, zvýšením 

určité hranice zadluženosti, roste riziko pro věřitele, což se projeví i ve vyšší požadované 

úrokové míře za poskytnutí peněz. Financování větším podílem cizího kapitálu vede nejen 

ke zvýšení ekonomické efektivnosti, ale také ke snižování finanční stability. [4] 

3.7 Postup hodnocení investic 

Investice posuzujeme v tržním hospodářství, zpravidla podle tři kritérií: 

Výnosnost (rentabilita), zobrazuje vztah mezi celkovými výnosy (příjmy) plynoucí 

z investice za celou dobu jejího trvání a celkovými náklady (výdaji), které jsou spojené 

s pořízením a provozem investice. 

Rizikovost představuje stupeň nejistoty, že se nedosáhne na úroveň předpokládaných 

výnosů. Nejčastěji se vyjadřuje výši a pravděpodobností těchto ztrát.  

Doba splacení (stupeň likvidity) jedná se o rychlost, s jakou je investor schopen 

proměnit investici zpět do peněžních prostředků. [5] 

Ideální investice má vysokou výnosnost, minimální rizika a co nejdříve se zaplatí. Ve 

skutečnosti jsou zpravidla tato kriteria protikladná. Je nutné hodnotit výnos, riziko a 

likviditu v jejich vzájemných souvislostech komplexně. Každý investor se musí 

rozhodnout, který faktor upřednostňuje, protože není možně dosáhnout všeho najednou 

v optimální míře, např. maximalizovat výnos i likviditu a současně minimalizovat riziko. 

Z toho plyne, že investor musí preferovat určitý cíl tzv. magického trojúhelníku 

investování. [6]  
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Obrázek č. 3: Magický trojúhelník investování 

Zdroj: Vlastní zpracování [5] 

 

3.8 Ekonomická efektivnost investice 

Základem pro rozhodování o tom, zda danou investici přijmout a uskutečnit ji, je 

odpověď na otázku, zda se vyplatí nebo nevyplatí nést podnikatelské riziko. U posuzování 

projektů je nutné vzít v úvahu nejenom jejich věcnou stránku, ale hlavně jejich finanční 

stránku. Pro vyhodnocení ekonomické efektivnosti projektu je proto zapotřebí, aby každý 

projekt disponoval základními ekonomickými parametry. [2]  

Hodnocení efektivnosti obsahuje obvykle tyto kroky: 

 určení kapitálových výdajů na investici, 

 odhad budoucích peněžních příjmů,  

 výpočet současné hodnoty očekávaných výnosů, 

 určení podnikové diskontní míry. 

1. Určení kapitálových výdajů na investici - určení kapitálových výdajů na výrobní 

zařízení, stroje a dopravní prostředky lze určit poměrně přesně. Výdaje tvoří nákupní 

cena plus dopravné, náklady na instalaci s projektovou a přípravnou dokumentaci. 

Hmotný investiční majetek, který je pořízen ve vlastní režii, se ocení vlastními 

náklady.  

Odhad ostatních nákladů (stavebních, na přeškolení pracovníků, nákladů na 

výzkum a vývoj, na ochranu životního a pracovního prostředí), již tak přesný nebývá.  

Nová investice způsobí přírůstek zásob surovin, materiálu, nedokončené výroby a jiné 

částí oběžného majetku. Je tedy potřeba i tuto částku, navyšující majetek podniku, 

přičíst ke kapitálovým výdajům nové investice.  

S novou investicí většinou vzrostou i krátkodobé závazky, které potřebu peněz 

snižují. O tuto částku potřebu dodatečných peněž snížíme. V praxi se stává, že doba 
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investiční výstavby trvá třeba i několik let. Podnik by měl proto zohlednit faktor času a 

kapitálové náklady aktualizovat a to tím, že je přepočítá na stejnou časovou základnu. 

Taktéž by podnik měl přihlédnout k inflaci a provést přepočty pomocí diskontní míry. 

[9]  

2. Odhad budoucích peněžních příjmů – odhad budoucích příjmů je většinou složitější, 

kvůli působení řady vlivů (faktor času, vliv měnících se podmínek na trhu, inflace).  

Z toho plyne, že je zde zvýšené riziko, že očekávaných příjmů nebude dosaženo. Pro 

odhad budoucích příjmů by měla být v podniku přikládána velká pozornost. 

 Marketingové oddělní musí zajistit výbornou analýzu trhu, která předvídá objem 

prodávaného zboží a jeho cenu, technický a výrobní úsek musí zjistit výrobní náklady 

související s novou výrobou, zásobovací oddělení dodá podklady pro materiálové 

kalkulace výrobků a finanční oddělení poskytne údaje o ceně použitých zdrojů.  

Příjmy z investice tvoří cash flow tj. čistý příjem. Tržby představují peněžní 

výnos získaný za prodanou produkci. Oproti příjmům stojí výdaje. Výdaje tvoří mzdy 

zaměstnanců, platby za materiál a energie, různé služby atd. Odpisy patří do nákladů, 

ale nejsou peněžním výdajem, proto se jako součást tržeb vracejí do podniku a 

zůstávají na účtech podniku jako peněžní příjem. [9]  

3. Určení podnikové diskontní míry (náklady na kapitál) – na pořízení investice je 

nutné vynaložit peněžní kapitál, který má určitou cenu (své náklady). Pokud podnik 

financuje celou investici vlastním kapitálem, potom cenou kapitálu může být 

požadovaný nebo alternativní výnos z vlastního kapitálu. Alternativní výnos můžeme 

chápat jako výnos, kterého by firma dosáhla vložením volného kapitálu do nejlepší 

reálné alternativní investice.  

U akciových společností může být minimální hranicí výnosnosti výnos 

z dividend požadovaný akcionáři. Investice může být také financována plně cizími 

zdroji (úvěrem), poté se cenou kapitálu stává placený úrok z úvěru. Mnoho firem 

využívá kombinovaný způsob financování, tj. investiční náklady jsou hrazeny z části 

z vlastních a z části cizích zdrojů. Náklady na kombinovaný způsob financování 

nazýváme průměrné kapitálové náklady. [5]   

4. Výpočet současné hodnoty očekávaných výnosů – jednorázové náklady na investici 

jsou vynakládány v poměrně krátké době obvykle v období 1 roku. Očekávané příjmy 
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(cash flow) plynou po řadu let. Z tohoto důvodu, musíme přepočítat výnosy na stejnou 

časovou základnu, a tou je rok pořízení investice.  

Budoucí hodnoty přepočítáme na současnou hodnotu, což je suma, kterou 

musíme investovat, abychom ji ve stanovené době získali zpět navýšenou o očekávané 

výnosy. Použijeme průměrnou míru kapitálových nákladů jako přepočítací koeficient. 

[9]   

3.9 Metody hodnocení efektivnosti investic 

Pro hodnocení efektivnosti je nutno mít kritérium, podle kterého bude investice 

posuzována. Kritérium se odvíjí od investičních a podnikových cílů. Může se jednat 

například o snížení nákladů, zvýšení výroby nebo zisku apod. Pro efektivní investici je 

nutné splňovat hlavní podmínku a to, že příjmy z investice musí být vyšší než (výdaje) 

náklady na ni vynaložené.  

Obecně můžeme výnosnost určit takto: 

            
 ástka obdr ená    ástka investovaná

 ástka investovaná
                                                                   (1) 

Výsledek zobrazuje, kolik korun přinese jedna investovaná koruna. [8]   

Metody hodnocení efektivnosti dělíme na dvě skupiny:  

 Statické metody (nepřihlížejí k faktoru času) 

 Dynamické metody (přihlížejí k faktoru času) 

 Statické metody - se využívají u projektů, kde faktor času nemá podstatný vliv na 

rozhodování o investicích nebo u projektů s krátkou dobou životnosti. Může se jednat o 

jednorázové investování do koupě majetku - stroje, budovy.  Důležitá je i výše diskontní 

sazby. Čím je nižší, tím je vliv faktoru času méně významný. Tyto metody jsou oblíbené, 

především kvůli své jednoduchosti. 

Dynamické metody – použijeme u investic, kde počítáme s delší dobou pořízení 

dlouhodobého majetku a delší dobu jeho ekonomické životnosti.  Respektování času v 

přepočtech u investičních projektů ovlivňuje přijetí nebo odmítnutí projektů. Promítá se do 

vymezení kapitálových výdajů a peněžních příjmů z projektu. [10] 
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K hodnocení efektivnosti investic můžeme využít tyto metody: 

 metoda výnosnosti investic (ROI - Return on Investment), 

 metoda doby splácení (Payback Method), 

 metoda čisté současné hodnoty (NPV - Net Present Value of Investment), 

 metoda vnitřního výnosového procenta (IRR - Internal Rate of Return). 

1. Metoda rentability investic 

Za efekt z investice se pokládá zisk. Rentabilita zobrazuje velikost současné hodnoty 

budoucích příjmů projektu, připadající na jednotku investičních nákladů přepočtenou na 

současnou hodnotu. Projekt je pro podnik přínosný, když rentabilita investic je větší než 1. 

Platí, že čím víc přesahuje index hodnotu 1, tím je projekt ekonomicky výhodnější a měl 

by se realizovat. [3]  

Výnosnost investice ROI  se vypočítá podle vzorce: 

 O    
Zr

  
                                                                                                                                              (2)     

kde   Zr - průměrný čistý roční zisk plynoucí z investice, 

         IN - náklady na investici. 

Ve vzorci pracujeme s průměrným ročním ziskem, je možné takto porovnávat i 

projekty s jinou dobou životnosti a s různou výší investičních nákladů a objemu výroby. 

Využíváme zisk po zdanění, který má pro podnik význam a investiční náklady. Je to 

statická metoda. Metoda nebere v úvahu celý cash flow, ale jen jednu část – zisk (nepočítá 

s odpisy), dále nezohledňuje působení faktoru času a nepřihlíží k rozložení zisku v čase. 

V praxi přesto mnohdy používaná. [8]  

Výhody:  

 srozumitelnost a jednoduchost, 

 lze použít na srovnání investic s různou dobou životnosti. 

Nevýhody: 

 nebere v úvahu faktor času, 

 nerespektuje rozložení CF v jednotlivých letech. 
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2. Metoda doby splacení 

Doba splacení je takové období (počet měsíců, roků), za které se tok příjmů (čistý 

cash flow) bude rovnat původním nákladům na investici. V případě, že příjmy v každém 

roce životnosti investice jsou stejné, potom dobu splacení (DS), dostaneme dělením 

investičních nákladů roční částkou očekávaných čistých peněžních příjmů. 

Dobu splacení vypočítáme podle vzorce: 

     
náklad  na investici

ro ní cash  lo 
                                                                                                                 (3) 

Jsou-li výnosy v každém roce jiné, potom dobu splacení vypočítáme postupným 

načítáním ročních částek cash flow a to tak dlouho, dokud kumulované částky cash flow se 

nebudou rovnat investičním nákladům. Podnik by se měl řídit tím, že čím je kratší doba 

splacení, tím je investice výhodnější. Vždycky by doba splacení měla být kratší, než doba 

životnosti investice.  Tato metoda nám poskytne informaci o riziku investice, kdy 

například doba splacení do 2 let je menším rizikem, než doba do 10 let. Dále sděluje 

likviditu investice, neboli dobu, kterou bude původní kapitál vázán v investici. Jedná se o 

statickou metodu. Nevýhodou metody doby splacení je, že nebere v úvahu výnosy po době 

splacení a časové rozložení výnosů v době splacení. [8]   

Výhody: 

 jednoduchost a srozumitelnost, 

 vhodný doplněk výnosových metod. 

Nevýhody: 

 nebere v úvahu příjmy po době návratnosti, 

 nerespektuje faktor času. [11]  

3. Čistá současná hodnota 

Řadí se mezi dynamické metody. Čistá součastná hodnota ukazuje rozdíl mezi 

současnou hodnotu očekávaných příjmů (cash flow) a náklady na investici.  

Podnik po investici požaduje peněžní příjem a tato metoda vyhodnocuje efektivnost 

projektu. [8] 
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      V        
   

 1+k   
                                                                                                           

n

t 1

 

kde   NPV – čistá současná hodnota investic, 

PVCF – současná hodnota cash flow (výnosy z investice), 

CF – očekávaná hodnota cash flow v období t, 

IN – náklady na investici, 

k – kapitálové náklady na investici (podniková diskontní sazba) 

n – doba životnosti investice, 

t – období 1 až n. 

Vyhodnocení možných výsledků: 

 NPV > 0 (diskontované peněžní příjmy převyšují kapitálový výdaj), jedná se o 

investiční projekt, který je pro podnik přijatelný. Tento projekt je pro firmu 

přínosem, protože zajišťuje požadovanou míru výnosu a také navyšuje tržní 

hodnotu firmy. 

 NPV < 0 (diskontované peněžní příjmy jsou menší než kapitálový výdaj), jedná se 

o projekt, který je pro firmu nepřijatelný a to z důvodu neschopnosti zajistit 

požadovanou míru výnosu. Investiční projekt by snižoval tržní hodnotu firmy. 

 NPV = 0 (diskontované peněžní příjmy se rovnají kapitálovému výdaji) investiční 

projekt je přijatelný, zaručuje požadovanou míru výnosnosti, ale nezvyšuje tržní 

hodnotu podniku. [10]  

V případě, kdy se kapitálový výdaj nevynakládá najednou, ale realizuje se postupně, je 

nutné aktualizovat peněžní příjmy a také kapitálové výdaje. [10] 

K této metodě můžeme přidat index současné hodnoty (index výnosnosti), který 

spočítáme jako podíl současné hodnoty cash flow a nákladů na investici: 

     
 V  

  
                                                                                                                                          (5)     

 IV > 1, investice se může přijmout. Podnik tento výsledek využije, když porovnává 

dvě varianty investice. Zde platí, že vybere tu, která má vyšší index výnosnosti. [2]  
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Výhody: 

 srozumitelná, přesná a dobře interpretovatelná metoda, 

 respektuje faktor času, 

 bere v úvahu veškeré peněžní toky spojené s investicí. 

Nevýhody: 

 velikost NPV je hodně ovlivněna zvolenou diskontní sazbou, 

 nelze využít pro srovnání variant s různou velikostí investované částky. [11]  

4. Vnitřní výnosové procento 

Představuje další dynamickou metodu hodnocení efektivnosti investičních projektů, 

která respektuje časové hledisko. Vnitřní výnosové procento můžeme popsat jako 

úrokovou (diskontní) míru, při které současná hodnota peněžních příjmů z projektu, rovná 

kapitálovým výdajům. [10] 

PVCF = IN            (6) 

 
  t

 1+k t

n

t 1

                                                                                                                                         (7)     

Při této metodě je nutné docílit, aby se pravá a levá strana rovnice rovnala a jejich 

rozdíl bude tím pádem nulový. Jedná se o oblíbenou metodu, která udává předpokládanou 

výnosnost investice, kterou porovnáváme s požadovanou výnosností. Projekt je přijatelný, 

když je vnitřní výnosové procento větší než diskontní míra.  Při investici na úvěr se 

doporučuje, aby bylo vnitřní výnosové procento vyšší než úroková míra. Tato metoda by 

se neměla používat v případě, že peněžní toky během své životnosti projektu mění své 

znaménko. [8]  

Výhody: 

 respektuje faktor času, 

 zohledňuje všechny peněžní toky související s investicí, 

 udává předpokládanou výnosnost investice, kterou můžeme porovnávat 

s výnosností požadovanou nebo s náklady na kapitál, 
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 rozdíl vnitřního výnosového procenta a požadované výnosností vypovídá o 

rizikovosti investice. 

Nevýhody: 

 početní náročnost, 

 nelze použít pro projekty s nekonvenčním průběhem CF (kde dochází k střídání 

kladných a záporných toků CF). [11]  

3.10 Srovnání investičních variant 

Podnik, který má na výběr pouze jednu možnost investování kapitálu do investičního 

projektu, se rozhoduje buď o přijetí, nebo zamítnutí. Rozhoduje se podle výsledků, které 

vyšly při metodách efektivnosti. Investice je vhodná k přijetí, když hodnota metody doby 

splacení je kratší, než doba životnosti investice. U metody čisté současné hodnoty, musí ve 

výsledku vycházet kladná hodnota a dále vnitřní výnosové procento, musí být vyšší než 

minimální přijatelné procento (např. podniková diskontní míra). 

Může nastat situace, kdy podnik má více možností pro investování kapitálu. 

V případě, že kapitál vystačí pouze na jednu investici, zvolí se z variant ta nejvýhodnější. 

Podnik, také může disponovat s kapitálem, který vystačí na více investic, pak musí sestavit 

pořadí jejich výhodnosti. 

Výběr ze zaměnitelných investičních variant 

Jedná se o vzájemně se vylučující varianty investování, které vyhovují podnikovému 

účelu, ale realizována může být jen jedna. Podnik při rozhodování může zvolit statickou 

nákladovou metodu. Metoda se využívá u investic, které mají stejnou dobou životnosti a 

přibližné výnosy. Dochází ke srovnání provozních a jednorázových nákladů, kdy většinou 

jedna varianta investice má vyšší provozní náklady a druhá větší jednorázové náklady, 

přičemž svými výnosy se neliší. Výnosnost investice se určí koeficientem efektivnosti. [8] 

Výběr z investičních možností 

Při výběru z několika investičních možností, může podnik postupovat jako při 

hodnocení jednotlivých investic nebo zaměnitelných variant. Podnik podle výsledku 

vnitřního výnosového procenta určí pořadí investičních možností. Tento postup ovšem 

nepřihlíží k měnící se ceně kapitálu a k časovému rozložení investic. Proto se využívají 
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složitější metody, např. matice budoucích investičních možností, lineární a matematické 

programování a speciální počítačové programy. [8] 

Pro podniky je také vhodné, aby se řídily pravidly: 

 ze dvou investic, které nesou stejné riziko, je pro podnik lepší investice s vyšší 

výnosností, 

 ze dvou investic, které mají stejnou výnosnost, je lepší investice s nižším rizikem, 

 jedna investice má vyšší riziko a druhá investice má vyšší výnosnost – vybereme 

tu, která více vyhovuje jeho vztahu k riziku, 

 pokud podnik může snížit riziko bez snížení výnosnosti, je třeba to udělat. [8]  
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4 CHARAKTERISTIKA INVESTICE 

Společnost ARRIVA MORAVA a.s. je významným dopravcem v rámci celé České 

republiky. Zaměřuje se na veřejnou, dálkovou, zájezdovou dopravu a každoročně rozšiřuje 

svou nabídku služeb. 

Doprava je odvětvím, které se postupně vyvíjelo a má bohatou historii. Pro zajištění 

správného fungování dopravy je nutné mít k dispozici kvalitní vozový park. Vozový park 

je souhrn všech dopravních prostředků včetně řidičů, které dopravní společnost využívá 

k přepravě a plnění úkolů.  

Snaha společnosti ARRIVA MORAVA a.s. je optimalizovat vozový park, protože 

podnikání s autobusovou dopravou nese sebou nemalé problémy. Důležitým parametrem, 

který podstatně ovlivňuje volbu způsobu dopravy, jsou náklady na dopravu, které zahrnují 

provozní, infrastrukturní, náklady plynoucí z nehod a náklady vznikající ztrátou času.  

V současnosti má společnost k dispozici takřka 800 autobusů s průměrným stářím 

vozového parku 8 let. Společnost zajišťuje provoz 397 příměstských linek, 40 linek MHD, 

10 dálkových linek a 1 mezinárodní linku. Autobusy celkem najezdí za rok zhruba  

46 500 000 km. Každý rok dochází k obnově autobusů. Jedná se o část vozového parku, 

která je již zastaralá.  

Zájezdovou dopravu zajišťují například autobusy Scania Irizar Century, Mercedes-

Benz Tourismo, Arway, Karosa a další autobusy s různou úrovní vybavení a odlišnou 

kapacitou vozidel. [13] 

Charakteristika investičního záměru 

Předmětem hodnocení efektivnosti investice společnosti jsou dva zájezdové 

autobusy. Pořízením těchto dopravních prostředků, by došlo k rozšíření vozového parku 

společnosti. Investice by měla přinést dosažení nižších provozních nákladů vzhledem 

k většímu rozsahu služeb a také k vyšším tržbám než u dosavadního stavu vozového parku. 

Dále by se vylepšovala služba zahraničního cestování, které by svou spolehlivostí, kvalitou 

a vysokým standardem splnila očekávání zákazníků. 

Hlavní požadavky společností na nové zájezdové autobusy jsou: 

 Kvalita – a to konkrétně kvalita a kultura cestování především ve vztahu 

k cestujícím a objednatelům zájezdové dopravy. 
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 Spolehlivost – nasazení nových autobusů, které se pořídí v odpovídajícím 

technickém stavu a budou vybaveny odpovídajícími doklady.  

 Pravidelnost – náležitá úroveň řízení zájezdové dopravy a kvalitu organizace 

dopravy.  

 Vzhled vozidla - zajištění vnitřních vybavenosti autobusů odpovídající platné 

legislativě a obecným estetickým nárokům. 

 Personální obsazení - zabezpečit řádný zácvik řidičů. 

 Cena - cenová politika se bude odvíjet od několika faktorů (regulace jízdného, 

ekonomické výsledky, apod.). 

Autobusy Iveco 

Turistické autobusy Iveco Bus jsou určeny pro dálkovou přepravu. Tyto turistické 

autobusy jsou vybaveny moderním technologickým zařízením a zabezpečují pohodlí a 

kvalitu použitých materiálu při cestování. [15] 

Crossway  

Vůz vykazuje velký prostor a pohodlné místo pro řidiče. Vůz je vybaven přístrojovou 

deskou s inovovanými ovládacími prvky. Bezpečné a snadné ovládání hlavních funkcí 

zajišťuje integrovaný panel s regulací topení, klimatizace v místě řidiče i v prostoru pro 

cestující. Autobus disponuje moderním bezpečnostním systémem. Brzdy jsou vybaveny 

základními systémy – protiblokovací, regulace prokluzu kol, elektronický stabilizační 

program pro zkrácení brzdné dráhy atd. Vozová konstrukce a komponenty jsou chránění 

kataforézní antikorozní úpravou. Crossway splňuje bezpečnostní normu R66/02. Základní 

technické parametry jsou uvedeny v tabulce č. 2 a poté následuje obrázek autobusu 

Crossway. [15] 

                    Tabulka č. 2: Technické paramatry - Crossway 

Crossway 

Délka 12 050 mm 

Šířka 2 550 mm 

Výška 3 230 mm 

Přední / zadní převis 2 725 / 3 295 mm 

Výkon 265 Kw 

Zdvihový objem 8,7 litrů 

Zdroj: vlastní zpracování + [15] 
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Obrázek č. 4: Autobus Crossway 

Zdroj: [15] 

Magelys  

Magelys se vyznačuje prostorným a prosvětleným interiérem. Zajišťuje velký 

komfort řidiče a pasažérů, ať už jde o design interiéru nebo palubního zařízení. Autobus 

má optimalizovaný tepelný komfort a jeho regulaci. K dispozici jsou nové technologie – 

síť Wi-fi, USB přípojky, elektrické zásuvky. Turistický autobus Magelys je projektován se 

záměrem snížit spotřebu paliva a uspokojit nejnáročnější požadavky provozovatelů. Je zde 

využita unikátní pohonná jednotka s variabilitou převodů zadní nápravy. Autobus je také 

vybaven špičkovým technologickým zařízením pro oblasti aktivní i pasivní bezpečnosti. 

Základní technické parametry jsou uvedeny v tabulce č. 3 a poté následuje obrázek 

autobusu Magelys. [15] 

                    Tabulka č. 3: Technické paramatr  - Magelys 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování + [15] 

 

Magelys 

Délka 12 200 mm 

Šířka 2 550 mm 

Výška 3 620 mm 

Přední / zadní převis 2 619 / 3 260 mm 

Výkon 294 kW 

Zdvihový objem 8,7 litrů 
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Obrázek č. 5: Autobus Magelys 

Zdroj: [15] 
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5 HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI INVESTICE 

Tato kapitola je zaměřena na hodnocení efektivnosti investice. Investice bude 

posuzována podle:   

 doby splacení - prostá doba splacení, diskontovaná doba splacení,  

 rentability investic,  

 čisté současné hodnoty, index výnosnosti, 

 vnitřního výnosového procenta.  

Pro aplikaci jednotlivých metod hodnocení efektivnosti investic je nutné znát 

kapitálový vklad, tržby, náklady a odpisy. Poté se vypočítá cash flow investice.  

Údaje o investici: 

 Investor: Arriva Morava, a.s.,   

 Druh investice: Pořízení dvou zájezdových autobusů od výrobce Iveco – Crossway, 

Magelys,    

 Zahájení investice: rok 2017, 

 Doba použitelnosti je společností stanovena na 8 let, 

 Podniková diskontní míra byla stanovena na 5 %.      

Všechna vstupní data poskytla společnost ARRIVA MORAVA a.s. a jsou stanovena 

na základě podnikových zkušeností z minulých let.  

V následující tabulce č. 4 je zobrazen přehled zisku společností ARRIVA MORAVA 

a.s., v letech 2012-2014. Společnost vykazuje dobré finanční výsledky a investice proto 

bude financována vlastními prostředky. Navíc nedojde k vyčerpání finančních zdrojů 

společnosti a zůstane i dostatečná finanční rezerva pro případné nenadálé události. 

               Tabulka č. 4: Zisk spole nosti 2012-2014 

Zisk společnosti Arriva Morava a.s. 

2012 2013 2014 

27 561 000 32 435 000 32 274 000 

Zdroj: vlastní zpracování + [14] 
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Kapitálové náklady  

Kapitálové náklady jsou tvořeny výdaji, které jsou spojené s pořízením investice. Pro 

společnost bude kapitálový vklad představovat celkem 10 700 000 Kč. Investiční náklady 

jsou uvedeny v následující tabulce č. 5. 

                              Tabulka č. 5: Kapitálové náklad  

Položka Celkové náklady [Kč] 

Crossway 4 200 000 

Magelys 6 500 000 

Zdroj: vlastní zpracování + [12] 

Plánovaný výkon 

        Tabulka č. 6: Vozové dn  

Vozové dny Crossway Magelys 

Vozové dny celkem 365 365 

Vozové dny v opravě 6 2 

Vozové dny v prostoji 78 49 

Vozové dny v provozu 281 314 

Zdroj: vlastní zpracování + [12] 

Autobus Crossway ujede za rok přibližně 50 500 km a podle tabulky č. 6 vychází 

vozové dny na 281 dnů v provozu. Spotřeba pohonných hmot se pohybuje na 13 433 litrů 

za rok.  

Druhý autobus Magelys by měl ujet přibližně 95 000 km a provoz se zde plánuje na  

314 dnů. Proto je zde i větší spotřeba pohonných hmot a to konkrétně 22 895 litrů za rok. 

Tržby  

Dále je potřeba určit tržby plynoucích z investice. Společnost stanovuje ceny 

jízdného, na základně firemních podkladů. Vychází se z předpokladu, že dopravní 

prostředek ujede za rok určitý počet kilometrů, poté se spočítá cena na kilometr a náklady 

dopravy.  Podnik musí zohlednit na jedné straně poptávku po svých službách, na druhé 

straně cenu za přepravné. Cena je jedním z hlavních kritérií, podle kterých se cestující 

rozhoduje, zda využije služeb daného dopravce. Je potřeba zaměřit se i na náklady, tak aby 

podnik dosáhl zisku.  

Pro určení tržeb na konkrétní autobus se vychází z údajů, které zobrazují cenu za 

jeden ujetý kilometr. Ceny jsou uvedeny v tabulkách č. 7 a č. 8. 
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                             Tabulka č. 7: Cena za km - Crossway 

Crossway 

Položka [Kč] 

Přímé náklady 32,28 

Provozní režie 1,07 

Správní režie 0,88 

Zisk 1,5 

Celkem 35,73 

Zdroj: vlastní zpracování + [12] 

                             Tabulka č. 8: Cena za km Magelys 

Magelys 

Položka [Kč] 

Přímé náklady 25,68 

Provozní režie 0,62 

Správní režie 0,39 

Zisk 3,66 

Celkem 30,35 

Zdroj: vlastní zpracování + [12] 

V tabulce č. 9 a č. 10 jsou zobrazeny celkové tržby plynoucí z investice za rok u 

vybraných autobusů. Vychází se z údajů, kde bylo zjištěno, kolik přinese podniku jeden 

ujetý kilometr u konkrétního autobusu a vynásobením počtem ujetých kilometrů za rok 

poté vyjdou celkové tržby, které budou využity při následných výpočtech.  

                             Tabulka č. 9:  elkové tr b  - Crossway 

Crossway 

Kalkulace tržeb [Kč] 

Tržba za km 35,73 

Výkon vozidla za rok 50 500 

Tržby celkem 1 804 365 

Zdroj: vlastní zpracování + [12] 

                             Tabulka č. 10:  elkové tr b  - Magelys 

Magelys 

Kalkulace tžeb [Kč] 

Tržba za km 30,35 

Výkon vozidla za rok 95 000 

Tržby celkem 2 883 250 

Zdroj: vlastní zpracování + [12] 
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Náklady 

Společnost vychází z předpokládaných nákladů pro nové autobusy. Členění nákladů 

vzniká při pořízení, údržbě a provozu vozidla.  Dochází k spotřebě materiálu, paliv a 

mzdových nákladů. Dále náklady, kde spadá pojistné a poplatky. Podnik musí myslet i na 

mimořádné náklady jako jsou manka, škody a na silniční daň.  Poté náklady na řízení 

provozu dopravní cesty a správní náklady aj. 

Roční provozní náklady u vybraných autobusů jsou vypsány v tabulkách č. 11 a č. 12 

a skládají se z těchto částí: 

- Přímé náklady: 

 spotřeba materiálu (např. pohonné hmoty, pneumatiky, oleje aj.), 

 odpisy, 

 opravy a údržba, 

 mzdy a pojištění, 

 ostatní přímé náklady. 

- Provozní režie 

- Správní režie 

                             Tabulka č. 11:  rovozní náklad  - Crossway 

Crossway 

Kalkulace nákladů [Kč] 

Přímé náklady 1 630 143 

Provozní režie 44 440 

Správní režie 54 035 

Náklady celkem 1 728 618 

Zdroj: vlastní zpracování + [12] 

 

                             Tabulka č. 12:  rovozní náklad  - Magelys 

Magelys 

Kalkulace nákladů [Kč] 

Přímé náklady 2 439 600 

Provozní režie 37 050 

Správní režie 58 900 

Náklady celkem 2 535 550 

Zdroj: vlastní zpracování + [12] 
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Odpisy 

Odpisy představují peněžní opotřebení dlouhodobého majetku v podniku za určité 

období. 

Zobrazují část ceny dlouhodobého majetku, která je přenášena do provozních 

nákladů společnosti po dobu její životnosti. Hodnota odpisů je převáděna do ceny 

produkce (výrobků, služeb), kterou platí zákazníci. Podnik je poté získává zpětně inkasem 

tržeb. Odpisy proto představují součást peněžních příjmů v cash flow. Dále se vyznačuje 

vysokou mírou stability a jedná se o interní zdroj financování. Pro záměr obnovy jsou 

odpisy potřebné až na konci životnosti zařízení a podnik s nimi může do této doby volně 

disponovat a rozhodovat.  

Odpisy rozdělujeme na účetní a daňové, které vstupují do základu daně a snižují 

celkové daňové zatížení. Účetní odpisy jsou v kompetenci podniku a zobrazují skutečné 

opotřebení majetku. Majetek se odepisuje nejvýše do vstupní ceny. Daňové odpisy se 

rozdělují na rovnoměrné a zrychlené. Majetek se nejdříve musí zařadit do příslušné 

odpisové skupiny. Každá odpisová skupina má stanovenou dobu odpisování. Rovnoměrné 

a zrychlené odpisové skupiny mají určené odpisové sazby. [6]   

Tabulka č. 13: Odpisy - Crossway 

Crossway 

Rok odpisování Roční odpis [Kč] Oprávky [Kč] Zůstatková cena [Kč] 

2017 462 000 462 000 3 738 000 

2018 934 500 1 396 500 2 803 500 

2019 934 500 2 331 000 1 869 000 

2020 934 500 3 265 500 934 500 

2021 934 500 4 200 000 0 

Zdroj: vlastní zpracování + [12] 

Tabulka č. 14: Odpisy - Magelys 

Magelys 

Rok odpisování Roční odpis [Kč] Oprávky [Kč] Zůstatková cena [Kč] 

2017 715 000 715 000 5 785 000 

2018 1 446 250 2 161 250 4 338 750 

2019 1 446 250 3 607 500 2 892 500 

2020 1 446 250 5 053 750 1 446 250 

2021 1 446 250 6 500 000 0 

Zdroj: vlastní zpracování + [12] 
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V předchozí tabulce č. 13 a č. 14 jsou zobrazeny odpisy dlouhodobého hmotného 

majetku. Jedná se o dopravní prostředky - autobusy. Použity byly daňové rovnoměrné 

odpisy. Ze zákona o daních z příjmů je doba odepisování stanovena na 5 let a autobusy 

jsou zařazeny do 2. odpisové skupiny. V prvním roce odpisová byla sazba 11 % v druhém 

a v dalších letech pak 22,25 %.  

V prvním roce byl odpis prvního autobusu - Crossway 462 000 Kč a v dalších letech 

vlivem zvýšení odpisové sazby dělal odpis 934 500 Kč. Od vstupní ceny byly postupně 

každý rok odečítány oprávky a poté na konci pátého roku vyšla zůstatková cena 0. 

V prvním roce byl odpis druhého autobusu - Magelys 715 000 Kč a v dalších letech 

dělal odpis už 1 446 250 Kč. U druhého autobusu na konci pátého roku odepisování vyšla 

zůstatková cena také 0. 

Cash flow  

Představuje rozdíl mezi příjmy a výdaji peněžních prostředků za dané období. 

Důležité je znát jeho hodnotu, protože slouží pro další výpočty u hodnocení efektivnosti 

investice. Vypočítané hodnoty jsou uvedeny v tabulkách č. 15 a č. 16. 

Tabulka č. 15: Cash flow - Crossway 

Crossway – Cash flow 

Položka [Kč] 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 

Tržby 1 804 365 1 804 365 1 804 365 1 804 365 

Provozní náklady (bez odpisů) 1 203 418 1 203 418 1 203 418 1 203 418 

Odpisy 462 000 934 500 934 500 934 500 

Zisk před zdaněním 138 947 0 0 0 

Daň 19% 26 400 0 0 0 

Zisk po zdanění 112 547 0 0 0 

Odpisy 462 000 934 500 934 500 934 500 

Cash flow 574 547 934 500 934 500 934 500 

     Položka [Kč] 5. rok 6. rok 7. rok 8. rok 

Tržby 1 804 365 1 804 365 1 804 365 1 804 365 

Provozní náklady (bez odpisů) 1 203 418 1 203 418 1 203 418 1 203 418 

Odpisy 934 500 0 0 0 

Zisk před zdaněním 0 600 947 600 947 600 947 

Daň 19% 0 114 180 114 180 114 180 

Zisk po zdanění 0 486 767 486 767 486 767 

Odpisy 934 500 0 0 0 

Cash flow 934 500 486 767 486 767 486 767 

Zdroj: vlastní zpracování + [12] 
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Tabulka č. 16: Cash flow - Magelys 

Magelys – Cash flow 

Položka [Kč] 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 

Tržby 2 883 250 2 883 250 2 883 250 2 883 250 

Provozní náklady (bez odpisů) 1 723 300 1 723 300 1 723 300 1 723 300 

Odpisy 715 000 1 446 250 1 446 250 1 446 250 

Zisk před zdaněním 444 950 0 0 0 

Daň 19% 84 541 0 0 0 

Zisk po zdanění 360 409 0 0 0 

Odpisy 715 000 1 446 250 1 446 250 1 446 250 

Cash flow 1 075 409 1 446 250 1 446 250 1 446 250 

     Položka [Kč] 5. rok 6. rok 7. rok 8. rok 

Tržby 2 883 250 2 883 250 2 883 250 2 883 250 

Provozní náklady (bez odpisů) 1 723 300 1 723 300 1 723 300 1 723 300 

Odpisy 1 446 250 0 0 0 

Zisk před zdaněním 0 1 159 950 1 159 950 1 159 950 

Daň 19% 0 220 391 220 391 220 391 

Zisk po zdanění 0 939 559 939 559 939 559 

Odpisy 1 446 250 0 0 O 

Cash flow 1 446 250 939 559 939 559 939 559 

Zdroj: vlastní zpracování + [12] 

Z výše uvedených tabulek č. 15 a č. 16 je vypočten peněžní příjem po dobu 8 let a to 

konkrétně od roku 2017-2024 pro oba autobusy. Výpočty zobrazují předpokládané tržby 

plynoucích z investice. Poté se odečetli provozní náklady a odpisy. Tím vznikl zisk před 

zdaněním. Zisk byl posléze zdaněný sazbou daně 19 % a odečtením této daně vznikl čistý 

zisk. Na závěr byly připočteny odpisy. 

U autobusu Crossway vyšla hodnota cash flow v prvním roce 574 547 Kč, další čtyři 

roky byl cash flow 934 500 Kč, vyšší částka je dána hodnotou odpisů. Od šestého roku se 

již odpisy nezahrnují do cash flow a peněžní tok vychází na 486 767 Kč. 

Magelys má cash flow v prvním roce 1 075 409, další čtyři roky 1 446 250 Kč a od 

šestého roku se již odpisy nezahrnují a cash flow vychází na 939 559 Kč. 

5.1 Doba splacení 

Dobou splacení je období, kdy čistý tok příjmů přinese hodnotu rovnající se 

nákladům na investici. Oba autobusy nemají každý rok stejnou hodnotu CF. Pokračuje se 

proto tak, že se postupně načítá roční částka CF, která se postupně přičítá, až se 
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kumulovaná hodnota CF bude rovnat investičním nákladům. Doba splacení se získá podle 

vztahu (3), který je uveden v kapitole č. 3. V níže uvedených tabulkách č. 17 a č. 18 je 

zobrazeno kumulované CF a výpočet u obou autobusů. 

              Tabulka č. 17:    kumulované - Crossway 

Crossway 

Rok CF [Kč] CF kumulované [Kč] 

2017 574 547 574 547 

2018 934 500 1 509 047 

2019 934 500 2 443 547 

2020 934 500 3 378 047 

2021 934 500 4 312 547 

2022 486 767 4 799 314 

2023 486 767 5 286 081 

2024 486 767 5 772 848 

Zdroj: vlastní zpracování + [12] 

Crossway 

DS = 4  
(4 200 000 – 3 378 047)

(4 312 547 – 3 378 047)
 

DS = 4 r. + (0,8796 * 12) m. 

DS = 4 roky a 10,6 měsíců  

             Tabulka č. 18:    kumulované - Magelys 

Magelys 

Rok CF [Kč] CF kumulované [Kč] 

2017 1 075 409 1 075 409 

2018 1 446 250 2 521 659 

2019 1 446 250 3 967 909 

2020 1 446 250 5 414 159 

2021 1 446 250 6 860 409 

2022 939 559 7 799 968 

2023 939 559 8 739 527 

2024 939 559 9 679 086 

Zdroj: vlastní zpracování + [12] 

 Magelys 

DS = 4   
(6 500 000  – 5 414 15 )

(6 860 409 – 5 414 15 )
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DS = 4 r. + (0,7508 * 12) m. 

DS = 4 roky a 9 měsíců 

Platí, že čím kratší doba splacení vychází, tím je investice výhodnější. Je tedy patrné, 

že doba splacení musí být kratší, než je doba životnosti investice. U autobusu Crossway je 

doba splacení 4 roky a zhruba 10,6 měsíců. U autobusu Magelys vychází doba splacení na  

4 roky a 9 měsíců. Doba životnosti obou autobusů je podnikem stanovena na 8 let a proto 

doba návratnosti vychází příznivě. 

Doba splacení upravená diskontováním 

Diskontovaná doba návratnosti je přesnější metoda, protože bere v úvahu faktor času. 

Před výpočtem se musí peněžní toky diskontovat. Vypočítá se diskontní koeficient, a to za 

pomoci diskontní míry, která je určená podnikem na 5 %. Následně se cash flow dělí 

koeficientem a získá se CF diskontované. Diskontované cash flow se na závěr kumuluje. 

V níže uvedených tabulkách č. 19 a č. 20 je zobrazeno diskontované kumulované CF u 

Crossway, Magelys a výpočet. 

Tabulka č. 19:    diskontované - Crossway 

Crossway 

Rok CF [Kč] (1+i)
n 

CF diskontované 

[Kč] 
CF diskontované 

kumulované [Kč] 
2017 574 547 1,05000 547 188 547 188 

2018 934 500 1,10250 847 619 1 394 807 

2019 934 500 1,15763 807 256 2 202 063 

2020 934 500 1,21551 768 815 2 970 878 

2021 934 500 1,27628 732 205 3 703 083 

2022 486 767 1,34010 363 233 4 066 316 

2023 486 767 1,40710 345 936 4 412 252 

2024 486 767 1,47746 329 463 4 741 715 

Zdroj: vlastní zpracování + [12] 

Crossway 

DS = 6   
(   00 000 – 4 066 316)

(4 412 252 – 4 066 316)
 

DS = 6 r. + (0,3865 * 12) m. 

DS = 6 roků a 4,7 měsíců 
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Tabulka č. 20:    diskontované - Magelys 

Magelys 

Rok CF [Kč] (1+i)
n 

CF diskontované 

[Kč] 
CF diskontované 

kumulované [Kč] 

2017 1 075 409 1,05000 1 024 199 1 024 199 

2018 1 446 250 1,10250 1 311 791 2 335 990 

2019 1 446 250 1,15763 1 249 325 3 585 315 

2020 1 446 250 1,21551 1 189 833 4 775 148 

2021 1 446 250 1,27628 1 133 175 5 908 323 

2022 939 559 1,34010 701 113 6 609 436 

2023 939 559 1,40710 667 727 7 277 163 

2024 939 559 1,47746 635 930 7 913 093 

Zdroj: vlastní zpracování + [12] 

Magelys 

DS =     
(6 500 000 – 5 908 323)

(6 609 436 – 5 908 323)
 

DS = 5 r. + (0,8439 * 12) m. 

DS = 5 roků a 10 měsíců 

Doba splacení upravená diskontováním vyhází u Crossway na 6 let a 4,7 měsíců a u 

Magelys je to 5 let a 10 měsíců. Diskontovaná doba návratnosti se od prosté doby 

návratnosti odlišuje. U Crossway je rozdíl zhruba 1 roku a 6 měsíců. Rozdíl u Magelysu 

vychází na 1 rok a 1 měsíc. U doby splacení upravenou diskontováním vychází doba 

návratnosti příznivě a nepřekročí hranici životnosti investice 8 let. 

5.2 Rentabilita investice 

Tato metoda zobrazuje poměr vydělaných peněz k penězům investovaným. Při 

výpočtu se použije průměrný roční zisk za dobu 8 let, který je zdaněný a investiční 

náklady. Rentabilita investic se spočítá podle vztahu (2), který je uveden v kapitole č. 3. V 

níže uvedených tabulkách č. 21 a č. 22 je zobrazen průměr čistého zisku za dobu 8 let u 

obou autobusů. 

                              Tabulka č. 21:  růměrný ro ní zisk - Crossway 

Crossway 

Položka 2017-2024 

Ø čistý roční zisk [Kč] 196 606 

Zdroj: vlastní zpracování + [12] 



Bc. Iveta Hanzalíková: Hodnocení efektivnosti investice ve vybraném podniku 

 

39 

 
2016 

                             Tabulka č. 22:  růměrný ro ní zisk - Magelys 

Magelys 

Položka 2017-2024 

Ø čistý roční zisk [Kč]  397 386 

Zdroj: vlastní zpracování + [12] 

Crossway 

ROI = 
Zr

IN
    

ROI = 
196 606

4 200 000
 

ROI = 0,047 

ROI = 4,7 % 

Magelys 

ROI   
397 386

6 500 000
 

ROI = 0,061 

ROI = 6,1 % 

Průměrný roční zisk z investice u autobusu Crossway činí 196 606 Kč a investiční 

náklady jsou 4 200 000 Kč. Výnosnost vyšla na hodnotu 0,047, která představuje 4,7 % 

čistého zisku.  

Magelys vykazuje průměrný roční zisk 397 386 Kč a investiční náklady činí 

6 500 000 Kč. Rentabilita vyšla na hodnotu 0,061, která představuje 6,1 % čistého zisku. 

Projekt je pro podnik přínosný, když index rentability je větší než 1. 

5.3 Čistá současná hodnota  

Tato metoda patří k velmi používaným metodám, protože je přesná a respektuje 

faktor času. Ukazatel čisté současné hodnoty vyjadřuje rozdíl mezi současnou hodnotou 

cash flow a náklady na investici. Jsou zde zahrnuty veškeré peněžní toky spojené 

s investicí. Projekt se podniku vyplatí realizovat, pokud čistá současná hodnota nabývá 

kladných hodnot.  Čistá současná hodnota se získá pomocí vztahu (4), který je uveden v 

kapitole č. 3. a vychází se z hodnot uvedených v tabulkách č. 23 a č. 24. 
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                             Tabulka č. 23:    diskontované - Crossway 

Crossway 

Položka CF diskontované [Kč] 

CF v roce 2017 547 188 

CF v roce 2018 847 619 

CF v roce 2019 807 256 

CF v roce 2020 768 815 

CF v roce 2021 732 205 

CF v roce 2022 363 233 

CF v roce 2023 345 936 

CF v roce 2024 329 463 

Celkem 4 741 715 

Zdroj: vlastní zpracování + [12] 

                             Tabulka č. 24:    diskontované - Magelys 

Magelys 

Položka CF diskontované [Kč] 

CF v roce 2017 1 024 199 

CF v roce 2018 1 311 791 

CF v roce 2019 1 249 325 

CF v roce 2020 1 189 833 

CF v roce 2021 1 133 175 

CF v roce 2022 701 113 

CF v roce 2023 667 727 

CF v roce 2024 635 930 

Celkem 7 913 093 

Zdroj: vlastní zpracování + [12] 

Crossway 

NPV = PVCF – IN 

NPV = 4 741 715 – 4 200 000 

NPV = 541 715 Kč 

Magelys 

NPV = PVCF – IN 

NPV = 7 913 093 – 6 500 000 

NPV = 1 413 093 Kč 
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U autobusu Crossway se dosazoval cash flow diskontovaný s hodnotou 4 741 715 Kč  

a náklady na investici jsou 4 200 000 Kč. Čistá současná hodnota ve výši 541 715 Kč 

splňuje podmínku NPV > 0.  

Autobus Magelys vykazuje diskontovaný cash flow 7 913 093 Kč a investiční 

náklady činí 6 500 000 Kč. Čistá současná hodnota zde vychází 1 413 093 Kč a také 

splňuje podmínku NPV > 0. 

Oba autobusy dosáhly výsledku NPV > 0, jsou proto pro podnik přínosem, protože 

zajistí požadovanou míru výnosu. 

5.4 Index výnosnosti 

K metodě čisté současné hodnoty bývá doplněn index výnosnosti, který se získá jako 

podíl diskontovaného cash flow za dobu 8 let a nákladů na investici. Index výnosnosti měl 

nabývat hodnoty větší než 1. Vzoreček (5) pro index výnosnosti je zobrazen v kapitole č. 3. 

Crossway 

IV = 
PVCF

IN
 

IV = 
4 741 715

4 200 000
 

IV = 1,13 

Magelys 

IV = 
 PVCF

IN
 

     
         

         
 

IV = 1,22 

Index výnosnosti vyšel u Crossway 1,13 a u Magelys vychází vyšší hodnota a to 1,22 

tedy IV > 1. Oba autobusy proto splňují podmínky pro přijetí investice. 
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5.5 Vnitřní výnosové procento 

Vnitřní výnosové procento představuje diskontní míru, při které se současná hodnota 

peněžních příjmů rovná investičním výdajům. Vzoreček pro vnitřní výnosové procento (6), 

je zobrazen v kapitole č. 3. Potřebné hodnoty pro výpočet jsou v tabulkách č. 25 a č. 26. 

                      Tabulka č. 25: Vnitřní výnosové procento - Crossway 

Crossway 

Kapitálové výdaje [Kč] - 4 200 000 

CF v roce 2017 [Kč] 574 547 

CF v roce 2018 [Kč] 934 500 

CF v roce 2019 [Kč] 934 500 

CF v roce 2020 [Kč] 934 500 

CF v roce 2021 [Kč] 934 500 

CF v roce 2022 [Kč] 486 767 

CF v roce 2023 [Kč] 486 767 

CF v roce 2024 [Kč] 486 767 

Vnitřní výnosové procento 8,3 % 

Zdroj: vlastní zpracování + [12] 

                      Tabulka č. 26: Vnitřní výnosové procento - Magelys 

Magelys 

Kapitálové výdaje [Kč] - 6 500 000 

CF v roce 2017 [Kč] 1 075 409 

CF v roce 2018 [Kč] 1 446 250 

CF v roce 2019 [Kč] 1 446 250 

CF v roce 2020 [Kč] 1 446 250 

CF v roce 2021 [Kč] 1 446 250 

CF v roce 2022 [Kč] 939 559 

CF v roce 2023 [Kč] 939 559 

CF v roce 2024 [Kč] 939 559 

Vnitřní výnosové procento 10 % 

Zdroj: vlastní zpracování + [12] 

PVCF = IN 

Pro výpočet byl využit Microsoft Excel, kde pomocí funkce míra výnosností byla 

určená vnitřní výnosová procenta. Podniková diskontní míra byla podnikem stanovena na  

5 %. U autobusu Crossway činily kapitálové náklady 4 200 000 Kč a vnitřní výnosové 

procento vyšlo na 8,3 %. Druhý autobus Magelys má náklady 6 500 000 Kč a vnitřní 

výnosové procento je 10 %. U obou dopravních prostředků vyšlo vnitřní výnosové 
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procento vyšší, než je podniková diskontní sazba 5 % a proto je investiční projekt vhodný 

k realizaci. 

5.6 Hodnocení výsledků  

Předmětem hodnocení efektivnosti investice společnosti ARRIVA MORAVA a.s., 

jsou dva zájezdové autobusy a to konkrétně typy Crossway a Magelys. Před samotným 

hodnocením efektivnosti byly nejdříve stanoveny kapitálové náklady, očekávané budoucí 

příjmy a výdaje, dále odpisy dlouhodobého hmotného majetku. Tyto údaje se použily pro 

další výpočty. 

Pro ekonomické zhodnocení byly využity metody statické i dynamické.  Konkrétně 

doba návratnosti, dále diskontovaná doba návratnosti, index ziskovosti, čistá současná 

hodnota a vnitřní výnosové procento.  

V následujících tabulkách č. 27 a č. 28 jsou uvedeny výsledky jednotlivých metod 

hodnocení investic dvou autobusů Crossway a Magelys. 

         Tabulka č. 27: Hodnocení výsledků realistické variant  - Crossway 

Crossway 

Ukazatel Hodnota 

Doba splacení 4 roky a 10,6 měsíců 

Diskontovaná doba splacení 6 roků a 4,7 měsíců 

Rentabilita investice 4,7 % 

Čistá současná hodnota 541 715 Kč 

Index výnosnosti 1,13 

Vnitřní výnosové procento 8,3 % 

Doporučení Investice se doporučuje přijmout 

Zdroj: vlastní zpracování  

První metodou byla doba návratnosti, která vychází na 4 roky a 10,6 měsíců. Od této 

doby se investice stává přínosem firmy a zvyšuje její tržní hodnotu. Doba upravená 

diskontováním je 6 let a 4,7 měsíce. Přihlédnutý faktor času ukazuje, že doba splacení je o 

rok a šest měsíců delší, i přesto je vhodné investici realizovat, protože životnosti investice 

je podnikem stanovena na 8 let. 

Druhou metodou byla rentabilita investice. Ziskovost investice představuje poměr 

průměrného čistého ročního zisku plynoucí z investice a investičních výdajů na realizaci 
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této investice. Výsledná hodnota představuje 4,7 % čistého zisku. Tento ukazatel nebere v 

úvahu faktor času, proto by se měl pokládat spíše jako doporučující. 

Dále byla spočítána čistá současná hodnota. Čistá současná hodnota představuje 

rozdíl mezi současnou hodnotou očekávaných příjmů během doby její životnosti a náklady 

na investici. Z teoretické části vyplývá, že pokud je čistá současná hodnota větší než 0, je 

investice pro podnik přijatelná a zajišťuje požadovanou míru výnosu a zvyšuje tržní 

hodnotu společnosti.  Výpočet vyšel na 541 715 Kč, z čehož vyplývá, že projekt může být 

přijat. 

U indexu výnosnosti se jedná o doplňkový ukazatel čisté současné hodnoty. Platí, že 

výsledná hodnota indexu by měla být vyšší než 1, což investice s indexem 1,13 splňuje.  

Na závěr bylo určeno vnitřní výnosové procento pro investici. K výpočtu byl použit 

počítačový program MS excel za pomocí funkce míra výnosnosti. V případě daného 

projektu byla podniková diskontní míra stanovena na 5 % a kapitálové náklady činily 

4 200 000 Kč. Vnitřní výnosové procento této investice pro dobu životnosti 8 let vyšlo  

8,3 %. Výsledek dosahuje hodnoty vyšší než je určená podniková diskontní míra, takže je 

přijatelná. 

        Tabulka č. 28: Hodnocení výsledků realistické variant  - Magelys 

Magelys 

Ukazatel Hodnota 

Doba splacení 4 roky a 9 měsíců 

Diskontovaná doba splacení 5 roků a 10 měsíců 

Rentabilita investice 6,1 % 

Čistá současná hodnota 1 413 093 Kč 

Index výnosnosti 1,22 

Vnitřní výnosové procento 10 % 

Doporučení Investice se doporučuje přijmout 

Zdroj: vlastní zpracování  

První metodou u autobusu Magelys byla doba návratnosti, která vychází na 4 roky a  

9 měsíců. Jedná se o dobu, za kterou se peněžní příjmy z investice pokryjí kapitálové 

výdaje. Doba upravená diskontováním vychází na 5 let a 10 měsíců. Diskontovaná doba 

návratnosti se od prosté doby návratnosti odlišuje o 1 rok a 1 měsíc. Obě metody jsou 

časově kratší, než doba životnosti investice osmi let, a to znamená, že investici lze 

považovat za přijatelnou.  
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Druhou metodou je rentabilita investice. Tato metoda umožňuje zobrazit mírů 

zhodnocení finančních prostředků vynaložených na investici. Metoda bere v úvahu poměr 

průměrného předpokládaného zisku a investiční náklady. Výsledná hodnota představuje 

6,1 % čistého zisku. Tento ukazatel je pouze doporučující. 

Dále byla spočítána čistá současná hodnota. Čistá současná hodnota představuje 

rozdíl mezi současnou hodnotou očekávaných příjmů během doby její životnosti a náklady 

na investici. Výpočet čisté současné hodnoty slouží k zjištění očekávaného peněžního 

příjmu z investice. Podmínkou je, aby hodnota byla kladná. Čistá současná hodnota vyšla 

na 1 413 093 Kč, tedy podmínku pro přijetí splňuje. 

Index výnosnosti je doplňkový ukazatel čisté současné hodnoty. Výsledná hodnota 

indexu by měla být vyšší než 1, což platí u vypočítaného výsledku 1,22.  

Metoda vnitřního výnosového procenta byla stanovená pomocí funkce míry 

výnosnosti v programu MS Excel a nabyla hodnoty 10 %. Podniková diskontní míra je 

stanovena na 5 % a kapitálové náklady činí 6 500 000 Kč. Hodnota je vyšší než diskontní 

míra, proto lze investice přijmout. 

5.7 Optimistická a pesimistická varianta investice 

Podnikatelská činnost a zejména investiční činnost představuje jisté riziko, že 

dosažené výsledky podnikání se odchýlí od očekávaných, nebo požadovaných. Odchylky 

mohou být buď příznivé, nebo nepříznivé. Tato situace může nastat například technickou a 

ekonomickou neznalostí, nekvalifikovaným personálem, nedbalostí, nebo malou 

schopností adaptace řízení na změny podmínek. Proto je pro podnik lepší, aby pro 

ekonomické výpočty uvažoval se třemi variantami rozpočtů a mohl tak být připraven i na 

případné odchylky projektu. Jedná se o variantu realistickou, optimistickou a 

pesimistickou. Realistická varianta už je popsána a vypočtená v předchozím hodnocení 

investice. Při nových výpočtech se bude postupovat tak, že reálná varianta se bude od 

optimistické a pesimistické varianty odlišovat o 15 % vstupních hodnot. Na závěr budou 

varianty optimistické a pesimistické porovnány s realistickou variantou. 

Tržby u optimistické varianty budou oproti realistické variantě zvýšeny o 15 %. 

Zvýšeny o 15 % budou taktéž vybrané položky z provozních nákladů a to spotřeba 

pohonných hmot atd. Položky jako např. náklady na opravy a údržbu, pojištění 
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dlouhodobého hmotného majetku, osobní náklady a odpisy projektu zůstaly ve stejné výši 

jako v realistické variantě. 

U pesimistické varianty se vychází ze snížení tržeb o 15 %. Snížení o 15 % se 

projevilo také u vybraných položek v provozních nákladech. 

Při výpočtech se postupuje jako u realistické varianty. Stanoví se předpokládané 

tržby a náklady dále se vypočítá cash flow pro obě varianty a využijí se vzorečky, které 

byly použity u realistické varianty. Předpokládaná životnost investice je stále 8 let a určená 

podniková diskontní míra je 5 %. 

Pesimistická varianta - Crossway 

Přepočítaná kalkulace cash flow na dobu 8 let (rok 2017- 2024) pro pesimistickou 

variantu u autobusu Crossway je uvedena v tabulce č. 29. Vypočítané hodnoty za 

jednotlivé roky se využijí pro další výpočty u hodnocení investice. 

Tabulka č. 29:     esimistická Varianta - Crossway 

Crossway – CF Pesimistická Varianta 

Položka [Kč] 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 

Tržby 1 533 710 1 533 710 1 533 710 1 533 710 

Provozní náklady (bez odpisů) 1 147 363 1 147 363 1 147 363 1 147 363 

Odpisy 462 000 934 500 934 500 934 500 

Zisk před zdaněním 0 0 0 0 

Daň 19% 0 0 0 0 

Zisk po zdanění 0 0 0 0 

Odpisy 462 000 934 500 934 500 934 500 

Cash flow 462 000 934 500 934 500 934 500 

     Položka [Kč] 5. rok 6. rok 7. rok 8. rok 

Tržby 1 533 710 1 533 710 1 533 710 1 533 710 

Provozní náklady (bez odpisů) 1 147 363 1 147 363 1 147 363 1 147 363 

Odpisy 934 500 0 0 0 

Zisk před zdaněním 0 386 347 386 347 386 347 

Daň 19% 0 73 406 73 406 73 406 

Zisk po zdanění 0 312 941 312 941 312 941 

Odpisy 934 500 0 0 0 

Cash flow 934 500 312 941 312 941 312 941 

Zdroj: vlastní zpracování + [12] 
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Z výše uvedené tabulky je zobrazen peněžní příjem po dobu 8 let. Výpočty zobrazují 

tržby snížené o 15 %. Poté byly odečteny provozní náklady (snížené o 15 % u vybraných 

položek) a odpisy (které jsou stejné, jako u realistické varianty). Tím vznikl zisk před 

zdaněním. Zisk byl posléze zdaněný sazbou daně 19 % a odečtením této daně vznikl čistý 

zisk. Na závěr byly připočteny odpisy. 

Doba splacení  

V následující tabulce č. 30 je uvedeno cash flow kumulované, které slouží pro 

výpočet doby návratnosti. 

                  Tabulka č. 30:    kumulované  V - Crossway 

Crossway - PV 

Rok CF [Kč] CF kumulované [Kč] 

2017 462 000 462 000 

2018 934 500 1 396 500 

2019 934 500 2 331 000 

2020 934 500 3 265 500 

2021 934 500 4 200 000 

2022 312 941 4 512 941 

2023 312 941 4 825 882 

2024 312 941 5 138 823 

Zdroj: vlastní zpracování + [12] 

Kumulované cash flow u pesimistické varianty se získalo stejným způsobem jako u 

realistické varianty. Hodnota kumulovaného cash flow je nižší než u realistické varianty, 

z toho vyplývá i pozdější doba návratnosti. Doba návratnost investice bude 5 let a je 

zobrazena v tabulce č. 31 

                                   Tabulka č. 31: Doba splacení  V -  Crossway 

              Crossway – PV 

 Položka Časové období 

     DS    5 roků 

Zdroj: vlastní zpracování 

Diskontovaná doba splacení  

V následující tabulce č. 32 je uvedeno cash flow diskontované, které slouží pro 

výpočet diskontované doby návratnosti. 
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Tabulka č. 32:    diskontované  V - Crossway 

Crossway - PV 

Rok CF [Kč] (1+i)
n
 

CF diskontované 

[Kč] 
CF diskontované 

kumulované [Kč] 

2017 462 000 1,05000 440 000 440 000 

2018 934 500 1,10250 847 619 1 287 619 

2019 934 500 1,15763 807 256 2 094 875 

2020 934 500 1,21551 768 815 2 863 690 

2021 934 500 1,27628 732 205 3 595 895 

2022 312 941 1,34010 233 522 3 829 417 

2023 312 941 1,40710 222 402 4 051 819 

2024 312 941 1,47746 211 811 4 263 630 

Zdroj: vlastní zpracování + [12] 

Při diskontování cash flow u pesimistické varianty se postupovalo stejným způsobem 

jako u realistické varianty. Podniková diskontní míra je 5 %. Diskontovaná doba 

návratnosti u autobusu Crossway vychází na 7 let a 8,4 měsíců a je znázorněna v tabulce  

č. 33.  

                      Tabulka č. 33: DS - diskontovaná  V -  Crossway 

Crossway - PV 

Položka Časové období 

DS - diskontovaná 7 let a 8,4 měsíců 

Zdroj: vlastní zpracování 

Rentabilita investice  

Tato metoda zobrazuje poměr vydělaných peněz k penězům investovaným. Při 

výpočtu se použije průměrný roční zisk za dobu 8 let, který je zdanění a investiční náklady. 

Rentabilita investice pro pesimistickou variantu byla spočítána jako poměr průměrného 

ročního zdaněného zisku za dobu 8 let, který činí 117 353 Kč a investičních nákladů na 

projekt 4 200 000 Kč. V tabulce č. 34 je zobrazen výsledek. Hodnota představuje  

2,8 % čistého zisku.    

                                      Tabulka č. 34: ROI, PV - Crossway 

Crossway - PV 

Položka % 

ROI 2,8 

Zdroj: vlastní zpracování + [12] 
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Čistá současná hodnota 

U autobusu Crossway vychází diskontované cash flow na 4 263 630 Kč a náklady na 

investici jsou 4 200 000 Kč. Čistá současná hodnota poté u pesimistické varianty vychází 

na 63 630 Kč (tabulka č. 35).  

                                     Tabulka č. 35: NPV, PV - Crossway 

Crossway - PV 

NPV [Kč] 63 630 

Zdroj: vlastní zpracování + [12] 

Index výnosnosti 

Metoda čisté současné hodnoty byla doplněna o index výnosnosti. Index se získal 

jako podíl hodnoty cash flow (diskontované) za dobu 8 let (4 263 630 Kč) a nákladů na 

investici (4 200 000 Kč). Index výnosnosti vychází na 1,02. 

Vnitřní výnosové procento 

Pro výpočet byl využit Microsoft Excel, kde pomocí funkce míra výnosností bylo 

určeno vnitřní výnosové procento. Vnitřní výnosové procento u autobus Crossway  vyšlo 

na 5,4 %. Podniková diskontní míra byla podnikem stanovena na 5 %. Vstupní data jsou 

uvedena v tabulce č. 36. 

                              Tabulka č. 36: VVP, PV - Crossway 

                  Crossway - PV 

Kapitálové výdaje [Kč] - 4 200 000 

CF v roce 2017 [Kč] 462 000 

CF v roce 2018 [Kč] 934 500 

CF v roce 2019 [Kč] 934 500 

CF v roce 2020 [Kč] 934 500 

CF v roce 2021 [Kč] 934 500 

CF v roce 2022 [Kč] 312 941 

CF v roce 2023 [Kč] 312 941 

CF v roce 2024 [Kč] 312 941 

Vnitřní výnosové procento 5,4 % 

Zdroj: vlastní zpracování + [12] 
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Pesimistická varianta - Magelys 

Kalkulace cash flow pro pesimistickou variantu autobusu Magelys je uvedena 

v tabulce č. 37. Výsledné hodnoty, budou sloužit pro další výpočty a následné hodnocení 

investice. 

Tabulka č. 37:     esimistická Varianta - Magelys 

Magelys – CF Pesimistická Varianta 

Položka [Kč] 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 

Tržby 2 450 763 2 450 763 2 450 763 2 450 763 

Provozní náklady (bez odpisů) 1 626 970 1 626 970 1 626 970 1 626 970 

Odpisy 715 000 1 446 250 1 446 250 1 446 250 

Zisk před zdaněním 108 793 0 0 0 

Daň 19% 20 671 0 0 0 

Zisk po zdanění 88 122 0 0 0 

Odpisy 715 000 1 446 250 1 446 250 1 446 250 

Cash flow 803 122 1 446 250 1 446 250 1 446 250 

     Položka [Kč] 5. rok 6. rok 7. rok 8. rok 

Tržby 2 450 763 2 450 763 2 450 763 2 450 763 

Provozní náklady (bez odpisů) 1 626 970 1 626 970 1 626 970 1 626 970 

Odpisy 1 446 250 0 0 0 

Zisk před zdaněním 0 823 793 823 793 823 793 

Daň 19% 0 156 521 156 521 156 521 

Zisk po zdanění 0 667 272 667 272 667 272 

Odpisy 1 446 250 0 0 O 

Cash flow 1 446 250 667 272 667 272 667 272 

Zdroj: vlastní zpracování + [12] 

Z výše uvedené tabulky č. 37 je zobrazen peněžní příjem po dobu 8 let. Výpočty 

zobrazují tržby snížené o 15 %. Poté se odečetli provozní náklady (snížené o 15 % u 

vybraných položek) a odpisy (které jsou stejné, jako u realistické varianty). Pro získání 

hodnoty cash flow se postupovalo stejně, jako u realistické varianty. 

Doba splacení 

V následující tabulce č. 38 je uvedeno cash flow kumulované, které slouží pro 

výpočet doby návratnosti. 
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                       Tabulka č. 38:    kumulované  V -  Magelys 

Magelys - PV 

Rok CF [Kč] CF kumulované [Kč] 

2017 803 122 803 122 

2018 1 446 250 2 249 372 

2019 1 446 250 3 695 622 

2020 1 446 250 5 141 872 

2021 1 446 250 6 588 122 

2022 667 272 7 255 394 

2023 667 272 7 922 666 

2024 667 272 8 589 938 

Zdroj: vlastní zpracování + [12] 

Doba návratnosti se vypočítala přes kumulované cash flow. Doba návratnost 

autobusu Magelys jsou 4 roky a 11,3 měsíců a je uvedena v tabulce č. 39. 

                            Tabulka č. 39: Doba splacení PV -  Magelys 

Magelys - PV 

Položka Časové období 

DS 4 roky a 11,3 měsíců 

Zdroj: vlastní zpracování 

Diskontovaná doba splacení 

V tabulce č. 40 je uvedeno cash flow diskontované. Diskontování u pesimistické 

varianty proběhlo obdobně jako u realistické varianty. Diskontní podniková sazba je 5 %. 

Tabulka č. 40: CF - diskontované  V -  Magelys 

Magelys - PV 

Rok CF [Kč] (1+i)
n
 

CF diskontované 

[Kč] 
CF diskontované 

kumulované [Kč] 

2017 803 122 1,05000 764 878 764 878 

2018 1 446 250 1,10250 1 311 791 2 076 669 

2019 1 446 250 1,15763 1 249 325 3 325 994 

2020 1 446 250 1,21551 1 189 833 4 515 827 

2021 1 446 250 1,27628 1 133 175 5 649 002 

2022 667 272 1,34010 497 929 6 146 931 

2023 667 272 1,40710 474 218 6 621 149 

2024 667 272 1,47746 451 636 7 072 785 

Zdroj: vlastní zpracování + [12] 
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Diskontovaná doba návratnosti u autobusu Magelys vychází na 6 let a 8,9 měsíců při 

podnikové diskontní míře 5 % a je znázorněna v tabulce č. 41. 

                                   Tabulka č. 41: DS - diskontovaná PV - Magelys 

Magelys - PV 

Položka Časové období 

DS - diskontovaná 6 roků a 8,9 měsíců 

Zdroj: vlastní zpracování 

Rentabilita investice  

Rentabilita projektu se vypočítala, jako poměř průměrný roční zisk za dobu 8 let, 

který je zdaněný a vychází na 261 242 Kč a investiční náklady, které jsou 6 500 000 Kč. 

V tabulce č. 42 je zobrazen výsledek 4 %. Hodnota představuje 4 % čistého zisku.  

                                       Tabulka č. 42: ROI, PV - Magelys 

Magelys - PV 

Položka % 

ROI 4,0 

Zdroj: vlastní zpracování + [12] 

Čistá současná hodnota 

Čistá současná hodnota vychází ze součtu diskontovaného cash flow, který je  

7 072 785 Kč, a investiční náklady jsou 6 500 000 Kč. Čistá současná hodnota se poté u 

pesimistické varianty rovná 572 785 Kč a je zobrazena v tabulce č. 43. 

                                    Tabulka č. 43: NPV, PV - Magelys 

Magelys - PV 

NPV [Kč] 572 785 

Zdroj: vlastní zpracování + [12] 

Index výnosnosti 

Metoda čisté současné hodnoty byla doplněna o index výnosnosti. Index se vypočítal 

jako podíl diskontované hodnoty cash flow za dobu 8 let (7 072 785 Kč) a nákladů na 

investici (6 500 000 Kč).  Index výnosnosti vychází na 1,09. 
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Vnitřní výnosové procento 

Pro výpočet byla použita funkce míra výnosnosti v Microsoft Excel. Vnitřní 

výnosové procento u autobus  Magelys vyšlo na 7 %. Podniková diskontní míra je 

podnikem stanovena na 5 %. Vstupní data jsou uvedena v tabulce č. 44. 

                               Tabulka č. 44: VVP, PV - Magelys 

Magelys - PV 

Kapitálové výdaje [Kč] - 6 500 000 

CF v roce 2017 [Kč]   803 122 

CF v roce 2018 [Kč]   1 446 250 

CF v roce 2019 [Kč]   1 446 250 

CF v roce 2020 [Kč]   1 446 250 

CF v roce 2021 [Kč]   1 446 250 

CF v roce 2022 [Kč]   667 272 

CF v roce 2023 [Kč]   667 272 

CF v roce 2024 [Kč]   667 272 

Vnitřní výnosové procento 7 % 

Zdroj: vlastní zpracování + [12] 

 

Optimistická varianta - Crossway 

Při výpočtech optimistické varianty se použijí stejné vzorce jako u realistické 

varianty. Vychází se z tržeb, nákladů a dále z cash flow. 

Přepočítaná kalkulace cash flow po dobu 8 let pro optimistickou variantu u autobusu 

Crossway je uvedena v tabulce č. 45. Výsledky za jednotlivé roky (2017 - 2024), slouží pro 

další výpočty u hodnocení investice. 

Tabulka č. 45:    Optimistická Varianta - Crossway 

Crossway – CF Optimistická Varianta 

Položka [Kč] 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 

Tržby 2 075 020 2 075 020 2 075 020 2 075 020 

Provozní náklady (bez odpisů) 1 259 473 1 259 473 1 259 473 1 259 473 

Odpisy 462 000 934 500 934 500 934 500 

Zisk před zdaněním 353 547 0 0 0 

Daň 19% 67 174 0 0 0 

Zisk po zdanění 286 373 0 0 0 

Odpisy 462 000 934 500 934 500 934 500 

Cash flow 748 373 934 500 934 500 934 500 
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     Položka [Kč] 5. rok 6. rok 7. rok 8. rok 

Tržby 2 075 020 2 075 020 2 075 020 2 075 020 

Provozní náklady (bez odpisů) 1 259 473 1 259 473 1 259 473 1 259 473 

Odpisy 934 500 0 0 0 

Zisk před zdaněním 0 815 547 815 547 815 547 

Daň 19% 0 154 954 154 954 154 954 

Zisk po zdanění 0 660 593 660 593 660 593 

Odpisy 934 500 0 0 0 

Cash flow 934 500 660 593 660 593 660 593 

Zdroj: vlastní zpracování + [12] 

Z výše uvedené tabulky č. 45 je vyčíslen peněžní příjem za dobu 8 let. Tržby jsou 

zvýšené o 15 %. Provozní náklady (zvýšené o 15 % u vybraných položek) a odpisy (které 

jsou stejné, jako u realistické varianty). Odečtením nákladů a odpisů od tržeb, vznikne zisk 

před zdaněním. Zisk je posléze zdaněný sazbou daně 19 % a odečtením této daně vznikne 

čistý zisk. Na závěr se připočtou odpisy. 

Doba splacení 

V  tabulce č. 46 je vyobrazeno cash flow kumulované, které je použito pro dobu 

splacení.  

                  Tabulka č. 46:    kumulované OV - Crossway 

Crossway - OV 

Rok CF [Kč] CF kumulované [Kč] 

2017 748 373 748 373 

2018 934 500 1 682 873 

2019 934 500 2 617 373 

2020 934 500 3 551 873 

2021 934 500 4 486 373 

2022 660 593 5 146 966 

2023 660 593 5 807 559 

2024 660 593 6 468 152 

Zdroj: vlastní zpracování + [12] 

Doba splacení neboli doba návratnosti investice vložená do projektu u optimistické 

varianty vychází na dobu 4 roky a 8,4 měsíců (tabulka č. 47). 
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                       Tabulka č. 47: Doba splacení OV - Crossway 

Crossway - OV 

Položka Časové období 

DS 4 roky a 8,4 měsíců 

Zdroj: vlastní zpracování 

 Diskontovaná doba splacení 

Diskontování u optimistické varianty proběhlo stejně jako u realistické varianty. 

Diskontní podniková sazba je 5 %. V tabulce č. 48 je zobrazeno diskontované cash flow. 

Tabulka č. 48:    diskontované OV - Crossway 

Crossway - OV 

Rok CF [Kč] (1+i)
n 

CF diskontované 

[Kč] 
CF diskontované 

kumulované [Kč] 

2017 748 373 1,05000 712 736 712 736 

2018 934 500 1,10250 847 619 1 560 355 

2019 934 500 1,15763 807 256 2 367 611 

2020 934 500 1,21551 768 815 3 136 426 

2021 934 500 1,27628 732 205 3 868 631 

2022 660 593 1,34010 492 945 4 361 576 

2023 660 593 1,40710 469 471 4 831 047 

2024 660 593 1,47746 447 115 5 278 162 

Zdroj: vlastní zpracování + [12] 

U diskontované doby splacení se kapitálové výdaje vložené do projektu vrátí po 5 

letech a 8 měsících (tabulka č. 49). 

                                 Tabulka č. 49: DS - diskontovaná OV - Crossway 

Crossway - OV 

Položka Časové období 

DS - diskontovaná 5 roků a 8 měsíců 

Zdroj: vlastní zpracování 

Rentabilita investice  

Při výpočtu se použije průměrný roční zisk zdaněný za dobu 8 let a investiční 

náklady. Rentabilita investice pro optimistickou variantu byla spočítána jako poměr 

průměrného ročního zdaněného zisku za dobu 8 let, který činí 283 519 Kč a investičních 

nákladů na projekt 4 200 000 Kč. V tabulce č. 50 je zobrazen výsledek 6,8 %.  
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                                      Tabulka č. 50: ROI, OV - Crossway 

Crossway - OV 

Položka % 

ROI 6,8 

Zdroj: vlastní zpracování + [12] 

Čistá současná hodnota 

Čistá současná hodnota u autobusu Crossway u optimistické varianty vychází na  

1 078 162 Kč. Hodnota je zobrazena v tabulce č. 51 a byla získána rozdílem 

diskontovaného cash flow 5 278 162 Kč a náklady na investici jsou 4 200 000 Kč.  

                                    Tabulka č. 51: NPV, OV - Crossway 

Crossway - OV 

NPV [Kč] 1 078 162 

Zdroj: vlastní zpracování + [12] 

Index výnosnosti 

Metoda čisté současné hodnoty byla doplněna o index výnosnosti. Index se vypočítal 

jako podíl diskontované hodnoty cash flow za dobu 8 let (5 278 162 Kč) a nákladů na 

investici (4 200 000 Kč).  Index výnosnosti vychází na 1,26. 

Vnitřní výnosové procento 

Pro výpočet vnitřního výnosového procenta u optimistické varianty byla použita 

funkce míra výnosnosti v Microsoft Excel. Vnitřní výnosové procento u autobus  

Crossway vyšlo na 11,3 % a podniková diskontní míra je podnikem stanovena na 5 %. 

Vstupní data jsou uvedena v tabulce č. 52. 

                        Tabulka č. 52: VVP, OV - Crossway 

Crossway - OV 

Kapitálové výdaje [Kč] - 4 200 000 

CF v roce 2017 [Kč] 748 373 

CF v roce 2018 [Kč] 934 500 

CF v roce 2019 [Kč] 934 500 

CF v roce 2020 [Kč] 934 500 

CF v roce 2021 [Kč] 934 500 

CF v roce 2022 [Kč] 660 593 

CF v roce 2023 [Kč] 660 593 

CF v roce 2024 [Kč] 660 593 

Vnitřní výnosové procento 11,3 % 

Zdroj: vlastní zpracování + [12] 
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Optimistická varianta – Magelys 

Kalkulace cash flow pro optimistickou variantu je uvedena v tabulce č. 53. Výsledné 

hodnoty budou sloužit pro výpočty a následné hodnocení investice. 

Tabulka č. 53: CF - Optimistická Varianta - Magelys 

Magelys – CF Optimistická Varianta 

Položka [Kč] 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 

Tržby 3 315 738 3 315 738 3 315 738 3 315 738 

Provozní náklady (bez odpisů) 1 819 630 1 819 630 1 819 630 1 819 630 

Odpisy 715 000 1 446 250 1 446 250 1 446 250 

Zisk před zdaněním 781 108 49 858 49 858 49 858 

Daň 19% 148 411 9 473 9 473 9 473 

Zisk po zdanění 632 697 40 385 40 385 40 385 

Odpisy 715 000 1 446 250 1 446 250 1 446 250 

Cash flow 1 347 697 1 486 635 1 486 635 1 486 635 

     Položka [Kč] 5. rok 6. rok 7. rok 8. rok 

Tržby 3 315 738 3 315 738 3 315 738 3 315 738 

Provozní náklady (bez odpisů) 1 819 630 1 819 630 1 819 630 1 819 630 

Odpisy 1 446 250 0 0 0 

Zisk před zdaněním 49 858 1 496 108 1 496 108 1 496 108 

Daň 19% 9 473 284 261 284 261 284 261 

Zisk po zdanění 40 385 1 211 847 1 211 847 1 211 847 

Odpisy 1 446 250 0 0 0 

Cash flow 1 486 635 1 211 847 1 211 847 1 211 847 

Zdroj: vlastní zpracování + [12] 

Z výše uvedené tabulky č. 53 je zobrazen peněžní příjem po dobu 8 let. Výpočty 

zobrazují tržby zvýšené o 15 %. Poté se odečetli provozní náklady (zvýšené o 15 % u 

vybraných položek) a odpisy (které jsou stejné, jako u realistické varianty). Pro následné 

získání hodnoty cash flow za roky 2017–2024 se postupovalo stejně, jako u realistické 

varianty. 

Doba splacení 

V následující tabulce č. 54 je uvedeno cash flow kumulované, které slouží pro 

výpočet doby návratnosti u optimistické varianty. 
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                     Tabulka č. 54: CF - kumulované OV - Magelys 

Magelys - OV 

Rok CF [Kč] CF kumulované [Kč] 

2017 1 347 697 1 347 697 

2018 1 486 635 2 834 332 

2019 1 486 635 4 320 967 

2020 1 486 635 5 807 602 

2021 1 486 635 7 294 237 

2022 1 211 847 8 506 084 

2023 1 211 847 9 717 931 

2024 1 211 847 10 929 778 

Zdroj: vlastní zpracování + [12] 

Hodnota kumulovaného cash flow je vyšší než u realistické varianty a doba splacení 

neboli doba návratnosti investice vložená do projektu u optimistické varianty vychází na 

dobu 4 let a 5,6 měsíců (tabulka č. 55). 

                      Tabulka č. 55: Doba splacení OV -  Magelys 

Magelys - OV 

Položka Časové období 

DS 4 roky a 5,6 měsíců 

Zdroj: vlastní zpracování 

Diskontovaná doba návratnosti 

Diskontování u optimistické varianty proběhlo stejně jako u realistické varianty. 

Diskontní podniková sazba je 5 %. V tabulce č. 56 je zobrazeno diskontované cash flow. 

Tabulka č. 56:    diskontované OV - Magelys 

Magelys - OV 

Rok CF [Kč] (1+i)
n 

CF diskontované 

[Kč] 
CF diskontované 

kumulované [Kč] 

2017 1 347 697 1,05000 1 283 521 1 283 521 

2018 1 486 635 1,10250 1 348 421 2 631 942 

2019 1 486 635 1,15763 1 284 211 3 916 153 

2020 1 486 635 1,21551 1 223 058 5 139 211 

2021 1 486 635 1,27628 1 164 817 6 304 028 

2022 1 211 847 1,34010 904 299 7 208 327 

2023 1 211 847 1,40710 861 237 8 069 564 

2024 1 211 847 1,47746 820 226 8 889 790 

Zdroj: vlastní zpracování + [12] 
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Diskontovaná doba návratnosti u autobusu Magelys vychází na 5 let a 2,6 měsíců při 

podnikové diskontní míře 5 % výsledek je zobrazen v tabulce č. 57. 

                               Tabulka č. 57: DS - diskontovaná OV - Magelys 

Magelys - OV 

Položka Časové období 

DS - diskontovaná 5 roků a 2,6 měsíců 

Zdroj: vlastní zpracování 

Rentabilita investice  

Rentabilita investice pro optimistickou variantu byla spočítána jako poměr 

průměrného ročního zdaněného zisku za dobu 8 let, který činí u autobusu Magelys  

553 722 Kč a investičních nákladů, které jsou 6 500 000 Kč. V tabulce č. 58 je zobrazen 

výsledek 8,5 %.  

                                   Tabulka č. 58: ROI, OV - Magelys 

Magelys - OV 

Položka % 

ROI 8,5 

Zdroj: vlastní zpracování + [12] 

Čistá současná hodnota 

Čistá současná hodnota u autobusu Magelys u optimistické varianty vychází na  

2 389 790 Kč. Hodnota je zobrazena v tabulce č. 59 a byla získána rozdílem 

diskontovaného cash flow 8 889 790 Kč a investičními náklady, které činí 6 500 000 Kč. 

Výsledek je zobrazen v tabulce č. 59. 

                                 Tabulka č. 59: NPV, OV - Magelys 

Magelys - OV 

NPV [Kč] 2 389 790 

Zdroj: vlastní zpracování + [12] 

Index výnosnosti 

Metoda čisté současné hodnoty u optimistické varianty byla doplněna o index 

výnosnosti. Index se vypočítal jako podíl diskontované hodnoty cash flow za dobu 8 let 

(8 889 790 Kč) a investičních nákladů (6 500 000 Kč).  Index výnosnosti vychází na 1,37. 

Vnitřní výnosové procento 

Pro výpočet vnitřního výnosového procenta u optimistické varianty u autobusu 

Magelys byla využita funkce míra výnosnosti v Microsoft Excel. Vnitřní výnosové 
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procento vyšlo na 14 % a podniková diskontní míra je podnikem stanovena na 5 %. 

Vstupní data jsou uvedena v tabulce č. 60. 

                             Tabulka č. 60: VVP, OV -  Magelys 

Magelys - OV 

Kapitálové výdaje [Kč]  - 6 500 000 

CF v roce 2017 [Kč] 1 347 697 

CF v roce 2018 [Kč] 1 486 635 

CF v roce 2019 [Kč] 1 486 635 

CF v roce 2020 [Kč] 1 486 635 

CF v roce 2021 [Kč] 1 486 635 

CF v roce 2022 [Kč] 1 211 847 

CF v roce 2023 [Kč] 1 211 847 

CF v roce 2024 [Kč] 1 211 847 

Vnitřní výnosové procento 14% 

Zdroj: vlastní zpracování + [12] 

5.8 Srovnání pesimistické, realistické a optimistické varianty  

V následujících tabulkách č. 61 a č. 62 jsou zobrazeny ekonomické ukazatele všech 

tří variant (pesimistické, realistické a optimistické) u autobusů Crossway a Magelys. K 

hodnocení efektivnosti investice byla ve všech třech variantách vypočítána doba splacení, 

diskontovaná doba splacení, rentabilita investice, čistá současná hodnota, index výnosnosti 

a vnitřní výnosové procento. Zhodnocení výsledků všech tří variant u autobusů Crossway  

a Magelys vychází z teoretické části. Pod tabulkami jsou srovnány výsledky tří variant u 

obou autobusů a následné zhodnocení stanovisek, které se týkají přijetí nebo zamítnutí 

projektu.   

Tabulka č. 61: Srovnání  V, RV, OV - Crossway 

Crossway 

Ukazatel Pesimistická varianta Realistická varianta Optimistická varianta 

Doba splacení 5 roků 4 roky a 10,6 měsíců 4 roky a 8,4 měsíců 

Diskontovaná doba 

splacení 
7 roků a 8,4 měsíců 6 roků a 4,7 měsíců 5 roků a 8 měsíců 

Rentabilita investice 2,8 % 4,7 % 6,8 % 

Čistá současná 

hodnota 
63 630 Kč 541 715 Kč 1 078 162 Kč 

Index výnosnosti 1,02 1,13 1,26 

Vnitřní výnosové 

procento 
5,4 % 8,3 % 11,3 % 

Doporučení 
Investice se 

doporučuje přijmout 
Investice se 

doporučuje přijmout 
Investice se 

doporučuje přijmout 

Zdroj: vlastní zpracování 
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První metodou u autobusu Crossway byla doba splacení, která vychází u realistické 

varianty na 4 roky a 10,6 měsíců. Doba splacení u pesimistické varianty je 5 roků a 

optimistická varianta vychází na 4 roky a 8,4 měsíců. Tato metoda nepřihlíží k faktoru 

času. Doba splacení nesmí být delší než životnost investice 8 let a tuto podmínku splnily 

všechny varianty.  

Doba upravená diskontováním vychází u realistické varianty na 6 roků a 4,7 měsíců. 

Pesimistická varianta je oproti realistické delší zhruba o 1 rok a 4 měsíce a vychází na 7 

roků a 8,4 měsíců. Nejrychleji se investice vložená do projektu vrátí za 5 let a 8 měsíců u 

optimistické varianty. Přihlédnutý faktor času ukazuje, že doba splacení u všech třech 

variant nepřekračuje podnikem stanovenou dobu životnosti 8 let a je vhodné investici 

realizovat. 

Další metoda je metoda rentability investice. Tato metoda nepřihlíží k faktoru času a 

měla by být spíše doporučující. Nejlépe vyšla optimistická varianta, která by podniku 

přinesla 6,8 % čistého zisku. Dále realistická s 4,7 % čistého zisku a nejnižší hodnotu 

vykazuje pesimistická varianta 2,8 %. Projekt je pro podnik přínosný, když index 

rentability je větší než 1 a to splnily všechny varianty. 

Čistá současná hodnota (NPV) – U realistické varianty vyšla hodnota 541 715 Kč. 

Při srovnání realistické varianty s pesimistickou, která je 63 630 Kč vychází, že NPV 

pokleslo o 478 085 Kč oproti realistické variantě. Rozdíl mezi optimistickou variantou, 

která vychází na 1 078 162 Kč a realistickou, je 536 447 Kč. Na následujícím obrázku č. 6 

je grafické srovnání hodnot čisté současné hodnoty u autobusu Crossway. 

 

Obrázek č. 6: Srovnání hodnot   V   Crossway             Zdroj: vlastní zpracování 
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Z grafu lze vyčíst srovnání hodnot NPV a o kolik se od sebe jednotlivé varianty liší. 

Hodnoty ukazují, že u všech variant vyšlo NPV větší než nula. Z tohoto důvodu je projekt 

pro společnost i za předpokladu snížení, či zvýšení tržeb a částečně i provozních nákladů, 

přijatelný. 

U indexu výnosnosti se jedná o doplňkový ukazatel čisté současné hodnoty. Nejlepší 

index výnosnosti ukazuje na optimistickou variantu a to 1,26. Dále realistická varianta 

s 1,13 a nejméně příznivá je hodnota 1,02 u pesimistické varianty. U všech tří variant vyšla 

hodnota indexu výnosnosti větší než jedna a z tohoto důvodu může být projekt akceptován.   

Na závěr bylo zjištěno vnitřní výnosové procento u všech tří variant. U pesimistické 

varianty vnitřní výnosové procento vyšlo 5,4 % což je o 2,9 % méně než u realistické, 

která vykazuje 8,3 %. Optimistický varianta má hodnotu 11,3 a oproti realistické se zvýšila 

o 3 %. Hodnoty všech tří variant jsou vyšší než stanovená podniková diskontní míra 5 %, 

proto jsou přijatelné. 

Tabulka č. 62: Srovnání  V, RV, OV - Magelys 

Zdroj: vlastní zpracování 

První metodou autobusu Magelys byla doba návratnosti, která nepřihlíží k faktoru 

času. U realistické varianty vychází doba na 4 roky a 9 měsíců. Optimistická varianta 

vykazuje nejkratší dobu splacení a to 4 roky a 5,6 měsíců. Nejdelší doba splacení je u 

pesimistické varianty 4 roky a 11,3 měsíců. Doba splacení nesmí být delší než životnost 

investice 8 let a tuto podmínku splnily všechny varianty. 

Magelys 

Ukazatel Pesimistická varianta Realistická varianta Optimistická varianta 

Doba splacení 4 roky a 11,3 měsíců 4 roky a 9 měsíců 4 roky a 5,6 měsíců 

Diskontovaná doba 

splacení 
6 roků a 8,9 měsíců 5 roků a 10 měsíců 5 roků a 2,6 měsíců 

Rentabilita investice 4 % 6,1 % 8,5 % 

Čistá současná 

hodnota 
572 785 Kč 1 413 093 Kč 2 389 790 Kč 

Index výnosnosti 1,09 1,22 1,37 

Vnitřní výnosové 

procento 
7,0 % 10 % 14 % 

Doporučení 
Investice se 

doporučuje přijmout 
Investice se 

doporučuje přijmout 
Investice se 

doporučuje přijmout 
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Doba upravená diskontováním vychází u realistické varianty na 5 roků a 10 měsíce. 

Pesimistická varianta je oproti realistické delší zhruba o 10 měsíců a vychází na 6 let a  

8,9 měsíců. Nejrychlejší doba vrácení je u optimistické varianty a to 5 let a 2,6 měsíce. 

Přihlédnutý faktor času ukazuje, že doba splacení u všech třech variant nepřekračuje 

podnikem stanovenou dobu životnosti 8 let a je vhodné investici realizovat. 

Následovala metoda rentability investice. Tato metoda nepřihlíží k faktoru času a 

měla by být spíše doporučující. Nejlépe vyšla optimistická varianta, která by podniku 

přinesla 8,5 % čistého zisku. Dále realistická varianta s 6,1 % čistého zisku. Nejnižší 

hodnotu vykazuje pesimistická varianta 4 %. Investice je pro podnik přínosná, když index 

rentability je větší než 1 a to splňují všechny tři varianty. 

Čistá současná hodnota (NPV) – U realistické varianty vyšla hodnota 1 413 093 Kč. 

Při srovnání realistické varianty a pesimistické, došlo k poklesu NPV o 840 308 Kč. 

Pesimistická varianta NPV vyšla tedy 572 785 Kč. Rozdíl mezi optimistickou variantou, 

která vychází na 2 389 790 Kč a realistickou, je 976 697 Kč. Na následujícím obrázku č. 7 

je grafické srovnání hodnot čisté současné hodnoty u autobusu Magelys. U všech tří 

variant vyšlo NPV větší než nula. Z tohoto důvodu je projekt pro společnost i za 

předpokladu snížení, či zvýšení tržeb a částečně i provozních nákladů, přijatelný. 

 

 

            Obrázek č. 7: Srovnání hodnot   V   Magelys                     Zdroj: vlastní zpracování 
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U indexu výnosnosti se jedná o doplňkový ukazatel čisté současné hodnoty. Nejlepší 

index výnosnosti ukazuje na optimistickou variantu a to 1,37. Dále realistická varianta 

s 1,22 a nejmenší hodnota je u pesimistické varianty 1,09. U všech variant vyšla hodnota 

indexu výnosnosti větší než jedna a z tohoto důvodu může být projekt akceptován.   

Na závěr bylo zjištěno vnitřní výnosové procento u všech tří variant. U pesimistické 

varianty vnitřní výnosové procento vyšlo 7 % což je o 3 % méně než u realistické, která 

vychází 10 %. Optimistická varianta má hodnotu 14 % a oproti realistické se zvýšila o  

4 %. Hodnoty všech tří variant jsou vyšší než stanovená podniková diskontní míra 5 %, 

proto jsou přijatelné. 
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6 ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo hodnocení efektivnosti investice u společnosti ARRIVA 

MORAVA a.s.  

V úvodu práce byla popsána společnost ARRIVA MORAVA a.s. V teoretické části 

práce jsou rozepsány jednotlivé metody určené k hodnocení efektivnosti investice, 

z kterých jsem vycházela u praktické části.   

 Hlavním úkolem bylo hodnocení efektivnosti investice ve ARRIVA MORAVA a.s. 

Předmětem hodnocení efektivnosti investice společnosti, jsou dva zájezdové autobusy typu 

Crossway a Magelys. Pořízením těchto dopravních prostředků, by došlo nejen k rozšíření 

vozového parku společnosti, ale také by investice měla přinést větší rozsah služeb a také 

vyšší tržby než u dosavadního stavu.  

Podnikatelská činnost a zejména investiční činnost představuje jisté riziko, že 

dosažené výsledky podnikání se odchýlí od očekávaných nebo požadovaných. Odchylky 

mohou být buď příznivé, nebo nepříznivé. Pro podnik je proto lepší, aby pro své 

ekonomické výpočty uvažoval se třemi variantami rozpočtů a mohl tak být připraven i na 

případné odchylky projektu. Z tohoto důvodu jsem provedla výpočty pro realistickou, 

pesimistickou a optimistickou variantu. U pesimistické varianty došlo ke snížení tržeb o  

15 % a vybrané položky provozních nákladů byly snížené také o 15 % oproti realistické 

variantě. Tržby u optimistické varianty byly zvýšeny o 15 % než u realistické varianty a 

zvýšeny o 15 % byly taktéž vybrané položky z provozních nákladů.  

Za použití vybraných dynamických a statických metod hodnocení a na základě 

vypočtených hodnot jsem poté stanovila, zda je projekt vhodný či nevhodný k realizaci.  

První metodou u autobusu Crossway byla doba splacení, která vychází u realistické 

varianty na 4 roky a 10,6 měsíců. Doba splacení u pesimistické varianty je 5 let a 

optimistická varianta vychází na 4 roky a 8,4 měsíců. Doba splacení nesmí být delší než 

životnost investice, která je 8 let. Tuto podmínku splnily všechny varianty.  

Doba upravená diskontováním vychází u realistické varianty na 6 roků a 4,7 měsíců. 

Pesimistická varianta vychází na 7 roků a 8,4 měsíců. Nejrychleji by se investice vložená 

do projektu vrátila za 5 roků a 8 měsíců u optimistické varianty. Přihlédnutý faktor času 
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ukazuje, že doba splacení u všech třech variant nepřekračuje podnikem stanovenou dobu 

životnosti 8 let. 

Další metoda je metoda rentability investice. Tato metoda nepřihlíží k faktoru času a 

měla by být spíše doporučující. Realistická varianta vyšla na 4,7 %. Nejnižší hodnotu 

vykazuje pesimistická varianta 2,8 % a nejlépe vyšla optimistická varianta, která by 

podniku přinesla 6,8 % čistého zisku. Projekt je pro podnik přínosný, když index 

rentability je větší než 1 a to splnily všechny varianty. 

Čistá současná hodnota (NPV) u realistické varianty vyšla 541 715 Kč. Pesimistická 

vychází na 63 630 Kč a optimistická varianta byla vypočítána na 1 078 162 Kč. Hodnoty 

ukazují, že u všech variant vyšlo NPV větší než nula a zajišťují požadovanou míru výnosu 

a zvyšují tržní hodnotu společnosti. Z tohoto důvodu je projekt pro společnost přijatelný. 

 U indexu výnosnosti se jedná o doplňkový ukazatel čisté současné hodnoty. 

Realistická varianta dosáhla výsledku 1,13. Nejméně příznivá je hodnota 1,02 u 

pesimistické varianty a nejlepšího index výnosnosti ukazuje na optimistickou variantu a to 

1,26. U všech tří variant vyšla hodnota indexu výnosnosti větší než jedna a z tohoto 

důvodu může být projekt akceptován.   

Na závěr bylo zjištěno vnitřní výnosové procento u všech tří variant. Realistická 

vykazuje 8,3 %. U pesimistické varianty vnitřní výnosové procento vyšlo 5,4 % a 

optimistická varianta má hodnotu 11,3 %. Hodnoty všech tří variant jsou vyšší než 

stanovená podniková diskontní míra 5 %, proto jsou přijatelné.  

Na základě výsledků jednotlivých metod hodnocení ekonomické efektivnosti 

projektu, investici do nákupu autobusu Crossway u realistické varianty společnosti 

doporučuji. Pro společnost je investice přijatelná i za předpokladu snížení, nebo zvýšení 

tržeb a částečně i provozních nákladů u tohoto typu autobusu. 

Doba splacení a další metody byly provedeny i u druhého autobusu Magelys. Doba 

splacení vychází u realistické varianty na 4 roky a 9 měsíců. U pesimistické 4 roky a 11,3 

měsíců a u optimistické varianty vychází doba na 4 roky a 5,6 měsíců. Doba splacení 

nesmí být delší než životnost investice 8 let a tuto podmínku splnily všechny varianty.  

Doba upravená diskontováním vychází u realistické varianty na 5 roků a 10 měsíců. 

Pesimistická varianta vychází na 6 roků a 8,9 měsíců. Nejrychlejší doba splacení 5 roků a  
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2,6 měsíce je u optimistické varianty. Přihlédnutý faktor času ukazuje, že doba splacení u 

všech třech variant nepřekračuje podnikem stanovenou dobu životnosti 8 let. 

Další metoda je metoda rentability investice. Realistická varianta vyšla na 6,1 % 

čistého zisku. Nejnižší hodnotu vykazuje pesimistická varianta 4 % a nejlépe vyšla 

optimistická varianta, která by podniku přinesla 8,5 % čistého zisku. Tato metoda 

nepřihlíží k faktoru času a měla by být spíše doporučující. Projekt je pro podnik přínosný, 

když index rentability je větší než 1 a to splnily všechny varianty. 

Čistá současná hodnota (NPV) u realistické varianty vyšla na 1 413 093 Kč. 

Pesimistická vychází 572 785 Kč a optimistická varianta vyšla 2 389 790 Kč. U všech tří 

variant vyšlo NPV větší než nula. Z tohoto důvodu je projekt pro společnost přijatelný. 

 U indexu výnosnosti se jedná o doplňkový ukazatel čisté současné hodnoty. 

Realistická varianta dosáhla výsledku 1,22. Nejméně příznivá je hodnota 1,09 u 

pesimistické varianty a nejlepšího index výnosnosti ukazuje na optimistickou variantu a to 

1,37. U všech tří variant vyšla hodnota indexu výnosnosti větší než jedna a z tohoto 

důvodu může být projekt akceptován.   

Na závěr bylo zjištěno vnitřní výnosové procento. Realistická vykazuje 10 %. U 

pesimistické varianty vnitřní výnosové procento vyšlo 7 % a optimistická varianta má 

hodnotu 14 %. U všech tří variant vyšlo vyšší vnitřní výnosové procento než je stanovená 

podniková diskontní míra 5 %, proto jsou přijatelná. 

Na základě výsledků jednotlivých metod, investici do nákupu autobusu Magelys u 

realistické varianty společnosti doporučuji. Investice je také přijatelná i za předpokladu 

snížení, nebo zvýšení tržeb a částečně i provozních nákladů u tohoto typu autobusu. 
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