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k vypracování této bakalářské práce.   



 

 

Abstrakt 

Cílem bakalářské práce je analýza investičního projektu, nákup stroje, ve firmě Květoslav 

Bašista – strojírenská výroba. Hodnocení probíhá ve dvou variantách. V první variantě je 

investice hodnocená při získání dotace z programu Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti 

malých a středních firem. V druhé variantě je investice hrazená z bankovního úvěru. Při analýze 

jsou využité statické a dynamické metody hodnocení investice.  

Klíčová slova 

Investice; úroková míra; diskontace; cash-flow 

Abstract 

The target of my bachelor thesis is the analysis of investment project, the purchase of machines, 

in company Květoslav Bašista – engineering production. Evaluation is carried out in two ways. 

The first way is assessed in obtaining subsidies the business development and competitiveness 

of small and medium companies. In the second way of the investment is financed through bank 

credit. In the analysis are used of static and dynamic methods for the assessment of the 

investment.  
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1 Úvod 

V dnešní době je velmi důležité, aby se podnik dobře rozhodoval. Stačí málo a může 

ohrozit spoustu lidí. Zaměstnance, kteří přijdou o práci a tím i o možnost živit rodinu, město 

kde se podnik nachází, především zvýšením nezaměstnanosti. Dále může ovlivnit chod škol, 

kterým zajišťuje např.: praxi pro studenty nebo budoucí zaměstnání studentů.  

Základem investičního rozhodování je hodnocení investičních projektů z hlediska 

efektivnosti ekonomické pomoci různých metod. Metody mohou být statické nebo dynamické. 

Dalšími důležitým faktory mohou být zkušenosti vedoucích manažerů, vyhodnocení rizika, 

ochota podstoupit ho a znalost situace v podniku. 

Druhá kapitola popisuje podnik, ve kterém bude investice hodnocena. Zaměří se na cíl 

podnikání, organizační strukturu a používané technologie.  

Pro vlastníky firem jsou investice zásadním krokem. Investice ovlivňují provozní výsledky 

hospodaření na několik let dopředu, to vše dopadá na tržní hodnotu firmy. Třetí kapitola 

poukáže na specifika investičního rozhodování. Ve většině případů investiční rozhodování 

zcela zásadně ovlivní objem a druh produkovaných výkonů. Pokud se organizace rozhodne 

investovat, má obvykle možnost výběru z různých variant. Jednotlivé řešení se liší v různých 

technických a technologických parametrech. Cílem výběru investičního projektu by mělo být 

zajištění výnosnosti a návratnosti peněžních prostředků spojených s pořízením. K tomu slouží 

metody hodnocení, které jsou blíže popsány ve čtvrté kapitole.  

Kapitoly pět a šest se zaměřují na samotné hodnocení efektivnosti investice. Kapitola 

pátá hodnotí investici při získání dotace. Kapitola šest je zaměřená na hodnocení investice 

v případě, kdy firma nezíská dotaci a stroj bude hradit z bankovního úvěru.   

Cílem této práce je zhodnocení investičního projektu a vyhodnocení zda je daná 

investice pro podnik přijatelná, za jakých podmínek, či nikoliv. V kapitole sedm budou shrnuty 

všechny vypočtené výsledky, pomocí kterých se firma rozhodne, zda investiční projekt 

zrealizuje či nikoliv.   

Hlavním zdrojem pro vypracování této práce bude odborná literatura, odborné články, 

zákony a data poskytnutá firmou Květoslav Bašista – strojírenská výroba a vlastní výpočty. 
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2  Charakteristika podniku 

Bašista – strojírenská výroba je právnická osoba podnikající dle živnostenského zákona 

nezapsaná v obchodním rejstříku. Výrobní program je speciálně zaměřen na obrábění kovů 

realizací jak kusové, tak sériové výroby na CNC strojích v oblasti soustružení, frézování, vrtání 

a broušení. Dále firma disponuje významným programem, který je zajišťován zámečnickým 

pracemi, výrobou svařovaných ocelových konstrukcí s následným opracováním na CNC 

horizontálních strojích. 

Firma je držitelem certifikátu kvality ČSN EN ISO 9001: 2001. V této normě jsou 

specifikovány požadavky na systém managementu jakosti, který mohou organizace používat 

pro interní aplikaci, certifikace nebo pro smluvní účely s dodavateli a zákazníky.  

Mezi hlavní obchodní partnery patří firmy nacházející se v Německu, Holandsku, Dánsku  

a Švýcarsku.  

 

Historie podniku 

Firma byla založená v roce 1991 se sídlem v Krnově na Říčním okruhu. V roce 1995 

sídlo firmy přesunuto na Chářovskou ulici, kde firma sídlí do dnes.  

V roce 1997 byla firma zasažena povodněmi, bylo nutno rozebrat, převinout a repasovat 

na osmdesát elektromotorů. Zaměstnanci měli domluveno dočasné uplatnění v jiných firmách, 

např.: Alfaplastik v Bruntále. 

V roce 2000 nastal další přelom. Kvůli konkurenci z Asie ztratila firma jednoho 

z největších odběratelů (levnější díly), proto musela firma hledat jiné možnosti práce. 

Východiskem byla výroba výrobků s vysokou přesností a kvalitou. Dnes své výrobky 

dodává firma dvěma hlavním odběratelům: německá firma odebírá součástky do strojů na 

výrobu drátů a holandský partner součástky do přesných obráběcích CNC strojů. 

 

Organizační struktura 

Obrázek č. 1 zobrazuje organizační strukturu ve firmě Bašista – strojírenská výroba. Ve 

firmě je zaměstnáno zhruba 80 pracovníků. Vedoucí manažer má na starost chod obchodního  

a ekonomického oddělení. Chod technického úseku zajišťuje výrobní ředitel s pomocí mistrů, 

kteří zodpovídají za bezproblémový průběh jednotlivých směn.  
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Obr. č. 1 – Organizační struktura 
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3 Investiční rozhodování 

Investiční rozhodování je z hlediska podniku nejdůležitější a nejrizikovější rozhodnutí. 

Investice jsou statky, které nejsou určeny k bezprostřední spotřebě, ale k výrobě dalších statků 

v budoucím období [4].  

Investice může být charakterizována jako jednorázově vynaložený zdroj, který bude 

v budoucnu přinášet peněžní příjmy. 

 

3.1 Klasifikace investic 

Z hlediska financování, účetnictví a daňových předpisů rozlišujeme tři základní skupiny 

investic. 

Finanční investice, do kterých se zahrnuje nákup dlouhodobých cenných papírů, vklady 

do investičních a jiných společností, dlouhodobé půjčky aj. s cílem obchodovat s nimi a získat 

úroky, dividendy nebo zisk. 

Hmotné investice, do kterých patří výstavba nebo nákup budov, staveb, nákup strojů, 

výrobního zařízení, dopravních prostředků (s pořizovací cenou vyšší než 40 000 Kč a dobou 

použitelnosti delší než 1 rok). 

Nehmotné investice, do kterých se řadí nákup know-how, licencí, softwaru, autorských 

práv, výdaje na výzkumné a podobné činnosti (s pořizovací cenou vyšší než 60 000 Kč a dobou 

použitelnosti delší než 1 rok). 

 

3.2 Příprava a realizace investičního projektu 

V přípravné fázi je třeba reálně sestavit konkrétní cíl projektu. Z cíle pak vychází celé 

řízení projektu po dobu užívání. Jde především o cíle technického charakteru, cíle ekonomické 

a časové.  

 

Investiční projekty jsou řízeny ve čtyřech fázích: 

- předinvestiční příprava, 

- projektová příprava, 

- vlastní pořízení, 

- provozování investice, event. její likvidace koncem živostnosti. 
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Předinvestiční příprava 

Cílem předinvestiční přípravy je podrobně identifikovat projekt, definovat požadavky  

a upřesnit jeho různé varianty. Dalším krokem je vylučování nevhodných projektů a výběr 

nejvhodnější varianty, pak už jen zbývá zdůvodnění projektů z různých hledisek, navrhnout 

technické řešení a posoudit finanční stránku projektu. 

 

Projektová příprava 

Druhou fází je projektování, které konkretizuje koncepci investičního záměru 

z přednivestiční přípravy. Cílem této fáze je zpracování technické dokumentace, získání 

potřebných povolení, vyhlášení výběrového řízení pro výběr dodavatelů. Ke konci projektové 

přípravy musí být na základně výběrového řízení vybrání nejlepší dodavatelé, se kterými se 

uzavře smlouva.  

 

Vlastní pořízení 

V této fází je nejdůležitější kontrola uskutečněné práce podle časového harmonogramu, 

finančního plánu a kritérií jakosti. Etapa vrcholí předáním projektu, kde se kontroluje 

kompletnost, zkouška funkcionality a seznámení obsluhy s chodem a funkcemi.  

 

Provozování investice event. její likvidace  

Tato fáze je o samotném provozování nakoupené investice. Klade se zde velký důraz na 

údržbu. Údržbu můžeme dělit na poruchovou a preventivní: 

- Poruchová údržba 

Je prováděná až při poruše, při výskytu zmetků nebo porušení bezpečnosti práce. Je to 

operativní činnost, bez plánování a přípravy.  

- Preventivní údržba  

Preventivní údržba navazuje na preventivní prohlídky, inspekci a diagnostiku. Při této 

údržbě dochází k preventivní výměně dílů a preventivních oprav, a to i v případě, že  

u dílů nedošlo k vyčerpání fyzické životnosti. 
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4 Souhrnná charakteristika metod posuzování efektivnosti 

investičních projektů 

Výběr konkrétních investičních projektů nebo jejich variant je výsledkem analýzy mnoha 

faktorů. Mezi tyto faktory patří zejména požadavky týkající se [4]: 

- cen požadovaných výrobků,  

- požadavky technické, 

- technologické inovace,  

- výroba s různými důsledky na kapitálové a provozní výdaje, 

- bezpečnostní omezení, 

- kapitálové zdroje, kterými podnik může disponovat včetně nákladů na získání 

kapitálu.  

Všechny tyto faktory působí na celkovou efektivnost investičního projektu.  

 

Pro posuzování efektivnosti investičních projektů a jejich výběr existuje ve finančním 

managementu několik metod. Nejčastěji bývají používány metody, které se zaměřují na přínosy 

z investování. Podle toho, zda příslušné metody přihlížejí či nepřihlížejí k faktoru času, je 

můžeme rozdělit na statické metody (nerespektují faktor času) a dynamické metody 

(respektují faktor času).  

 

4.1 Statické metody 

Statické metody lze použít, když faktor času nemá vliv na rozhodování o investicích. Tyto 

metody se používají, když jde o investování do fixního majetku, kdy investice pobíhá 

jednorázově (nákup stroje, budovy) nebo jde-li o krátkodobé investice (jeden až dva roky). 

Časový faktor zde nemá podstatný vliv na ohodnocení a výběr příslušné varianty. Důležitá je 

zde výše diskontní sazby (míra výnosnosti), čím je nižší, tím je vliv faktoru času méně důležitý. 

Tyto metody používáme jako informační, protože nezahrnují faktor rizika. 

Mezi statické metody patří: průměrný roční výnos, průměrná doba návratnosti, 

průměrná procentní výnosnost.  
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Statické metody by měli sloužit jako pomocný ukazatel při rozhodování realizace investic. 

Pokud by se podnik rozhodl investovat pouze na základě informací získaných ze statických 

metod, mohlo se se stát, že zainvestuje do projektu, který je nerentabilní.  

Statické metody jsou nejčastěji používány pro svojí jednoduchost a přehlednost.  

 

4.1.1 Průměrný roční výnos  

Průměrný roční výnos je relativní přírůstek investovaného kapitálu. Jde o podíl výnosu 

a investovaného kapitálu.  

  

ø RV =  
∑ CFi

n
i=1

n
          (1) 

 

øRV – průměrný roční výnos 

CFi – cash flow spojená s investicí 

n – doba životnosti projektu 

 

Roční průměrný výnos slouží spíše pro určení trendů. Metoda může poskytovat 

zavádějící výsledky, v případě, že v cash-flow figuruje jedna příliš nízká nebo naopak příliš 

vysoká hodnota, proto by se měla používat jen jako orientační.  

 

4.1.2 Průměrná doba návratnosti 

Doba za jakou by mělo dojít ke splacení investice z peněžních příjmů, které investice 

přinese.  

 

𝑡 =  
𝐶𝑜

øRV
           (2) 

 

t – průměrná doba návratnosti 

øRV – průměrný roční výnos 

Co – počáteční investice 

 

Výsledkem této metody je, zda firma přijme takový projekt, jehož hotovostní toky 

uhradí kapitálové výdaje na něj, a to do období, které si firma určí, nejdéle však do konce 

životnosti projektu.  Investice je přijatelnější, čím je kratší doba návratnosti. Pokud je doba 
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návratnosti delší, než odhadována doba životnost projektu, podnik by takovou investici neměl 

realizovat, protože je tento projekt neefektivní a ztrátový.   

Problémem při využití této metody může být, že se přisuzují stejné váhy všem 

hotovostním tokům a nulová váha peněžním tokům po době návratnosti. 

Dalším problémem může být subjektivita při určování doby návratnosti, která 

nerespektuje to, že projekty, které mají vyšší čistou současnou hodnotu, budou z rozhodování 

vyloučeny jen proto, že jde o projekty dlouhodobé. Proto je důležité, aby se tato metoda 

používala u projektu, které mají přibližně stejný časový horizont.  

Dobu návratnosti je vhodné použít u projektů, které mají krátkou dobu životnosti, 

vysoké riziko. Metoda by měla sloužit spíše jako doplňková.  

 

4.1.3 Průměrná procentní výnosnost 

Průměrná procentní výnosnost udává, kolik procent investovaného kapitálu se podniku 

ročně vrátí. 

 

ør =
øRV

Co
           (3) 

 

ør – průměrná procentní výnosnost 

øRV – průměrný roční výnos 

Co – počáteční investice 

 

Výslednou hodnotu musí podnik porovnat s alternativním využitím peněž vložených do 

nákladů na investici. Touto metodou můžou být srovnávané projekty s různou dobou životnosti 

a s různou výší investičních nákladů a objemu výroby.  

Nevýhodou této metody je, že nepřihlíží k rozložení zisku v čase, a proto jsou 

upřednostňovány metody diskontovaného cash-flow. Čím je průměrná procentní výnosnost 

vyšší, tím je investice výhodnější. 

 

4.2 Dynamické metody 

Dynamické metody zahrnují nejen výnosy investice, ale i jejich rozložení v čase a riziko, 

které je zahrnuto v metodách s přepočtem budoucích cash-flow na současnou hodnotu 

(diskontováním).  
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Diskontování 

Pomocí diskontování se budoucí výnosy v jednotlivých období přepočítávají na 

současnou hodnotou s použitím diskontní míry. Je to jedna z metod hodnocení investic, kdy se 

budoucí výnosy převádějí na hodnotu, kterou by měly dnes. 

 

SH = BH * 
1

(1+𝑖)𝑛
          (4) 

 

SH – současná hodnota 

BH – budoucí hodnota 

i – úroková míra 

n – počet let 

 

Mezi dynamické metody patří: čistá současná hodnota, vnitřní výnosové procento, doba 

návratnosti a index ziskovosti. 

 

Podle Josefa Valacha je třeba při rozhodování o výběru určitého projektu doplňovat 

metody i o některá nekvantifikovatelná kritéria, které mají někdy podstatnou úlohu při výběru 

investic. Hlavní nebezpečí spojené s metodami diskontovaného peněžního toku nevyplývá 

z podstaty těchto metod samotných, ale zejména z chyb při jejich praktických aplikacích. [10] 

 

4.2.1 Čistá současná hodnota 

Čistá současná hodnota je dynamická metoda vyhodnocování efektivnosti investičních 

projektů, která za efekt z investice považuje peněžní příjem z projektu, základ je tvořen 

očekávaným ziskem po zdanění, odpisy a ostatními příjmy.   

 

ČSH = 
𝑃1

(1+𝑖)
+

𝑃2

(1+𝑖)2+……+
𝑃𝑁

(1+𝑖)𝑁 
- K       (5)

  

kde: 

 ČSH – čistá současná hodnota 

 P1,2,..,N  - peněžní příjem z investice v jednotlivých letech její životnosti 

 i – požadována výnosnost (úrok %/100) 

 N – doba životnosti 

 K – kapitálový výdaj 



19 

 

Interpretace různých možných výsledků čisté současné hodnoty je následující [13]: 

 

- jestliže ČSH > 0 (diskontované peněžní příjmy převyšují kapitálový výdaj), je 

investiční projekt pro podnik přijatelný, zaručuje požadovanou míru výnosu a zvyšuje 

tržní hodnotu firmy; 

- jestliže ČSH < 0 (diskontované peněžní příjmy jsou menší než kapitálový výdaj), je 

investiční projekt pro podnik nepřijatelný, protože nezajišťuje požadovanou míru 

výnosu a jeho přijetí by snižovalo tržní hodnotu firmy; 

- jestliže ČSH = 0, je investiční projekt z hlediska podniku indiferentní (diskontované 

peněžní příjmy se rovnají kapitálovému výdaji, projekt nezvyšuje ani nesnižuje tržní 

hodnotu firmy). 

Tato metoda hodnocení se uplatňuje zejména při delším trvání investičního projektu.  

 

4.2.2 Vnitřní výnosové procento 

Dynamická metoda hodnocení efektivnosti investičního projektů, která je založená na 

principu hledání takové úrokové míry, při které se současná hodnota příjmů z investice rovná 

nákladům na její pořízení. 

 

K = 
𝑃1

(1+𝑖)
 + 

𝑃2

(1+𝑖)2 +……+
𝑃𝑁

(1+𝑖)𝑁        (6) 

 

kde:  

Pn – peněžní příjmy v jednotlivých letech životnosti projektu 

K – kapitálový výdaj 

n – jednotlivá léta životnosti projektu 

N – doba životnosti projektu 

i – hledaný úrokový koeficient 

 

Podle VVP je pro podnik přijatelné investovat do projektů, které mají vyšší úrok než 

požadovaná minimální výnosnost.  
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4.2.3 Doba návratnosti 

Doba návratnosti je doba, za kterou se projekt splatí vlastními příjmy (zisk, odpisy). 

Čím je kratší doba návratnosti, tím je projekt pro podnik přijatelnější. Za lepší je považována 

taková investice, která uhradí své výdaje spojené s investičními toky co nejdříve a samozřejmě 

v době životnosti.  

Nedostatky metody 

- zanedbává toky, které investice přinese po splacení, 

- metoda nebere v úvahu to, že investiční projekty mohou mít různou životnost. Proto se 

může stát, že v případě příliš krátkého období, budou z výběru vyloučeny dobré projekty 

z toho důvodu, že byly navrhovány jako dlouhodobé. 

Tato metoda by měla být brána jako metoda doplňková.  

 

Doba návratnosti se vypočte:  

 

I = ∑ 𝑃𝑛 ∗
1

(1+𝑖)𝑛
𝐷𝑁
𝑛=1           (7) 

 

I – kapitálový výdaj diskontovaný 

Pn – peněžní příjem 

n – jednotlivá léta životnosti 

DN – doba návratnosti 

i – úroková sazba (mezní cena kapitálu) 

 

4.3 Srovnání statických a dynamických metod 

Většina firem má svůj cíl zaměřený na maximalizaci tržní hodnoty, proto musí ve vztahu 

k tomuto cíli efektivně posuzovat své investiční plány. O tom, která z investiční varianty bude 

přijatá, rozhoduje mnoho faktorů. Pro vyčíslení ekonomického efektu z realizace investice 

může firma využít statické nebo dynamické metody hodnocení. Výhody a nevýhody metod jsou 

shrnuty dále v textu. 
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Statické metody 

Výhody 

- používají se u hodnocení méně významných projektů (projekty s krátkou dobou 

životnosti, s nízkým diskontním faktorem), 

- jsou vhodné pro rychlé a snadné vyhodnocení a zejména vyloučení nevýhodných 

investic. 

Nevýhody 

- neměli by sloužit k závažný rozhodnutím,  

- používají se spíše jako metody orientační,  

- nezohledňují faktor času a riziko investice. 

 

Dynamické metody 

Výhody 

- zohledňují faktor času, pomocí diskotance, 

- zohledňují míru rizika v průběhu životnosti investice, 

- jsou vhodné k použití, pokud je doba pořízení investice delší a má dlouhou 

ekonomickou životnost,   

- používají se častěji, protože mají lepší vypovídací schopnost. 

Nevýhody 

- složitější na výpočet, protože je třeba co nejpřesněji určit diskontní míru a cash-flow, 

- metody je potřeba doplnit o některé nekvantifikovatelná kritéria, např.: nadměrně 

optimistické peněžní příjmy, volby požadované míry výnosnosti,… 
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5 Analýza investice při získání dotace 

Praktická část bakalářské práce je zaměřená na zhodnocení efektivnosti vybraného 

projektu ve firmě Květoslav Bašista – strojírenská výroba. Budou využity teoretické poznatky 

z předchozích kapitol a údaje, které vychází z firemního účetnictví.  

V současné době firma využívá služeb kooperace, což zvyšuje především časové prodlevy 

u zakázek, proto začala zvažovat nákup strojního zařízení do osobního vlastnictví. Strojním 

zařízením je ohraňovací lis. Dodavatelskou firmu vybere pomocí výběrového řízení. Cena 

pořízení je 3 000 000 Kč a další náklady spojené s pořízením. Životnost stroje je odhadována 

v dvousměnném provoze na 5 let.  

Firma se přihlásila do dotačního programu Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti 

malých a středních firem. Když firma v programu uspěje, bude investice z 35% kryta z dotace, 

zbytek investice bude hrazen z bankovního úvěru. Předpokládaná doba splacení úvěru je 5 let, 

úroková míra je 4,29%. Ohraňovací lis bude umístěn ve stávajících prostorách firmy.  

 

Stanovení kapitálových výdajů 

Do výdajů jsou zahrnuty náklady, které souvisí s pořízením ohraňovacího lisu, jeho 

doprava do podniku, instalace a montáž na příslušné místo. V tabulce č. 1 jsou uvedeny výdaje 

na pořízení ohraňovacího lisu.  

 

Tab. 1 Stanovení kapitálových výdajů 

Položka Částka v Kč

Nákup stroje 3 000 000

Doprava v ceně stroje

Usazení v ceně stroje

Přívod el. médií 3 000

Instalace (jeřáb) 3 000

35%

1 052 100

Celkem bez odečtení dotace 3 006 000

Celkem po odečtení dotace 1 953 900

Dotace

 

Dopravu a usazení zrealizuje firma vybraná pomocí předchozího výběrového řízení. 

Přívod elektrických médií a instalaci si podnik zajistí sám pomocí vnitropodnikových služeb. 

Uvedené údaje vycházejí z účetnictví firmy. 
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Údaje pro stanovení očekávaných příjmů 

Odhad budoucích příjmu a výdajů je kritickým prvkem celého investičního 

rozhodování. Působí zde celá řada faktorů: velikost úrokové míry, míra inflace, 

makroekonomická politika státu, legislativa, konkurence, odběratelé, dodavatelé, velikost 

poptávky, pracovníci a jiné.  

Vývoj těchto faktorů je těžko předvídatelný, proto je v této fázi nezbytné zapojení 

nejrůznějších sofistikovaných statistických a ekonometrických metod. Je zřejmé, že přesně 

spočítané a zadané vstupní údaje jsou předpokladem správných a přesných výsledků.  

 

Výpočet odpisů 

Firma uplatňuje daňové odpisy rovnoměrné. Podle zákona č. 586/1992  Sb., o daních 

z příjmu [7] je pro daňové účely stroj zařazen do druhé odpisové skupiny. Odpisy ohraňovacího 

lisu jsou uvedeny v tabulce č. 2. 

 

RO = 
𝑉𝑐∗𝑠𝑎𝑧𝑏𝑎

100
            (8) 

 

RO – roční odpis  

Vc – vstupní cena 

Sazba – tabulková hodnota 

 

Dle daňového zákona je 2. odpisové skupině přiřazená maximální odpisová sazba pro  

1. rok 11, pro 2. rok 22,25. 

 

RO (1) = 
1 953 900∗11

100
 

RO (1)= 214 929 Kč/rok 

V prvním roce odepisování je výše odpisu 214 929 Kč. 

 

RO (2. a další roky) = 
1 953 900∗22,25

100
 

RO (2. a další roky) = 434 743 Kč/rok 

 

V další letech odepisování je výše odpisu 434 743 Kč/rok. 
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Tab. 2 Výpočet odpisů 

Rok odepisování Částka v Kč Zůstatková cena v Kč

1. 214 929 1 738 971

2. 434 743 1 304 228

3. 434 743 869 485

4. 434 743 434 742

5. 434 742 0  

 

Stanovení očekávaných příjmů 

V tabulce č. 3 jsou uvedeny firmou předpokládané příjmy z produkce a kooperace 

z provozu ohraňovacího lisu. Ceny jsou každý rok upravené o vliv inflace. Podle České národní 

banky (ČNB) v roce 2017 se bude inflace pohybovat kolem 2,2 %, v roce 2018 to bude 2,3 %. 

Výhled do dalších let ČNB neuvádí, proto firma předpokládá inflaci 2,5 %. 

 

Tab. 3 Stanovení očekáváných příjmů ohraňovacího lisu 

2017 2018 2019 2020 2021

Produkce v Kč 1 972 290 2 017 653 2 068 094 2 119 796 2 172 791

Kooperace v Kč 150 000 153 450 157 286 161 218 165 249

Příjmy celkem v Kč 2 122 290 2 171 103 2 225 380 2 281 015 2 338 040

Položky

Rok

 

Ceny jsou pro lepší přehlednost zaokrouhleny matematicky.  

 

Stanovení výrobních nákladů 

Pokud proběhne zainvestování do ohraňovacího lisu, firma počítá s dvousměnným 

provozem, kdy jedna směna trvá 7,5 hodin. Ve výpočtech se počítá s pracovním měsícem, který 

má 21 pracovních dní z toho plyne 315 hod/měsíc. Za rok je hrubý produktivní čas 3 780 hodin. 

Dělník má nárok na 4 týdny dovolené, což znamená 300 h prostojů z důvodů čerpání dovolené. 

Opravy strojů budou probíhat mimo pracovní dobu stroje, tudíž během čerpání dovolené nebo 

po směnách. Čistý produktivní čas stroje je 3 480 h/rok. 
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Výpočet hodinové sazby 

V tabulce č. 4 jsou uvedeny položky, které vstupují do hodinové sazby ohraňovacího 

lisu. Údaje jsou čerpány z technické dokumentace stroje. Dále do hodinové sazby vstupuje 

mzda operátora, zisk, úroky z úvěru a režijní náklady firmy, které jsou ve výši 10 000 Kč/měsíc.  

 

Tab. 4 Hodinová sazba 

Položky Jednotková cena Kč/h

Odpisy 112,29

El. Energie 4,83/kWh příkon 10 48,30

Stlačený vzduch 0,5 Kč/m3 Nm3/hod 2,50

Mzda operátora 130 Kč/h 34% odvody 174,00

Ohraňovací nástroje 250 000 Kč/rok 71,84

Spotřební díly 50 000 Kč/rok 14,37

Servis 50 000 Kč/rok 14,37

Režijní náklady 10 000 Kč/měsíc 34,48

Úroky z úvěru 3 788 Kč/měsíc 13,06

Zisk 45 000 měsíc 12,93

498,14

485,08Celkové náklady na hodinu po splacení úvěru

Celkové náklady na hodinu během splacení úvěru

 

 

Náklady na hodinu chodu stroje činí 498,14 Kč při splácení úvěru. Po zaplacení úvěru, 

kdy už do nákladů nebudou vstupovat úroky, může firma kalkulovat 485,08 Kč/hodina.  

 

Náklady na provoz ohraňovacího lisu 

Tabulka č. 5 uvádí jednotlivé nákladové položky, které jsou za potřebí pro chod stroje. 

Do energií je zahrnutá spotřeba vody, elektrické energie a stlačený vzduch.  Největší 

nákladovou položku tvoří mzda zaměstnanců. Hodinová mzda činí 130 Kč/h, dále je připočteno 

34 % zákonné pojištění, které hradí zaměstnavatel za zaměstnance. V součtu mzdové náklady 

tvoří nákladovou položku v částce 26 130 Kč/měsíc na jednoho zaměstnance.   
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Tab. 5 Náklady na provoz ohraňovacího lisu 

2017 2018 2019 2020 2021

Energie 176 784 180 850 185 371 190 006 194 756

Ohraňovací nástroje 250 000 255 750 262 144 268 697 275 415

Mzdy 605 520 619 447 634 933 650 806 667 077

Spotřební díly 50 000 51 150 52 429 53 739 55 083

Opravy a údržby 50 000 51 150 52 429 53 739 55 083

Režijní náklady 120 000 122 760 125 829 128 975 132 199

Úroky z úvěru 45 456 46 501 47 664 48 856 50 077

 Náklady celkem (v Kč) 1 297 760 1 327 608 1 360 799 1 394 819 1 429 689

Rok
Nákladová položka

 

 

Obrázek č. 2 znázorňuje podíly nákladových položek na celkových nákladech. Největší 

podíl tvoří mzdy zaměstnanců. Další vysokou položku tvoří ohraňovací nástroje, které jsou 

zapotřebí pro chod stroje. Do ostatních nákladů jsou zahrnuty spotřební díly, náklady na opravu 

a údržbu a režijní náklady. Nejmenší podíl na nákladech tvoří úroky z úvěru.  

 

 

Obr. 2 Podíl jednotlivých nákladových položek na celkových nákladech 

 

Cash-flow plynoucí z investice 

Od odhadu cash – flow se odvíjí přesnost všech metod hodnocení investice. Protože se 

odhad provádí na několik let dopředu, je velmi obtížné hotovostní toky určit. Tabulka č. 6 

odhaduje cash-flow spojené s investici do ohraňovacího lisu.  
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Podle zákona o daních z příjmů č. 582/1992 Sb. [7], je pro fyzické osoby sazba daně z příjmů 

15 %.   

 

Tab. 6  Cash-flow plynoucí z investice 

2017 2018 2019 2020 2021

Příjmy 2 122 290 2 171 103 2 225 380 2 281 015 2 338 040 x

Předpokládané výdaje 1 297 760 1 327 608 1 360 799 1 394 819 1 429 689 x

Odpisy stroje 214 929 434 743 434 743 434 743 434 743 x

Zisk před zdaněním 609 601 408 752 429 838 451 453 473 608 x

Daň (15%) 91 440 61 313 64 476 67718 71041 x

Zisk po zdanění 518 161 347 439 365 362 383 735 402 567 2 017 264

Položky

Roky Celkem v 

Kč

Cash - flow (zisk po 

zdanění + odpisy stroje) 733 090 782 182 800 105 818 478 837 310 3 971 165

 

 Tabulka vychází z již dříve vypočtených údajů. Příjmy jsou dosazeny z tabulky č. 3, 

předpokládané výdaje vychází z tabulky č. 5. 

 

5.1 Statické hodnocení investice 

Statické metody nerespektují faktor času (nezohledňují časové hodnoty peněz do 

propočtů). Výhodou těchto metod je jejich jednoduchost, nevýhodou nepřesnost. S rostoucí 

dobou životnosti investičních projektu roste i možná chyba způsobená nezahrnutím faktoru 

času. U dlouhodobých investic slouží jen jako orientační hodnocení.  

5.1.1 Průměrný roční výnos 

Průměrný roční výnos je částka, kterou investice vydělá v průměru za jeden rok po dobu 

její životnosti.  

 

K výpočtu je použit vzorec (1). 

Ø RV = 
3 971 165

5
 

Ø RV = 794 233 Kč/rok 

Hodnota 794 233 Kč/ rok je výše průměrného ročního výnosu, kterou ohraňovací lis 

průměrně vydělá za rok, pokud nenastanou žádné nečekané výdaje spojené s touto investicí.  
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5.1.2 Průměrná doba návratnosti 

Pomocí výpočtu průměrné doby návratnosti může podnik zjistit, za jakou dobu při 

rovnoměrné realizaci peněžních toků dojde ke splacení investice.  

 

K výpočtu je použit vzorec (2). 

t = 
1 953 900

794 233
 

t = 2 roky 5 měsíců a 16 dní 

 

Při rovnoměrné realizací peněžních toků dojde ke splacení investice za 2 roky 5 měsíců 

a 16 dní. Podnik počítá s životnosti ohraňovacího lisu po dobu 5 let, což znamená, že stroj bude 

v průběhu své životnosti zaplacen. 

 

5.1.3 Průměrná procentní výnosnost 

Průměrná procentní výnosnost udává, kolik procent investovaného kapitálu se průměrně 

za rok vrátí. 

 

K výpočtu je použit vzorec (3). 

 

Ør = 
794 233

1 953 900
 

Ør = 0,406 => 41 % 

 

Výše průměrné procentní výnosnosti je 41 %. To znamená, že se průměrně za rok firmě 

vrátí 41 % z investovaného kapitálu do ohraňovacího lisu.  

 

5.2 Dynamické hodnocení investice 

Dynamické metody berou v úvahu nejen výnosy investic, ale také jejich rozložení v čase 

a riziko, které je zahrnuto do metod přepočtem budoucích cash-flow na současnou hodnotu 

(diskontováním).  

O tom, zda je investice přijatelná nebo nepřijatelná, musí vypovídat všechny metody 

shodně, protože jsou postavené na stejném základu – všechny se odvíjejí od různého pohledu 

na srovnání výdajů a příjmů přepočítaných na jejich současnou hodnotu [4]. 
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Peněžní příjmy 

Za peněžní příjmy se považují [2]: 

- zisk po zdanění z investice 

- roční odpisy 

- změny oběžného majetku spojeného s investičním projektem 

- příjem z prodeje dlouhodobého majetku koncem živostnosti, upravený o daň 

Hodnoty jsou diskontované pomocí vzorce (4). 

 

5.2.1 Čistá současná hodnota 

Při investování nejde jen o splacení kapitálových výdajů; důležitým hlediskem pro firmu 

by měla být i výnosnost vynaložených finančních prostředků. Čistá současná hodnota vyjadřuje 

rozdíl mezi aktualizovanou hodnotou peněžních příjmů z investice a aktualizovanou hodnotou 

kapitálových výdajů vynaložených na investici [3]. V tabulce č. 7 lze vyčíst diskontovaný 

peněžní příjem v jednotlivých letech životnosti investice. Odúročitel je ve výši 6,99 %, se 

skládá z 0,5 %, úrok, který nabízí banka na spořicím účtu, 4,29 % výše úroku investičního úvěru 

a 2,2 % výše inflace podle ČNB. 

K výpočtu diskontovaného kapitálového výdaje slouží hodnota z tabulky č. 1, ve které 

se stanovují kapitálové výdaje a ze které vyplývá, že celkový výdaj při získání dotace je ve výši 

1 953 900 Kč. 

 

Diskontovaný kapitálový výdaj  

Výdaj v Kč: 1 953 900 

Odúročitel: 0,9347 

Diskontovaný kapitálový výdaj: 1 826 310 Kč 

 

Vstupní informace pro výpočet diskontovaných peněžních příjmů vychází z tabulky č. 3, ve 

které jsou stanoveny očekáváné příjmy z investice. 
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Diskontovaný peněžní příjem 

Tab. 7 Diskontovaný peněžní příjem 

1 733 090 0,9347 685 195

2 782 182 0,8736 683 316

3 800 105 0,8165 653 307

4 818 478 0,7632 624 646

5 837 310 0,7133 597 270

Celkem 3 971 165 3 243 734

Rok

Peněžní příjem v 

Kč Odúročitel

Diskontovaný 

peněžní příjem v 

Kč

 

 

ČSH = Diskontovaný peněžní příjem – Diskontovaný kapitálový výdaj 

ČSH = 3 243 734 – 1 826 310 

ČSH = 1 417 424 Kč 

 

Všechny varianty s cílovou současnou hodnotou vyšší než 0 jsou přijatelné (přinášejí 

příjem alespoň ve výší úroku), neboť zajišťují požadovanou výnosnost. Protože v tomto případě 

ČSH vyšla 1 417 424 Kč je tato varianta investice pro podnik přijatelná.  

 

5.2.2 Vnitřní výnosové procento 

Vnitřní výnosové procento je taková úroková míra, při které se současná hodnota 

peněžních příjmů z investice rovná současné hodnotě kapitálových výdajů na investici. U ČSH 

bylo počítáno s předem vybranou úrokovou mírou, u této metody se úroková míra hledá. 

Nalezená úroková míra, je nejvyšší míra, kterou podnik může požadovat, pokud požaduje vyšší 

míru, než která vyjde je investice nepřijatelná.  

Odhad vnitřního výnosového procenta ve výši 30 % a 10 % je vybrán, protože je třeba 

určit dvě úrokové sazby, při jedné z nich je výsledná ČSH kladná a druhá je záporná (zároveň 

rozdíl by měl být co nejmenší od nuly).  
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Tab. 8 Odhad vnitřního výnosového procenta 30% 

1 733 090 0,7692 563 915

2 782 182 0,5917 462 830

3 800 105 0,4552 364 181

4 818 478 0,3501 286 572

5 837 310 0,2693 225 512

Celkem 1 903 009

Kapitálový výdaj 1 953 900

ČSH -50 891

Peněžní 

příjem v KčRok

Diskontovaný 

peněžní příjem v 

KčOdúročitel

 

 

Tabulka č. 8 uvádí odhad vnitřního výnosového procenta 30%. Protože součet 

diskontovaných peněžních příjmů při 30% je nižší než kapitálový výdaj, je třeba zvolit nižší 

procento např. 10 %, výpočty jsou uvedeny v tabulce č. 9. 

 

Tab. 9 Odhad vnitřního výnosového procenta 10 % 

1 530 147 0,9091 481 952

2 574 572 0,8264 474 853

3 587 305 0,7513 441 251

4 600 358 0,6830 410 053

5 613 737 0,6209 381 082

Celkem 2 189 191

Kapitálový výdaj 1 953 900

ČSH 235 291

Rok

Peněžní 

příjem v Kč Odúročitel

Diskontovaný 

peněžní příjem 

v Kč

 

 

Při 10 % jsou diskontované peněžní příjmy vyšší než kapitálový výdaj. Z toho vyplývá, 

že vnitřní výnosové procento leží někde mezi hodnotami 10 % a 30 %. Přesné procento se zjistí 

pomocí lineární interpolace.  

 

VVP = in+
Č𝑛

Č𝑛+Č𝑣
*(iv + in)         (9) 
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kde: 

VVP – vnitřní výnosové procento 

in – nižší zvolená úroková míra 

Čn
 – čistá současná hodnota při nižší zvolené úrokové míře 

Čv – čistá současná hodnota při vyšší zvolené úrokové míře 

iv – vyšší zvolená úroková míra 

  

VVP = 10 + 
235 291

235 291 + 50 891
 * (30 - 10) 

VVP = 26,44 % 

 

Výsledek 26,44 % je taková diskontní míra, při které se součet provozních příjmů rovná 

kapitálovému výdaji. Při hodnocení je lepší projekt, který má VVP vyšší, tzn. má lepší 

schopnost být ekonomický efektivní.  

 

5.2.3 Doba návratnosti 

Doba návratnosti představuje počet let, za který se kapitálový výdaj splatí peněžními 

příjmy z investice. Tato metoda slouží spíše jako doplňková, protože nevyjadřuje efektivnost 

projektu. Slouží jako měřítko očekávané likvidity a zároveň zvyšuje bezpečnost investice. 

 

Tab. 10 Doba návratnosti 

1 518 161 214 929 733 090 733 090

2 347 439 434 743 782 182 1 515 272

3 365 362 434 743 800 105 2 315 377

4 383 735 434 743 818 478 3 133 855

5 402 567 434 743 837 310 3 971 165

Rok

Očekávaný zisk 

po zdanění v 

Kč Odpisy

Celkový 

peněžní příjem 

v Kč

Kumulativní 

peněžní 

příjem v Kč

 

 

Z tabulky č. 10 lze vyčíst, že doba návratnosti je mezi 2 a 3 rokem, přesněji 2 roky 5 měsíců 

a 16 dní. Podnik odhaduje při dvousměnném provoze životnost stoje na 5 let, z toho vyplývá, 

že se ohraňovací lis ze svých peněžních příjmů splatí.  



33 

 

6 Analýza investice v případě, že firma nezíská dotaci 

V případě, že firma Květoslav Bašista – strojírenská výroba s žádostí v dotačním programu 

Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních firem neuspěje, musela by 

ohraňovací lis financovat celý z bankovního úvěru. Celková částka za nákup stroje by činila 

3 006 000 Kč.  

 

Odpisová sazba pro 1. rok je 11, pro 2. rok 22,25. 

   

RO (1) = 
3 006 000 ∗ 11

100
 

RO (1) = 330 660 Kč/rok 

 

Podle vzorce (8), bylo zjištěno, že v prvním roce odepisování, při rovnoměrné odpisové   

sazbě 11, je výše odpisu 330 660 Kč. 

 

RO (2. a další roky) = 
3 006 000 ∗ 22,25

100
 

RO (2. a další roky) = 668 835 Kč/rok 

 

 V 2 roce a další letech odepisování, při rovnoměrné odpisové sazbě 22,25, je výše odpisu  

668 835 Kč/rok. 

 

Tabulka 11 uvádí výpočet odpisů při vstupní ceně 3 006 000 Kč. 

 

Tab. 11 Výpočet odpisů 

Rok odepisování Částka v Kč Zůstatková cena v Kč

1. 330 660 2 675 340

2. 668 835 2 006 505

3. 668 835 1 337 670

4. 668 835 668 835

5. 668 835 0  
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Stanovení očekávaných příjmů 

V tabulce č. 12 jsou uvedeny firmou předpokládané příjmy z produkce a kooperace. Pro 

lepší porovnání variant, firma odhaduje stejné příjmy v případě získání dotace či nikoliv.  

 

Tab. 12 Stanovení očekáváných příjmů 

2017 2018 2019 2020 2021

Produkce v Kč 1 972 290 2 017 653 2 068 094 2 119 796 2 172 791

Kooperace v Kč 150 000 153 450 157 286 161 218 165 249

Příjmy celkem v Kč 2 122 290 2 171 103 2 225 380 2 281 015 2 338 040

Položky

Rok

 

 

Ceny jsou pro lepší přehlednost zaokrouhleny matematicky.  

 

Výpočet hodinové sazby 

Tab. 13 Hodinová sazba  

Položky Jednotková cena Kč/h

Odpisy 172,76

El. Energie 4,83/kWh příkon 10 48,30

Stlačený vzduch 0,5 Kč/m3 Nm3/hod 2,50

Mzda operátora 130 Kč/h 34% odvody 174,00

Ohraňovací nástroje 250 000 Kč/rok 71,84

Spotřební díly 50 000 Kč/rok 14,37

Servis 50 000 Kč/rok 14,37

Režijní náklady 10 000 Kč/měsíc 34,48

Úroky z úvěru 5 543 Kč/měsíc 19,11

Zisk 45 000 měsíc 12,93

564,66

545,55Celkové náklady na hodinu po splacení úvěru

Celkové náklady na hodinu během splacení úvěru

 

 

Tabulka č. 13 uvádí výpočet hodinové sazby ohraňovacího lisu. Náklady na hodinu 

chodu stroje činí 564,66 Kč při splácení úvěru. Po zaplacení úvěru, kdy už do nákladů nebudou 

vstupovat úroky z úvěru, může firma kalkulovat 545,55 Kč/hodina.  
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Náklady na provoz ohraňovacího lisu 

Tabulka č. 14 uvádí jednotlivé nákladové položky, které jsou zapotřebí pro chod stroje. 

Mezi největší nákladové položky patří opět mzdy zaměstnanců. Další vysokou položkou je 

nákup ohraňovacích nástrojů.   

 

Tab. 14 Náklady na provoz ohraňovacího lisu 

2017 2018 2019 2020 2021

Energie 176 784 180 850 185 371 190 006 194 756

Ohraňovací nástroje 250 000 255 750 262 144 268 697 275 415

Mzdy 605 520 619 447 634 933 650 806 667 077

Spotřební díly 50 000 51 150 52 429 53 739 55 083

Opravy a údržby 50 000 51 150 52 429 53 739 55 083

Režijní náklady 120 000 122 760 125 829 128 975 132 199

Úroky z úvěru 66 516 68 046 69 747 71 491 73 278

 Náklady celkem (v Kč) 1 318 820 1 349 153 1 382 882 1 417 454 1 452 890

Rok
Nákladová položka

 

 

Obrázek č. 3 představuje jednotlivé podíly nákladových položek na celkových 

nákladech. Největší podíl na celkových nákladech tvoří položka mzdy zaměstnanců. Na rozdíl 

od varianty s dotací vzrostl podíl úroků z úvěru na celkových nákladech, kdy částka vzrostla  

o 21 060 Kč/rok.  Do ostatních nákladů jsou opět zahrnuty náklady na spotřební díly, náklady 

na opravy a údržbu a režijní náklady.  

 

 

 

Obr. 3 Podíl jednotlivých nákladových položek na celkových nákladech 
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Cash - flow plynoucí z investice 

Tab. 15 Cash-flow plynoucí z investice 

2017 2018 2019 2020 2021

Příjmy 2 122 290 2 171 103 2 225 380 2 281 015 2 338 040 x

Předpokládané výdaje 1 318 820 1 349 153 1 382 882 1 417 454 1 452 890 x

Odpisy stroje 330 660 668 835 668 835 668 835 668 835 x

Zisk před zdaněním 472 810 153 115 173 663 194 726 216 315 x

Daň (15%) 70 922 22 967 26 049 29 209 32 447 x

Zisk po zdanění 401 889 130 148 147 614 165 517 183 868 1 029 035

Položky

Roky Celkem v 

Kč

Cash - flow (zisk po 

zdanění + odpisy 

stroje) 732 549 821 950 842 498 863 561 885 150 4 145 708   

 

Tabulka č. 15 uvádí Cash-flow plynoucí z investice. I přesto, že bude celý projekt 

financován z bankovního úvěru, investice by neměla být ztrátová. Celkové cash-flow je ve výši 

4 145 708 Kč. Největší podíl na této výši mají odpisy stroje, kdy vstupní cena je ve výši 

3 006 000 Kč.  

 

6.1 Statické hodnocení investice 

Tato kapitola se zaměří na statické zhodnocení investice při nezískání dotace. Výpočty 

vycházejí z cash-flow, které je ve výši 4 145 708 Kč.  

 

6.1.1 Průměrný roční výnos 

K výpočtu je použit vzorec (1). 

Ø RV = 
4 145 708

5
 

Ø RV = 829 142 Kč/rok 

 

Hodnota průměrného ročního výnosu ve výši 829 142 Kč/rok představuje částku, kterou 

ohraňovací lis průměrně vydělá za rok, v případě financování z úvěru, když nenastanou žádné 

nečekané výdaje spojené s touto investicí.  

Ve variantě, kdy je ohraňovací lis hrazen z bankovního úvěru, je průměrný roční výnos 

o 34 909 Kč vyšší. Je to díky vyššímu cash-flow, na kterém se podílí nejvíc vysoké částky 

odpisů v jednotlivých letech.  
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6.1.2 Průměrná doba návratnosti 

K výpočtu je použit vzorec (2). 

t = 
3 006 000

829 142
 

t = 3 roky 7 měsíců 17 dnů 

Ohraňovací lis se zaplatí ze svých výnosů za 3 roky 7 měsíců a 17 dní. S porovnáním 

předchozí varianty, kdy je investice hrazená ve spojení bankovního úvěru a 35 % dotace je doba 

delší o 1 rok 2 měsíce a 1 den. I přesto, že je doba návratnosti delší, je tento projekt pro podnik 

přijatelný, protože bude splacen v kratší době, než je jeho odhadována životnost.  

 

6.1.3 Průměrná procentní výnosnost 

K výpočtu je použit vzorec (3). 

 

Ør = 
829 142

3 006 000
 

Ør =0,275 => 0,28 % 

Při financování investice z bankovního úvěru bude průměrná procentní výnosnost 28 %. 

Tuto hodnotu musí podnik porovnat se svou požadovanou výnosnosti a posoudit, zda je 

dostačující či nikoliv. 

V porovnání s předchozí variantou je to o 13 % méně. Je to dáno vyšší vstupní cenou 

stroje, kdy ve variantě s dotací je vstupní cena ponížená od 35 % dotace.    

 

6.2 Dynamické hodnocení investice 

Kapitola bude zaměřená na hodnocení investice, při financování z bankovního úvěru, 

s přihlédnutím k časovému faktoru. Výše diskontní sazby je ve výši 6,99 %, skládá se z 0,5 %, 

který nabízí banka na spořicím účtu, 4,29 % jako výše investičního úvěru a 2,2 % výše inflace 

podle ČNB. 

 

6.2.1 Čistá současná hodnota 

Pro výpočet diskontovaného kapitálového výdaje je použita hodnota, vycházející 

z tabulky č. 1 – Stanovení kapitálových výdajů, ze které vyplývá, že celkový výdaj je ve výši 

3 006 000 Kč. 
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Diskontovaný kapitálový výdaj  

Výdaj v Kč: 3 006 000 

Odúročitel: 0,9347 

Diskontovaný kapitálový výdaj: 2 809 082 Kč 

 

Vstupní informace pro výpočet diskontovaných peněžních příjmů jsou čerpány 

z tabulky č. 12 – Stanovení očekáváných příjmů. 

 

Diskontovaný peněžní příjem 

Tab. 16 Diskontovaný peněžní příjem 

1 732 549 0,9347 684 689

2 821 950 0,8736 718 057

3 842 498 0,8165 687 922

4 863 561 0,7632 659 053

5 885 150 0,7133 631 395

Celkem 4 145 708 3 381 116

Rok

Peněžní příjem v 

Kč Odúročitel

Diskontovaný 

peněžní příjem v 

Kč

 

 

ČSH = Diskontovaný peněžní příjem – Diskontovaný kapitálový výdaj 

ČSH = 3 381 116 – 2 809 708 

ČSH = 571 408 Kč 

 

Tato varianta investice, kdy ohraňovací lis bude hrazen z bankovního úvěru, je pro 

podnik přijatelná, protože výše čisté současné hodnoty je 571 408 Kč.  

V porovnání s variantou, kdy firma získá dotaci, je ČSH rozdílná o 846 016 Kč. Je to 

dáno rozdílnou výši diskontovaného kapitálového výdaje.  

 

6.2.2 Vnitřní výnosové procento 

Odhad vnitřního výnosového procenta je ve výši 15 % a 10 %. Tyto procenta byla 

vybrána, protože je třeba určit dvě úrokové sazby, kdy při jedné z nich je výsledná ČSH kladná 

a druhá je záporná a zároveň je rozdíl od 0 co nejmenší. 
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Tab. 17 Odhad vnitřního výnosového procenta 15 % 

1 732 549 0,8696 636 999

2 821 950 0,7561 621 512

3 842 498 0,6575 553 956

4 863 561 0,5718 493 744

5 885 150 0,4972 440 076

Celkem 2 746 287

Kapitálový výdaj 3 006 000

ČSH -259 713

Rok

Peněžní příjem v 

Kč Odúročitel

Diskontovaný 

peněžní příjem 

v Kč

 

 

Tabulka č. 17 uvádí odhad vnitřního výnosového procenta 15 %. Protože součet 

diskontovaných peněžních příjmů při 15 % je nižší než kapitálový výdaj, je třeba zvolit nižší 

procento např. 10 %, výpočty jsou uvedeny v tabulce č. 18. 

 

Tab. 18 Odhad vnitřního výnosového procenta 10 % 

1 732 549 0,9091 665 954

2 821 950 0,8264 679 298

3 842 498 0,7513 632 981

4 863 561 0,6830 589 824

5 885 150 0,6209 549 609

Celkem 3 117 665

Kapitálový výdaj 3 006 000

ČSH 111 665

Peněžní příjem 

v KčRok

Diskontovaný 

peněžní příjem v 

KčOdúročitel

 

 

Pomocí lineární interpolace, která bude vypočtená podle vzorce (9), bude opět zjištěno 

přesné vnitřní výnosové procento. 

 

VVP = 10 + 
111 665

111 665 + 259 713
 * (15 - 10) 

VVP = 11,5 % 
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Vnitřní výnosové procento vyšlo ve výši 11,5 %, při této diskontní míře by se současná 

čistá hodnota rovnala 0.  

V porovnání s variantou, kdy podnik bude investici hradit z 35 % pomocí dotace, je 

rozdíl vnitřního výnosového procenta 15,28 %. Opět je to způsobeno vyšším kapitálovým 

výdajem na investici.  

 

6.2.3 Doba návratnosti 

Tab. 19 Doba návratnosti 

1 401 889 330 660 732 549 732 549

2 130 148 668 835 798 983 1 531 532

3 147 614 668 835 816 449 2 347 981

4 165 517 668 835 834 352 3 182 333

5 183 868 668 835 852 703 4 035 036

Rok

Očekávaný zisk 

po zdanění v 

Kč Odpisy

Celkový 

peněžní příjem 

v Kč

Kumulativní 

peněžní 

příjem v Kč

 

 

Z tabulky č. 19. vyplývá, že doba návratnosti v případě, že firma bude ohraňovací lis 

nakupovat z bankovního úvěru, bude v průběhu 3. a 4. roku, přesněji doba návratnosti bude 

trvat 3 roky 7 měsíců a 17 dní.  
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7 Závěr 

Cílem práce bylo analyzovat investiční projekt ve firmě Květoslav Bašista – strojírenská 

výroba. Při stavu, kdy firma využívá kooperace, nedochází ke zvýšení výrobních nákladů, ale 

především k časovým prodlevám. Proto se často stává, že se nestihne zakázka doručit 

zákazníkovi včas a tak firma přichází o spoustu zákazníků nebo dochází k penalizacím. 

Řešením by bylo pořízení ohraňovacího lisu do osobního vlastnictví a tím zkrátit časové 

prodlevy. 

Teoretická část se zabývá problematikou investičního rozhodování. Popisuje metody, které 

slouží k hodnocení investičních projektů a parametry, které jsou za potřebí k využití těchto 

metod.  

Praktická část se zabývá hodnocením konkrétní investice v podniku za pomocí teoretických 

poznatků z první části práce. Nejprve je investice hodnocená za předpokladu, že firma získá 

dotaci ve výši 35 %. V druhé variantě je investice hodnocená v případě, že firma dotaci nezíská 

a bude muset investici hradit z bankovního úvěru. K hodnocení byly využity statické (průměrná 

procentní výnosnost, průměrný roční výnos) a přesnější dynamické metody (čistá současná 

hodnota, vnitřní výnosové procento).  

V následující tabulce je možno vidět souhrn výsledků z hodnocení investice. Tyto výsledky 

budou pomůckou k celkovému zhodnocení této investice v podniku. 

 

Tab. 20 Zhodnocení investice 

Průměrný roční výnos 794 233 Kč/rok 829 142 Kč/rok

Průměrná doba návratnosti 2 roky 5 měsíců 16 dní 3 roky 7 měsíců 17 dní

Průměrná procentní výnostnost 41 % 28 %

Čistá současná hodnota 1 417 424 Kč 571 408 Kč

Vnitřní výnosové procento 26,78 % 11,50 %

Ukazatel

Výsledky při nákupu s 

dotací

Výsledky při nákupu 

bez dotace

 

 

Z celkového zhodnocení efektivnosti vyplývá, že investici do ohraňovacího lisu lze 

firmě Květoslav Bašista – strojírenská výroba doporučit k realizaci. Důvodem k takovému 

rozhodnutí jsou hodnoty všech ukazatelů hodnocení efektivnosti investice. Projekt by měl být 

zrealizován v obou případech, jak při získání dotace, tak při nezískání dotace.   
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Nákup ohraňovacího lisu prospěje současnému a dalším rozvoji podniku. Největším 

přínosem pro podnik bude, zkrácení doby výroby, a tím zvýšení spolehlivosti u zákazníka, který 

bude dostávat své objednané dílce včas. 

 

Přínos této bakalářské práce je v tom, že získané informace a vědomosti mohou být 

použity u hodnocení investičního projektů různého typu. Největší přínos byl v odhadu příjmů 

z investice. Odhad příjmů plynoucí z investice patří mezi nejobtížnější úkony při hodnocení 

efektivnosti investice a to zejména proto, že zde působí řada faktorů (např. inflace, která mění 

podmínky trhu), jejichž vliv lze odhadnou jen obtížně.  
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