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Anotace 

Diplomová práce pojednává o hodnocení efektivnosti investice ve společnosti DEZA, 

a.s. Investice se týká filtru na estery, který má zvýšit produkci a snížit vysoké provozní 

náklady. Práce je pomyslně rozdělena do dvou částí – teoretické a praktické. V teoretické 

části práce je popsána charakteristika vybrané společnosti a teorie věnující se investičnímu 

rozhodováni. V praktické části jsou použity metody, které jsou popsány v teoretické části. 

Praktická část se zaměřuje na výpočty vybraných metod a interpretaci výsledných hodnot. 

Klíčová slova: investice, hodnocení efektivnosti investice, cash flow, metoda 

výnosnosti investice, metoda doby splacení, metoda současné čisté hodnoty, metoda vnitřního 

výnosového procenta. 

 

 

Summary 

This diploma thesis is evaluating investment efficiency of DEZA, a.s. The particular 

investment concerns an ester filter, intended to increase production and decrease high 

operating costs. This thesis is divided into two parts – theoretical and practical. The 

theoretical part describes characteristics of the selected company and the theory of investment 

decision making. The practical part uses methods described in the theoretical part. The 

practical part is focused on calculations using chosen methods as well as results interpretation. 

Key words: investment, investment effectiveness evaluation, cash flow, return on 

investment method, payback period method, net present value method, internal rate of return 

method.  
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1 ÚVOD 

Investiční činnost je jedna z nejdůležitějších aktivit pro rozvoj podniku. Investiční 

rozhodování je proces, který vyžaduje určitý čas a má odpovědět na spoustu otázek. Hlavní 

otázkou pro podnik samozřejmě je, zda danou investici realizovat či nikoliv. Investice 

může znamenat zlepšení pozice na trhu, úspěch, vyšší zisky a mnoho dalších pozitiv, ale na 

druhé straně je zde i nemálo rizik spojených s investiční činností. Některá rizika jsou 

dopředu odhadnutelná a podnik se na ně může připravit, ale jsou zde i taková, která můžou 

přijít zcela nečekaně, a pro podnik to může znamenat velké potíže. Obavy jsou na místě 

především u projektů, které vyžadují vysoký finanční kapitál. 

Cílem této práce je hodnocení efektivnosti investice ve společnosti DEZA, a.s. 

Spolupráci s touto společností jsem si vybrala, protože jsem s ní spolupracovala již při 

vypracovávání mé bakalářské práce. Společnost DEZA, a.s. je chemický podnik, který 

patří mezi největší zaměstnavatele v regionu. Hlavním cílem práce je pomocí metod 

hodnocení efektivnosti investice posoudit zda, se investice společnosti vyplatí či nikoliv. 

Práce je rozdělena do šesti kapitol. 

První kapitolou je úvod, má za úkol seznámit čtenáře s obsahem diplomové práce.  

Po úvodu následuje charakteristika vybraného podniku, která detailně popisuje, čím 

se podnik DEZA, a.s. zabývá a je zde popsána i historie společnosti. V druhé kapitole je 

samostatná podkapitola věnovaná geograficky odloučenému závodu, Organik Otrokovice, 

společnosti DEZA a.s., protože právě v tomto závodě proběhla investice, které se věnuje 

tato diplomová práce.  

Ve třetí kapitole jsou popsána teoretické východiska, která jsou zpracována na 

základě odborné literatury. Třetí kapitola je zaměřena na popis a rozdělení investic a také 

na postup přípravy a realizace investičních projektu.  Kapitola také obsahuje část důležité 

problematiky a tou je management rizik. Nejpodstatnější podkapitolou jsou metody 

hodnocení efektivnosti investic, které jsou aplikovány v praktické části práce.  

Čtvrtá část charakterizuje investici, na kterou je zaměřena tato diplomová práce. 

Investiční projekt se týká nového filtru na estery v Otrokovickém závodě společnosti 

DEZA a.s. Kromě důvodů, proč by se investice měla uskutečnit, čtvrtá část popisuje 

parametry investice a fungování zařízení. 
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Pátá kapitola se věnuje samotnému hodnocení efektivnosti investice a jde o stěžejní 

část práce. Jsou zde aplikovány metody, které jsou nadefinovány v třetí části práce, 

konkrétně metoda výnosnosti investice, metoda doby splacení, metoda čisté současné 

hodnoty a metoda vnitřního výnosového procenta. Díky interním materiálům společnosti 

DEZA, a.s., které byly poskytnuty pro zpracování této práce, jsem provedla výpočty a 

vyhodnocení uvedených metod.  

V závěru, který je šestou částí a tedy poslední kapitolou práce, je shrnutý celý 

postup práce. Především jsou zde interpretovány výsledky použitých metod a uvedeny 

návrhy a doporučení, které z nich vyplývají. 
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2 CHARAKTERISTIKA VYBRANÉHO PODNIKU 

Tato kapitola se věnuje popisu společnosti DEZA, a.s. Kapitola je rozdělena do tří 

částí. První část stručně popisuje historii podniku. Druhá podkapitola se zaměřuje na 

základní fakta o společnosti. Třetí část je věnována závodu v Otrokovicích, který spadá 

pod společnost DEZA, a.s. Otrokovickému závodu je věnovaná samostatná podkapitola, 

protože v něm proběhla investice, která je předmětem této diplomové práce.  

2.1 Historie společnosti 

Všechno začalo již v roce 1892, kdy vznikla v Ostravě továrna Julia Rütgerse na 

zpracování dehtu. Továrně se velmi dařilo a dokázala se prosadit i na evropských trzích. 

V roce 1921 změnila továrna vlastníka a vznikla Komanditní společnost Julius Rütgers. Po 

druhé světové válce, v roce 1945, byl podnik znárodněn a sloučen s jinými továrnami pod 

Ostravské chemické závody. Bývalý závod Julia Rütgerse se v roce 1949 osamostatnil pod 

názvem Závody na zpracování dehtu. Tento název byl ale hned v následujícím roce 

změněn na Urxovy závody. V roce 1960 začala výstavba a následný přesun výroby do 

Valašského Meziříčí, kde sídlí nynější společnost DEZA a.s. Od 70. let 20. století byla 

činnost v ostravském závodě utlumována. Až v roce 1996 byla výroba zastavena úplně. 

Nicméně závodu ve Valašském Meziříčí se dařilo a daří dodnes. Od roku 1965 byly 

Urxovy závody součástí koncernu Unichem v Pardubicích a v roce 1967 bylo sídlo 

společností přemístěno do Valašského Meziříčí. Důležitým mezníkem v historii 

společnosti je přičlenění geograficky vzdáleného závodu Organik v Otrokovicích, jako 

bývalé výrobní jednotky firmy Baťa. Tento závod se zaměřuje na výrobu ftalátových 

změkčovadel a anthrachinonu. [11, 14, 15] 

2.2 Společnost DEZA a.s. 

Akciová společnost DEZA vznikla 29. prosince 1990. Název společnosti je 

akronym slov: dehtové závody. Důležitými milníky v historii společnosti DEZA, a.s. je 

určitě rok 1994, kdy byla zastavena výroba sazí a byla převedena do společného podniku 

CS CABOT, spol. s r.o. ve Valašském Meziříčí, založeného s předním světovým výrobcem 

sazí CABOT Corporation, USA a také rok 1999. V roce 1999 byla společnost DEZA a.s. 

začleněna do skupiny Agrofert. O šest let později se Agrofert Holding, a.s. stal jediným 

akcionářem společnosti DEZA. 
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2.2.1 Základní údaje o společnosti DEZA, a.s. 

Název:   DEZA, a.s. 

Právní forma:   akciová společnost 

Sídlo:    Masarykova 753, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 

Datum vzniku:  29. prosince 1990 

Základní kapitál:  1 101 025 000 Kč 

Počet zaměstnanců:   997 osob 

Logo: 

 

Obrázek 1: Logo společnosti 

Zdroj: [11] 

Organizační struktura: 
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Předmět podnikání: 

Hlavním předmětem činnosti společnosti DEZA, a.s. je výroba základních a 

pomocných chemických výrobků ze surového dehtu a surového benzolu a také výroba a 

rozvod elektřiny a tepla. Černouhelný dehet a surový benzol, jsou vedlejší produkty 

vznikající při koksování uhlí. Při karbonizaci černého uhlí vzniká kromě hlavního produktu 

– hutnického koksu, přibližně 75%, velké množství vedlejších produktů, které jsou i dále 

využitelné. V přibližném poměru se jedná o 16% koksárenského plynu, 3,5% čpavkové 

vody, 3% dehtu, 1% surového benzolu, 0,25% naftalenu, 0,25% amoniaku a 0,25% 

sulfanu. Veškeré chemické látky, které společnost DEZA, a.s. vyrábí a distribuuje, jsou 

rozděleny do následujících prodejních skupin:  

 smola a dehtové oleje, 

 benzen, 

 naftalen, 

 aromatická rozpouštědla, 

 aromatické speciality, 

 síra a soda, 

 ftalanhydrid, změkčovadla a estery, 

 fenoly, kresoly, kresolové kyseliny. [11, 13] 

2.3 Ekonomické údaje 

Při srovnání výsledků hospodaření společností patřících do skupiny Agrofert, patří 

DEZA, a.s. na přední příčky. Výsledek hospodaření společnosti DEZA, a.s. byl za rok 

2016 460 407 000 Kč, vyšší výsledek hospodaření ve skupině Agrofert už měla pouze 

společnost PRECHEZA, a.s., jejíž hospodářský výsledek činil 555 742 000 Kč. 

Společnost DEZA, a.s. má silné postavení na trhu v ČR i zahraničí. Své výrobky 

exportuje do nejrůznějších zemí světa, nejvíce do Německa, Itálie a Polska. Ve valašském 

regionu patří mezi největší zaměstnavatele. V posledních letech počet zaměstnanců 

společnosti DEZA, a.s. rostl, v roce 2016 zde pracovalo 997 osob. 

Pro představu o vývoji ekonomické situace společnosti DEZA, a.s. za posledních 5 

let je uveden následující graf. V grafu jsou uvedeny výsledky hospodaření za roky 2012 – 

2016. 
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Obrázek 2: Graf vývoje výsledku hospodaření 

Zdroj: [16] 

Rok 2016 pro společnost DEZA, a.s. nezačal příliš dobře. Mohl za to propad ceny 

ropy, jelikož cena ropy určuje cenu dvou klíčových výrobků – oleje na saze a benzolu. 

V prvním čtvrtletí dokonce společnost vykazovala ztrátu, ale od druhého čtvrtletí 2016 se 

cena ropy postupně zvyšovala a ekonomika společnosti se výrazně zlepšila a na konci roku 

2016 společnost dosáhla velmi uspokojivého hospodářského výsledku. [11, 16, 17]  

2.4 Investiční akce společnosti DEZA, a.s. 

Jako v každém roce, i v roce 2016, společnost DEZA, a.s. podnikla nebo připravila 

řadu investičních akcí. V roce 2016 společnost investovala do pořízení dlouhodobého 

majetku 344 mil Kč. Většina investic byla zahájena v roce 2016 a v následujících letech 

bude významná část z nich dokončena. Za zmínku stojí dvě největší investiční akce roku 

2016: investice za 82 mil. Kč na provoze Benzol do skladů a kompresorů vodíku a 

investice 66 mil. Kč na rekonstrukci laboratoří, se kterou se začalo ve druhém pololetí roku 

2016. Od rekonstrukce si společnost slibuje hlavně zásadní zlepšení pracovních podmínek 

a zefektivnění činnosti díky centralizaci. Ukončení těchto dvou akcí je naplánováno na rok 

2017. Kromě již probíhajících investic, se v současné době připravuje nejvýznamnější 

investice a tou je rekonstrukce biologické čistírny odpadních vod. Tato rekonstrukce musí 

být zrealizována do konce roku 2020. [16]  
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2.5 Závod Otrokovice 

Pro společnost DEZA a.s. je závod Organik v Otrokovicích velmi důležitý. Závodu 

Organik je věnovaná samostatná podkapitola, jelikož se v něm uskutečnila investice, které 

se věnuje tato práce. V podkapitole je detailněji a odborně popsáno čemu se věnuje závod 

v Otrokovicích. 

V závodu Organik Otrokovice se nacházejí dvě chemické výrobny s moderními 

technologiemi. Vyrábí se zde látka chemicky zvaná 9, 10 anthrachinon a organické estery 

kyseliny ftalové a adipové. 9, 10 anthrachinon je pevná, žlutá látka, která se používá 

v oblasti výroby organických barviv na přírodní textil, například len či bavlna. Je to látka 

důležitá také pro papírenský průmysl, protože se využívá k výrobě celulózy z dřevní 

hmoty. Estery jsou sloučeninou vyskytující se v přírodě v těle rostlin a živočichů, tedy i 

v lidském těle. Charakteristickou vlastností esterů je jejich vůně či zápach. Estery jsou 

vyráběny v masovém světovém měřítku, jelikož jsou nedílnou součástí více odvětví. 

Největší spotřeba je v plastikářském průmyslu, kde jsou potřeba při výrobě široké škály 

výrobku, například folií, podlahovin, izolace elektrokabelů, tkanin, koženky apod. Jsou 

také hojně využívány ve stavebnictví, kde se estery používají k výrobě laků, barev, 

speciálních tmelů atd. Estery jsou důležité také pro výrobu zdravotnických potřeb a léčiv a 

v kosmetickém průmyslu. 

Již více jak 50 let provoz Organik Otrokovice vyrábí na svém zařízení estery. Na 

obrázku 3 je zachycena výrobna změkčovadel v Otrokovicích. V roce 2004 byly zahájeny 

investiční akce na modernizaci výroby právě zmíněných esterů. Tato modernizace vedla 

k navýšení objemu výroby a ke snižování vlivu na životní prostředí. Mezi další investice, 

které proběhly v otrokovickém závodě, jsou například: nová ekologická plnící a spouštěcí 

rampa pro silniční autocisterny, plynová kotelna včetně modernizace systému ohřevu 

reakčních kotlů, vybudování nového velína a spuštění moderního systému řízení a kontroly 

výroby, skladování a expedice výrobků, výstavba zařízení katalytické dopalovny pro 

likvidaci emisí ze skladování a výroby esterů. V Organik Otrokovice byla uskutečněna celá 

řada dalších investičních akcí. 
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Obrázek 3: Výrobna změkčovadel 

Zdroj: [12] 

Za posledních 10 let prošla proměnou i výrobna anthrachinonu. Investiční akce se 

týkaly zlepšování technologie výroby hotového produktu a modernizace manipulace se 

základní surovinou (anthracen) a jejího dávkování do výrobního zařízení a manipulace 

s hotovým výrobkem. Díky těmto akcím se snížila prašnost, emise apod. což má pozitivní 

vliv na životní prostředí. Velmi podstatná investice proběhla v letech 2008 – 2010 do 

výstavby čtvrté výrobní linky. [12] 

Během těchto let se měnil sortiment esterů a s ním i technologický způsob jejich 

výroby. U esterů s nižším počtem uhlíků alkoholu v řetězci (C1-C4) se používá 

technologie založená na tzv. kyselé katalýze základní chemické reakce – esterifikace 

s následnou neutralizací a frakční vakuovou destilací hotových esterů. Tento způsob 

technologie je v Organiku využíván i dnes pro výrobu esterů na bázi alkoholu – n-butanolu 

či isobutylalkoholu. U esterů s počtem uhlíku alkoholu C7 a výše se upřednostňuje 

technologie založená na tzv. alkalické katalýze. Tento typ technologie však vyžaduje pro 

chemickou reakci vyšší teplotu (nad 180
o
C). Způsob rafinace hotového esteru je založen na 

destilaci s přeháněním vodní párou (stripování) a filtraci produktu, kdy se z esteru musí 

odfiltrovat nejen katalyzátor, ale i přidávané látky umožňující odstranit hydrolyzovaný 

alkalický katalyzátor. Jde především o křemelinu a karborafin (aktivní uhlí). [10] 
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

Při investici pohlíží investor především do budoucna. Záměrem investice je 

budoucí zhodnocení vložených statků. Investice jsou tedy vynaložené statky, od kterých se 

očekává, že vyprodukují další statky v budoucnu. Investice jsou nutné pro rozvoj nejen 

jednotlivých podniků, ale i pro rozvoj hospodářství jako celku. Na investice lze pohlížet 

z několika úhlů. V následujících podkapitolách jsou uvedeny druhy a funkce investic, 

proces přípravy a realizace projektů, jejich financování, management rizik a také 

podkapitoly věnované metodám hodnocení efektivnosti investic. [6] 

3.1 Druhy investic 

Dva základní typy investic, se kterými se lze setkat v podniku, jsou investice reálné 

a investice finanční. Mezi reálné investice patří hmotné investice, které vytvářejí nebo 

rozšiřují výrobní kapacitu (např. nákup stroje) a nehmotné investice, tedy nemateriálního 

rázu/ charakteru – např. nákup know-how. Finanční investice jsou naopak takové, které se 

týkají finančních aktiv, jako je např. nákup cenných papíru. 

Každý investiční projekt vyžaduje individuální přístup. Investiční projekty proto 

členíme do několika skupin, podle různých kritérií. Existují investice, u kterých stačí 

porovnat investiční výdaje s úsporami výrobních nákladů, které přinesou. U jiných je nutné 

provést rozsáhlé analýzy a některé investice je třeba provést nehledě na jejich efektivnost, 

což je např. z ekologických důvodů. [2, 8]  

Investiční projekty můžeme klasifikovat podle různých hledisek. V následující části 

jsou uvedena zásadní hlediska. Jak již bylo zmíněno, investice se dají rozdělit na investice 

hmotné, nehmotné a finanční, to je z hlediska účetnictví.  

Podle vlivu na podnikovou ekonomiku 

 Náhrada zařízení – jedná se zpravidla o nutnou náhradu opotřebovaného 

zařízení a realizuje se bez specifických analýz a rozhodovacích procesů. 

 Výměna zařízení s cílem snížení nákladů – jde o výměnu zastaralého 

zařízení, které je provozuschopné, ale výroba na něm je velmi nákladná. 

 Expanze existujícího výrobku a rozšíření trhu – je nutné provést průzkum 

trhu. Rozhodnutí leží na vyšších stupních řízení. 



Bc. Petra Bumbalová: Hodnocení efektivnosti investice 

2018  10 

 

 Vývoj, výroba a prodej nového produktu a rozšíření na nové trhy – tento 

program je rizikový a vysoce nákladný. O takovýchto akcích rozhodují 

vrcholové řídící orgány. Je nutné provést detailní analýzy. 

 Ostatní investiční projekty – zde spadají ostatní projekty, může se jednat 

například o stavbu parkoviště či administrativní budovy. 

Podle přístupu k rozvoji podniku 

 Rozvojové investice – zvyšují současnou schopnost podniku vyrábět nebo 

prodávat výrobky či služby. 

 Obnovovací investice – výměna zastaralých zařízení 

 Regulatorní investice – jsou nutné pro fungování podniku. Investiční akce 

tohoto typu jsou většinou zaměřeny na ochranu životního prostředí, zvýšení 

úrovně bezpečnosti práce apod. 

Podle vzájemného působení projektů 

 Substituční – přijetí jednoho projektu vylučuje přijetí druhého projektu. 

Tato situace nastává z technologických důvodů nebo možné využitelnosti. 

Nenastává z nedostatku financí na oba projekty. 

 Nezávislé – může být zainvestováno do více akcí najednou, např. nákup 

informačního systému a nové výrobní linky. 

 Komplementární – realizace jedné investiční akce podporuje přijetí druhé. 

Podle věcné náplně 

 Investiční – záměrem je pořízení nebo rozšíření hmotného majetku 

 Nový produkt – investiční akce, z které má vzejít nový výrobek či služba. 

 Reorganizace – má většinou za cíl zlepšit ekonomickou efektivnost podniku 

v boji s konkurencí. 

 Inovace informačních systémů nebo informačních technologií – 

modernizace technologických nástrojů aplikovaných v systémech řízení a 

pro přenos dat. 

 Projekty koupě podniku – cílem této akce je zlepšení postavení podniku na 

trhu, díky spolupůsobení, které vede k vyššímu celkovému efektu. 
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 Projekty týkající se životního prostředí – spadají zde nutné investice, které 

se týkají např. ochrany zdraví, bezpečnosti práce, ochrany životního 

prostředí apod. a jsou uloženy legislativou. 

Podle výchozích podmínek realizace 

 Na zelené louce – plán nového ekonomického subjektu. 

 Ve fungující společnosti – plán v již zavedené společnosti. 

Podle původu zdroje financování 

 Nezadlužený projekt – takovéto projekty jsou financovány pouze z vlastních 

zdrojů. 

 Zadlužený projekt – jak vyplývá již z názvu, jde o projekt, který je celý, 

nebo alespoň z částí financován z cizích zdrojů. 

Podle typu cash flow 

 Konvenční – po vstupních výdajích následuje tok čistých příjmů. 

 Nekonvenční – u tohoto typu peněžního toku to není pouze tak, že nejprve 

je vstupní výdaj a potom následuje už jen čistý příjem, ale ke změnám ze 

záporných peněžních toků na kladné dochází vícekrát. Dobrým příkladem je 

např. nutná rekultivace po ukončení těžby. 

Podle možností aktivních intervencí v budoucnu 

 Pasivní investice – v době vykonávání investice nejsou v plánu aktivní 

manažerské intervence. 

 Aktivní investice – je možné, že během investice budou realizovány aktivní 

zásahy manažerů jako např. rozšíření, pozastavení, zastavení či odložení 

akce. 

Podle časového hlediska 

 Jednoleté investice – investiční projekt je realizován během jednoho roku. 

 Víceleté investice – doba realizace je delší než jeden rok. [2] 
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3.2 Funkce investice 

Investice mají za cíl progresivní vývoj podniku. Investiční rozhodování je 

bezesporu jedna z nejdůležitějších činností manažerů, protože jejich rozhodnutí bude na 

podnik působit dlouhodobě, a to buď negativně nebo pozitivně. Proto je důležité znát 

ekonomické funkce investic. V ekonomice rozlišujeme tři druhy funkcí investic: kapacitní, 

nákladovou a důchodovou. 

Kapacitní funkce představuje vybudování nových věcných statků či výměnu 

starých, které jsou již morálně či fyzicky opotřebené a to přináší novou výrobní kapacitu. 

Na následujícím obrázku je vidět, jaký efekt má investice na přidanou hodnotu. Je zde 

naznačena provázanost investic s přidanou hodnotou skrze výrobní kapacity, růst 

produkce, růst tržeb a růst mezd, zisku, amortizace. 

 

Obrázek 4: Kapacitní efekt investic 

Zdroj: [6] 

Nákladová neboli substituční funkce rozšiřuje a obměňuje kapacitní funkci. 

Základem je zaměnitelnost mezi jednotlivými výrobními faktory. Takovéto nahrazení 

může probíhat pouze omezeně a parciálně. Substituční investice mají vést ke snižování 

nákladů a tím zvyšovat efektivnost výroby. Substituční investice se rozdělují na tři 

základní druhy: 

 investice do substituce surovin, materiálů, paliv a energie 

 investice do substituce nevyhovujících prvků konstantního kapitálu 

 investice do substituce práce konstantním kapitálem. 
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Investice do substituce surovin, materiálů, paliv a energie má za následek 

úspornější spotřebu výrobních předmětů na jednotku produkce. K tomuto cíli napomáhají i 

dokonalejší technologie.  

Investice do substituce nevyhovujících prvků konstantního kapitálu nejsou zcela 

úplně substitučními investicemi. Tento typ investice je substitučním jen do té míry, v jaké 

vede k úspoře současných vysokých provozních nákladů, které by se vytvořily v důsledku 

dalšího používání konstantního kapitálu. Efektivnost tohoto druhu investic je dána 

recipročním poměrem investic do nových kapitálových statků a úspory provozních 

nákladů, nabytých vyloučením nevyhovujících původních kapitálových statků. 

Nejčastější, nejrozsáhlejší a nejpodstatnější formou substitučních investic je 

investice do substituce práce. Náhrada pracovní síly strojem není rozhodující část 

substituce. Nejpodstatnější je růst úrovně spojení práce a kapitálu. Je to tedy náhrada 

nákladů práce kapitálovými náklady, ale pokud má být takováto náhrada efektivní, musí 

mezi nimi být minimálně rovnost. Nesmí být opomenut faktor času, kterým se obě skupiny 

liší. 

V realizační fázi investic se projevuje tzv. důchodová funkce, když investice ještě 

neovlivňuje tvorbu produkce. Důchodový efekt investic vede k růstu produktivity práce a 

růstu důchodů obyvatelstva. To vede díky zvyšování kupní síly obyvatelstva k růstu zisku 

a cash-flow ve společnosti, což ve výsledku vede ke zvýšení přidané hodnoty. [6] 

3.3 Proces přípravy a realizace projektů 

U investiční činnosti je nejdůležitější plánování, proto se vytváří tzv. investiční 

plány, které vycházejí ze strategických cílů podniku. Investiční plán je blíže specifikován 

v investičních projektech. Je vybrán ten, který nejvíce vyhovuje cílům podniku 

z technického i ekonomického hlediska. [8] 

Vzhledem ke složitosti a důležitosti investičních projektů se živostnost celého 

projektu rozděluje do čtyř fází: 

 předinvestiční, 

 investiční, 

 provozní, 

 ukončení a likvidace. 



Bc. Petra Bumbalová: Hodnocení efektivnosti investice 

2018  14 

 

3.3.1 Předinvestiční fáze 

Nejdůležitější fází u investičních projektů je první fáze, tedy předinvestiční. Tato 

fáze vyžaduje účast odborníků z různých oborů, především ekonomů, techniků, právníků a 

v některých případech i ekologů.  

Předinvestiční fáze má za cíl několik úkonů, a to hlavně: 

- detailně identifikovat projekt a jeho různé možnosti, 

- krok za krokem vyřazovat nevyhovující návrhy a vybrat nejvhodnější 

možnost, 

- obhájit potřebnost akce z různých hledisek, 

- rozhodnout o umístění projektu, 

- nastínit technické řešení, 

- rozbor z ekonomického hlediska. 

Postup, jak splnit výše uvedené cíle, se dá rozdělit do tří částí. Zaprvé 

zanalyzováním investičních příležitostí, poté provést předběžnou technicko-ekonomickou 

studii a ve třetí části vypracovat prováděcí studii.  

V první části se provádí analýza vnitřního a zahraničního trhu, zkoumá se poptávka 

po určitých produktech. Tato analýza nemusí být příliš podrobná. Má za cíl předběžný 

výběr vhodných investičních příležitostí. 

Ve druhé etapě se provádí předběžná technicko-ekonomická studie, která se 

v angličtině nazývá – prefeasibility study. Předběžná a prováděcí studie se od sebe příliš 

neliší. Prováděcí studie, která se dělá v závěrečném kroku předinvestiční fáze, se liší od 

předběžné jen tím, že je podrobnější. Prováděcí studie, anglickým názvem – feasibility 

study, je hlavním výstupem předinvestiční fáze. Tato studie rozhoduje o tom, zda bude 

projekt pokračovat, nebo bude zamítnut. Prováděcí studie by měla obsahovat deset bodů: 

1) celkový přehled výsledků 

2) obhájení důvodu projektu 

3) analýza trhu a úvaha o kapacitě projektu 

4) materiální zdroje 

5) možnosti lokalizace investice vzhledem k poloze spotřeby 

6) technická část 
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7) organizační uspořádání 

8) personální plánování 

9) harmonogram 

10) ekonomické zhodnocení a klasifikace rizik. [9] 

3.3.2 Investiční fáze 

Investiční fáze zahrnuje soubor činností, které vedou od zadání projektu až po 

uvedení do provozu. Aby mohla být zahájena investiční fáze je potřeba mít dořešené 

právní, finanční i organizační otázky dané investice. Jako např. sestavení projektového 

týmu, zajištění financování a podobně. Investiční fázi můžeme pro přehlednost rozdělit do 

šesti částí. 

První částí je Zadání stavby z anglického slovního spojení Basis of Design, která 

navazuje na studie vypracované v předinvestiční fázi. V tomto dokumentu je uvedena 

příčina vzniku, souvislosti, záměr a velikost projektu. Jasně definuje potřebné informace 

pro návrh a realizaci projektu v oblasti materiálu, výrobku, obslužnosti, výrobních kapacit, 

nároků na energii a pomocné látky, restriktivních podmínek a použitých standardů. Může 

se zde uvádět také předběžný výběr technologického řešení. Jestliže si projekt žádá 

jakékoliv licence, tak tento dokument stanovuje požadavky na poskytovatele licence i 

záruky procesu. Dokument Zadání stavby je využíván pro výběrová řízení např. na 

zajištění licence technologického procesu, k volbě dodavatele, který vypracuje úvodní 

projektovou dokumentaci apod. Zadání stavby řeší také další neméně podstatné body: 

dopady na životní prostředí, bezpečnost práce, kvalitativní nároky, zjednodušené 

technologické schéma, klimatické podmínky, koncept prováděcího plánu, návrh řízení a 

zabezpečení procesu, odhad nákladů a ostatní požadavky specifické pro danou investiční 

akci. Podle tohoto dokumentu se rozhoduje, zda se akce bude realizovat, či nikoliv.  

Zpracování úvodní projektové dokumentace projektu pro územní rozhodnutí je 

dalším úkonem v investiční fázi. Tato dokumentace obsahuje i vyhodnocení dopadů na 

životní prostředí. Podkladem pro tuto část je zadání stavby. Úvodní projektová 

dokumentace jde více do detailů a díky tomu se dají přesněji odhadnout náklady. 

V dokumentaci je také detailně popsán technologický popis projektu a informace důležité 

pro zjištění vlivu technologie na životní prostředí. Cílem dokumentace je formulovat návrh 

výrobního procesu a uvést údaje pro žádost o územní rozhodnutí.  
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Cílem realizační projektové dokumentace je vypracování veškerých 

inženýrských výpočtů, výkresů a dokumentace nutné pro realizaci projektu. Tato 

dokumentace musí odpovídat požadavkům příslušných úřadů. 

Přesně podle realizační projektové dokumentace se pak provádí samotná realizace 

výstavby. V této fázi se objedná materiál, připraví staveniště, proběhne instalace 

výrobního zařízení a na závěr se zařízení testuje. V průběhu realizace se společnost 

připravuje na převzetí a správu zařízení a probíhá školení pracovníků. 

Aby vše proběhlo v souladu s provozními a bezpečnostními standardy, musí se 

provést předposlední část realizační fáze a tou je důsledná příprava uvedení do provozu, 

uvedení do provozu a zkušební provoz. Po úspěšném absolvování této části si nový 

vlastník zařízení přebírá a zařazuje jej do běžného provozu. 

Posledním. ale neméně významným krokem v rámci investiční fáze je aktualizace 

dokumentace a systémů. Tento úkol se velmi často zanedbává, přestože to nařizuje 

legislativa. Na pracovišti musí být aktualizovány např. havarijní plány, plány údržby apod. 

Obnoveny musejí být také výpočetní systémy či systémy výkaznictví. 

V této fází je důležitým faktorem čas. Proto je důležité vypracování kvalitního 

plánu a řízení realizace projektu. Kontrola harmonogramu realizace odhalí včas vzniklé 

odchylky. Nevyplatí se vypouštět některé kroky v předinvestiční fázi, jelikož se to pak 

může negativně projevit v průběhu realizační fáze. [1, 3] 

3.3.3 Provozní fáze 

K této fázi lze přistupovat z krátkodobého či dlouhodobého hlediska. Krátkodobým 

hlediskem se má na mysli období uvedení do provozu, popřípadě záběhového provozu, při 

kterém se mohou odhalit problémy, které mohou být zapříčiněny např. nedostatečným 

zaškolením pracovníků apod. Naopak z dlouhodobého hlediska hodnotí výnosy a náklady a 

celkově cíle a strategie, kvůli kterým projekt začal. Výnosy a náklady, se kterými 

společnost počítala a ze kterých vycházela, jsou uvedeny již v technicko-ekonomické 

studii. Pokud tato část nebyla náležitě zpracována či byla chybná, pro společnost může být 

napravování celé situace velmi nákladné. Důležitou součástí této fáze je, kromě 

provozování a zabezpečování výroby produktu v požadované kvalitě a kvantitě, také 

údržba zařízení.  
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3.3.4 Ukončování provozu a likvidace 

S likvidací jsou spojeny jak náklady, tak i výnosy. S náklady na likvidaci projektu 

je potřeba počítat již od samého začátku projektu. Při likvidaci je nutné vynaložit 

prostředky např. na demontáž, sešrotování, sanaci lokality apod. Likvidační hodnota 

projektu je rozdíl příjmů a výdajů z likvidace. Odhady likvidační hodnoty bývají v praxi 

příliš optimistické. Likvidační hodnota ovlivňuje i ukazatele efektivnosti projektu. Kladná 

likvidační hodnota znamená pozitivnější a lepší výsledky ukazatele efektivnosti projektu, 

naopak záporná likvidační hodnota ovlivňuje tyto ukazatele negativním směrem. [3] 

3.4 Financování investiční akce 

Aby mohl být projekt realizován, je potřeba nashromáždit dostatečné finanční 

prostředky. Tyto prostředky by měly pokrýt projekt tak, aby nedošlo k žádným časovým 

prodlevám a akce se uskutečnila podle naplánovaného harmonogramu. Financování 

projektu s sebou nese také nezbytnou dokumentaci. Nejprve musí být projekt 

odprezentován klíčovým partnerům, což mohou být např. banky nebo vlastníci. Poté se 

detailně a nezávisle prověřuje, zda daný investiční záměr má smysl. Na základě výsledků 

prověřování je vypracován dokument, který uvádí právě i způsob financování projektu. 

Následně je investiční záměr schvalován a vyjednává se o smlouvách týkajících se 

financování. 

Prameny financováni mohou být různé a lze na ně pohlížet ze dvou hledisek. Buďto 

z pohledu původu zdroje nebo z pohledu vlastnictví. Z hlediska vlastnictví rozdělujeme 

zdroje na vlastní zdroje a cizí zdroje. Mezi vlastní zdroje řadíme: 

 vklady vlastníků nebo partnerů, 

 nerozdělený zisk, 

 odpisy, 

 výnosy z prodeje a z likvidace hmotného majetku a zásob. 

Využití nerozděleného zisku k financování investice se nazývá samofinancování. 

Většina firem ale využívá k investování cizí zdroje.  

Mezi cizí zdroje řadíme: 

 úvěry, 

 obligace, 
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 dlouhodobé rezervy, 

 splátkový prodej, 

 leasing, 

 rizikový kapitál, 

 dotace. [5] 

K investování pomocí cizích zdrojů je využívána především spolupráce s bankami. 

Bankám musí být samozřejmě předložen vypracovaný podnikatelský záměr včetně 

rozpočtu. Banky především zajímá účel půjčky, stupeň zadlužení, schopnost společnosti 

splácet a pro případ, že společnost nebude moci splácet či zanikne, záruka. Při využívání 

cizích zdrojů se, kromě splacení dluhu, platí úrok, který je sjednán ve smlouvě. Způsoby 

splacení dluhu se mohou lišit: 

 Anuitní splacení je takové, při kterém je na konci každého období věřiteli 

vyplacena stejná částka, která obsahuje dvě složky: splátku dluhu a úrok. 

Poměr těchto dvou složek se v průběhu splacení mění – úroky klesají a 

splátky dluhu rostou. 

 Rovnoměrné splacení – dluh je splácen stejnými částkami, úrok klesá 

úměrně podle klesající výše dluhu. 

 Individuální splátkový plán na základě smlouvy mezi věřitelem a 

dlužníkem. 

Kvůli účetnictví je důležité rozlišovat úrok a skutečně splacenou částku, protože 

úrok ze zapůjčeného kapitálu je nákladem patřícím do výkazu zisků a ztrát a tak se stává 

položkou, která snižuje zisk a tím pádem i daňové zatížení. 

Finanční leasing je určitá forma pronájmu, která umožňuje užívání stálých aktiv bez 

jejich nákupu. V tomto případě mezi sebou uzavírají smlouvu nájemce a pronajímatel. 

Leasing má své výhody i nevýhody. Mezi výhody patří fakt, že není potřeba 

jednorázového velkého výdaje hotovosti, přináší daňové úlevy pro nájemce atd. 

Nevýhodou je, že leasing je ve výsledku dražší než jednorázové pořízení dlouhodobého 

majetku. 

Použití cizího kapitálu může mít různé důvody. Ty hlavní bývají: 

 investor nemá dostatek vlastních prostředků na uskutečnění investiční akce; 
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 nechce oslabit své pravomoci ve společnosti, což by se stalo, kdyby např. 

přijal nového společníka nebo novou emisí akcií; 

 vlastní kapitál je všeobecně dražší než cizí kapitál. 

Podle původu rozdělujeme zdroje financování na interní zdroje a externí zdroje. Jak 

už názvy zdrojů napovídají, interní zdroje jsou ty, které jsou vytvořeny vlastní činností 

podniku a patří mezi ně například nerozdělený zisk, odpisy, rezervy. Externí zdroje jsou 

naopak získávány zvnějšku a patří sem například vklady vlastníků, dotace, úvěry atd. 

Při vyhodnocování efektivnosti investice je zdroj financování důležitý. Volba 

zdroje a struktury financování projektu by měla zajistit stabilní financování a co nejnižší 

náklady kapitálu použité na tyto zdroje. [2, 4, 7] 

3.5 Management rizik 

Hlavním cílem managementu rizika investičních akcí je znásobit pravděpodobnost 

jejich úspěšnosti a co nejvíce zmenšit nebezpečí neúspěchu, které by mohlo narušit 

stabilitu společnosti. Pojem riziko je nedílnou součástí každého podnikání a každá 

společnost či osoba, která podniká, by s nimi měla počítat. Pojem riziko je velmi úzce spjat 

s pojmem nejistota. Riziko je stupeň nejistoty. Nejistota je jev, vyskytující se u činností, 

kdy je výsledek neznámý, protože okolnosti jsou nepředvídatelné. Riziko je stupeň 

nejistoty. Je to nebezpečí, že reálný vývoj situace nebude takový, jak se předpokládalo. Jak 

už to bývá i v životě, ani při investování není předem stoprocentně znám výsledek. Na 

jedné straně jsou tu rizika, ale na druhé straně výnos. Výnos – to je ten důvod, proč 

investoři rizika podstupují. Riziko a výnos jsou většinou navzájem přímo úměrné, tedy čím 

je projekt rizikovější, tím je prognózovaná výnosnost větší a čím je konzervativnější, tím je 

slibovaná výnosnost menší. 

Management rizik se zabývá omezením, eliminací, minimalizováním výskytu rizik, 

a to pomocí souboru různých činností. V managementu rizik je nejpodstatnější kvalitní 

příprava projektu, která zahrnuje tyto činnosti: 

 nalezení faktorů, které ovlivňují výsledek akce 

 analýza dopadu těchto faktorů na budoucnost projektu 

 učinění kroků, které by vedly ke snížení rizika. [3, 6] 
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3.5.1 Klasifikace rizik 

Na rizika lze pohlížet z mnoha hledisek. Pro přehlednost je uváděna následná 

klasifikace: 

 Podnikatelské riziko je typ rizika, který má negativní, ale i pozitivní stránku, 

kdežto čisté riziko je takové které má jen negativní aspekt. Mezi čisté riziko 

patří jevy, u kterých dochází ke ztrátám a škodám na majetku nebo dokonce 

k poškození zdraví či ztrátám života. Tyto negativní jevy bývají zapříčiněny 

přírodními vlivy jako např. požáry, zemětřesení apod. či selhání systému 

v podobě havárie nebo pochybení lidského faktoru – krádeže, zpronevěra 

apod. V hospodářské praxi se však většinou mluví o podnikatelském riziku. 

 Systematické riziko je druhem rizika, které působí v různé míře na všechny 

podnikatelské subjekty. Mohou to být například změny daňového systému 

nebo celkové změny na trhu. Naopak nesystematické riziko je specifické pro 

jednotlivé společnosti. Příkladem takovéhoto typu rizika může být odchod 

klíčových zaměstnanců společnosti nebo příchod nového konkurenta na trh. 

 Vnitřní rizika se týkají, jak už název sám napovídá, faktorů ovlivňujících 

společnost zevnitř, např. selhání zaměstnanců. Okolí podniku je možný 

zdroj tzv. vnějších rizik. Na okolí podniku se dá nahlížet dvojím způsobem: 

makroekonomické okolí představuje ekonomické, sociální, ekologické a 

technicko-technologické okolí a mikroekonomické konkurenci, dodavatele 

apod. 

 Riziko, které lze snižovat různými opatřeními se nazývá ovlivnitelné. Firma 

může eliminovat pravděpodobnost výskytu některých rizik například 

zajištěním kvalitnějšího vybavení nebo zvyšováním kvalifikace 

zaměstnanců. Když společnost nemůže eliminovat zdroje rizik, nazývají se 

takováto rizika neovlivnitelná. Mezi rizika neovlivnitelná řadíme například 

povodně, které jsou dobrým příkladem toho, že nelze oslabit jejich příčinu, 

ale lze nastavit opatření snižující negativní následky těchto rizik, v tomto 

případě pojištěním. 

 Primární riziko je tvořeno všemi možnými faktory, které na společnost 

působí. Při opatřeních proti primárním rizikům mohou vznikat nová rizika a 

ty nazýváme sekundární. 
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 Rizika se mohou dělit také z časového hlediska na ty, která vznikají ve fázi 

přípravy a realizace projektu a na rizika v provozu. Při přípravě a realizaci 

projektu mohou vznikat rizika spojená s harmonogramem projektu, 

nedodržení finančního plánu nebo problémy spojené s kvalitou. Ve fázi 

provozu ohrožují společnost faktory ovlivňující výsledky hospodaření. Mezi 

tyto rizika můžeme zařadit např. nárůst cen vstupního materiálu. 

Důležité a obsáhlé je dělení rizik z hlediska věcné náplně. Dělí se na následující 

rizika: 

 Technicko-technologická souvisí s aplikací poznatků vědecko-technického 

rozvoje. Například čím více jsou stroje opotřebené, tím jsou rizikovější, čím 

novější stroj, tím je riziko nižší. 

 Výrobní – ohrožují výrobní proces a jeho výsledky. Zdrojem tohoto rizika 

je ve většině případů nedostatek zdrojů (surovin, energií, apod.) 

 Ekonomická – hrozí překročení rozpočtu a nesplnění plánovaného výsledku 

hospodaření, to by mohlo nastat při zdražení nákladových položek. 

 Tržní se týkají pozice společnosti na trhu. Nejvíce je ovlivněno poptávkou a 

konkurencí. 

 Finanční souvisí se strukturou financování. Mezi tato rizika patří nejrůznější 

změny ve finančním světě, mohou to být změny úrokových sazeb, daňových 

sazeb, měnových kurzů apod. 

 Kreditní plynou ze situace, kdy nemůže jedna strana plnit závazky uvedené 

ve smlouvě. 

 Legislativní jsou spjaty samozřejmě se zákony. Mezi tato rizika spadá např. 

nedokonalá ochrana průmyslového vlastnictví (patenty, ochranné známky, 

know-how). 

 Politická – mezi která patří války, terorismus, stávky apod., pramenící 

z politické nestability v dané zemi či změn politických systémů. 

 Environmentální – řadí se mezi ně např. havárie a náklady na jejich 

odstranění, či snížení maximálního povoleného množství emisí.  
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 Lidský faktor je také rizikem. Spadají mezi ně málo kvalifikovaní 

zaměstnanci, nelegální či nekalé jednání pracovníků, odchod klíčových 

zaměstnanců apod. 

 Informační – v dnešní době většina společností využívá informační systémy 

a s tím jsou spojena rizika, například hackeři, kteří by mohli systém 

napadnout a ochromit či získat citlivá data společnosti. 

 Zásah vyšší moci – tím jsou myšleny především přírodní katastrofy 

v podobě požárů, zemětřesení, záplav apod. [3, 6] 

3.5.2 Fáze managementu rizik 

Výzkum prokázal, že kvalitní management rizik je nejdůležitějším činitelem 

úspěšnosti projektu. Management rizik se v některých společnostech nerealizuje vůbec a 

v těch kterých ano, tak občas dochází na chybnou implementaci, což je velmi neefektivní. 

Kvalitní management rizik je soubor činností, které lze rozřadit do několika kroků: 

 iniciační fáze, 

 identifikace rizik investiční akce, 

 určení významnosti těchto rizik, 

 určení rozsahu rizika investiční akce, 

 posouzení rizika a rozhodování o riziku, 

 plánování protirizikových opatření, 

 aplikace protirizikových opatření, 

 postaudity investiční akce. 

Tyto fáze probíhají postupně – jedna za druhou, ale monitorování rizik a hlášení o 

rizikách se dělá průběžně. Na následujícím obrázku je schéma procesu managementu rizik. 
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Obrázek 5: Proces managementu rizika 

Zdroj: [3] 

Jak vyplývá z obrázku 5, u procesu managementu rizik probíhá cyklus od 

identifikace rizik po realizace protirizikových opatření. Po dokončení prvního cyklu se 

s odstupem času provede další cyklus. Počet cyklů záleží na tom, jak moc je daný projekt 

rizikový.  

Na následujících stranách budou popsány všechny fáze managementu rizik. 

Iniciační fáze - výsledkem této fáze má být dokument – plán managementu rizik. 

V něm je potřeba splnit několik bodů.  

o Definovat klíčové stakeholdery, což jsou vlastně veškeré subjekty, kterých 

se daná investiční akce nějak dotýká. 

o Je důležité ověřit si, zda jsou cíle chápány všemi zainteresovanými stranami 

stejně a všechno týkající se cílů je jasné a srozumitelné. 
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o U velkých projektů musí být míra podrobností větší než u malých projektů, 

v tomto kroku je nutné tuto míru zvolit. 

o Vybrat jaké metody a nástroje budou použity při dalším postupu. 

o Volba stupnic pro určení pravděpodobnosti výskytu rizik a síly jejich 

záporných nebo kladných důsledků. 

o Rozdělit role – určit, kdo bude mít co na starosti. 

o Zvolit četnost cyklů managementu rizik a časové rozestupy mezi dvěmi 

cykly. 

Identifikace rizik je zásadní částí, protože v dalších krocích už se bude pracovat 

pouze s těmi riziky, které jsou uvedeny v této části. Proto je žádoucí, aby zde bylo uvedeno 

velké množství rizik, které by mohly ovlivnit investiční akci. Identifikace rizik vyžaduje 

týmovou spolupráci. 

Informace pro tuto činnost společnost čerpá buďto pomocí obecného systému 

rozdělení rizik, kdy se různá rizika rozdělí do skupin podle zvoleného hlediska (viz 

podkapitola 3.5.1). Dále se používají kontrolní seznamy, historické údaje a dokumenty 

z předešlých projektů nebo se rozdělí činnosti projektu na fáze (např. příprava, výstavba, 

testování atd.) a tyto fáze se pak rozčlení podrobněji na jednotlivé aktivity. 

K identifikaci rizik se používají různé metody a nástroje, mezi které patří skupinová 

diskuze, Delfská metoda – vícekolové dotazování expertů pracujících samostatně, analýza 

předpokladů a omezení - s předpoklady podnik počítá jako s fakty a staví na nich základy 

projektu (např. počet zákazníků). K identifikaci rizik se používají také grafické nástroje - 

myšlenkové mapy nebo influenční diagramy 

Výstupem identifikace rizik jsou rizika, která ohrožují úspěšnost projektu, tak jak 

byl naplánován. Před zhotovením finálního seznamu rizik se musí zkontrolovat, zda se na 

seznamu nevyskytují duplicitní rizika nebo rizika, která nemají vliv přímo na zadaný 

projekt. 

Určení významnosti rizik se provádí, protože z kroku identifikace rizik je většinou 

velké množství rizik a není možné věnovat všem stejnou pozornost. Proto je nutné vybrat 

pouze ta, která významně ovlivňují projekt ať už negativně či pozitivně. Významnost 

rizika lze určit buďto pomocí analýzy citlivosti nebo expertního hodnocení. 
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o Analýza citlivost: Faktory rizika, které ovlivňují kritéria projektu, mohou 

měnit své hodnoty, cílem analýzy je zjistit jak moc jsou finanční kritéria 

projektu citlivá právě na tyto změny. Změny hodnot dílčích rizikových 

faktorů mohou mít charakter odchylek, nebo pesimistických a 

optimistických hodnot daných faktorů. Analýza citlivosti má samozřejmě 

své nedostatky a omezení, ale je užitečným základem pro další nástroje, 

jako například pro matici hodnocení rizik. 

o Matici hodnocení rizik sestavují experti a posuzuji v ní rizika ze dvou 

hledisek: pravděpodobnost výskytu rizika a intenzita dopadu na projekt ať 

už pozitivního či negativního. Experti tato dvě hlediska hodnotí pomocí 

pětistupňové stupnice. Tento způsob je vždy do jisté míry subjektivní. 

Určení rozsahu rizika investiční akce jde třemi způsoby: 

o Základní číselné charakteristiky rozsahu rizika – k jejich určení je zapotřebí 

rozčlenit pravděpodobnosti kritérií hodnocení investiční akce vyčíslitelné 

povahy, to je ale bohužel náročné. 

o Suma klasifikace významnosti všech rizik, které ovlivňují úspěšnost 

projektu – je zmíněna již v části popisující určení významnosti rizik. Postup 

je tedy skoro stejný jako u určení významnosti rizik a proto je tento způsob 

mnohem snazší než ten v předchozím bodě. 

o Verbální popis – pojednává se především o dvou charakteristikách: 

robustnosti a flexibilitě projektu. 

Posouzení rizika a rozhodování o riziku, tento proces zachycuje následující 

obrázek 6. 
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Obrázek 6: Proces hodnocení rizika a rozhodování o riziku 

Zdroj: [3] 

Plánování protirizikových opatření – tvoří jádro managementu rizik. Při tomto 

procesu se musí zvážit všechna významná a středně významná rizika, zvolit vyhovující 

strategie pro všechna tato rizika a nachystání protirizikových opatření. Tří základní 

strategie snižování rizika jsou: 

o oslabení důvodu zrodu rizika nebo naopak podpořit příležitosti, 

o snižování hrozeb a zároveň posilování příležitostí, 

o přenést rizika na jiný subjekt. 

Na základě tohoto kroku by měly vzniknout plány dílčích protirizikových opatření, 

které je nutno efektivně realizovat. Realizace může odhalit některé nedostatky. Například, 

lze zjistit, neúčinnost daného opatření, nebo že realizace opatření může vyvolat další 

sekundární rizika. Společnost musí tyto problémy aktivně řešit. [3]  

3.6 Hodnocení efektivnosti investic 

Investor obětuje určitý obnos peněz s vidinou budoucího zisku. Hodnocení 

rentability investice se provádí srovnáním vynaloženého jmění s výnosy, které investice 

přinese. Výnosem z investice se má na mysli přírůstek zisku před zdaněním a odpisy, které 

se společnosti vrací v ceně prodaných produktů. Rozdíl příjmů z investice a výdajů na 

investici dává cash flow, tedy peněžní tok. Je logické, že vhodná investiční akce je taková, 

u které jsou vynaložené náklady nižší než budoucí výnosy. [7] 
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Pro posouzení efektivnosti investiční akce se používá řada různých metod. Metodu 

si vybírá společnost na základě kritérií, na která se pohlíží buďto z časového hlediska nebo 

podle formy efektu. Kritéria podle formy efektu jsou: účetní a kritéria vycházející 

z finančních toků. U účetních kritérií se vychází z výkazu zisku a ztrát, což je výhodou pro 

jejich zpracování, jelikož jsou vstupní data pro hodnocení lehce dostupná. Na druhou 

stranu nevýhodou je, že vychází z účetních veličin, které nejsou natolik relevantní jako, 

peněžní toky, protože neberou v úvahu např. změny pracovního kapitálu. Prostřednictvím 

příjmů a výdajů jsou formulována kritéria, která vycházejí z finančních toků. Odečtením 

investičních nákladů od provozních příjmů získáme dané finanční toky, ale vlastní náplň 

toků záleží na charakteru kritérií a původu a struktuře zdroje financování. Nezkreslený a 

reálný efekt, který je zajištěn díky tomu, že vychází právě z finančních toků je zajisté 

výhodou. Bohužel vyjádření těchto toků bývá velmi náročné a složité. 

Z hlediska faktoru času můžeme kritéria dělit na statická a dynamická. Z těchto 

kritérií vyplývají metody statické, které neberou v úvahu působení faktoru času a 

dynamické metody, které zohledňují působení faktoru času. Na následujícím obrázku je 

znázorněno schéma, v němž jsou uvedena kritéria hodnocení investičních akcí z časového 

hlediska. [2, 8] 

 

Obrázek 7: Ekonomická kritéria hodnocení investičních projektů 

Zdroj: [2] 
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Před výpočtem samotných metod, je potřeba provést několik kroků. Nejprve 

společnost musí stanovit kapitálové výdaje na projekt, poté musí odhadnout, kolik 

investice vydělá (čisté peněžní příjmy) a možná rizika, která by mohla ohrozit projekt. 

Třetím krokem je stanovení podnikové diskontní míry. Na závěr se porovná očekávané 

cash flow s kapitálovými výdaji. Nyní budou tyto kroky popsány podrobněji. 

Pokud se jedná o hmotné investice (např. stroje) je stanovení kapitálových výdajů 

relativně přesné. Do kapitálových výdajů se počítají pouze výdaje přímo spojené 

s investiční akcí. Kapitálové výdaje se tedy skládají:  

 z nákupní ceny a všech pořizovacích aj. nákladů (doprava, instalace), 

 z přírůstku čistého kapitálu, tím se rozumí rozdíl mezi přírůstkem 

krátkodobých pasiv a přírůstku oběžného majetku, 

 z výdajů na likvidaci a prodej vyměňovaného investičního majetku, 

 z legislativních vlivů. 

V praxi se často stává, že se plánované výdaje podcení oproti skutečnosti, což může 

podniku způsobit velké problémy. U odhadu budoucích peněžních příjmů dochází 

naopak k přeceňování. Tento odhad je velmi těžkým krokem, jelikož působí mnoho faktorů 

o různé nepředvídatelné intenzitě. Proto by této části měla být věnována značná péče a 

podnik by se měl zaměřit především na: 

 analýzu trhu, 

 odhad objemu prodávaného zboží, 

 cenu zboží, 

 výrobní náklady, 

 kalkulace produktů, 

 cena použitých zdrojů apod. 

Klíčovými hodnotami celkových peněžních příjmů z investice jsou tržby, výdej, 

odpisy, úroky z úvěrů a oportunitní náklady. Prodaná produkce zajišťuje peněžní výnos – 

tržby. Na druhé straně jsou výdaje, které jsou tvořeny nákladovými položkami vyjma 

odpisů. Úroky z úvěru jsou sice také náklady, ale v této situaci se do nákladů nesmí 

započítávat, jelikož jsou brány v potaz při diskontování peněžních příjmů na současnou 

hodnotu. Úroky z úvěrů snižují čistý zisk, a kdyby byly počítány do nákladů a současně 

jako součást diskontní míry, snížil by se zisk dvakrát. K nákladům se přičtou i tzv. 
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oportunitní náklady, které jsou označovány jako náklady obětované příležitosti. Obětované 

protože je to částka peněz (ušlý výnos), která je ztracena, když jsou zdroje vynaloženy na 

danou investici. Naopak utopené náklady, které by vznikly, ať už projekt je uskutečněn či 

není, se nesmí počítat do nákladů investice. Růst položek aktiv, které investice obvykle 

způsobí, konkrétně zásob a pohledávek způsobí potřebu dodatečných pasiv. Z toho 

vyplývá změna čistého pracovního kapitálu, která se rovná rozdílu přírůstku provozních 

aktiv a přírůstku provozních pasiv. Pokud změna čistého pracovního kapitálu vyjde 

v kladných hodnotách, znamená to, že je potřeba dalších finančních zdrojů. 

U stanovení podnikové diskontní míry platí přímá úměra s rizikem: čím vyšší 

riziko, tím vyšší diskontní míra. I kapitál něco stojí a proto s těmito náklady je nutno 

počítat při posuzování investiční akce. Jak již bylo uvedeno, společnost může projekt 

financovat z vlastního či cizího kapitálu. Pokud je investice financována z vlastních zdrojů, 

jsou náklady požadovaný výnos z kapitálu, který je vyjádřen např. v dividendách či mírou 

výnosnosti. Když je investice financovaná naopak z cizích zdrojů, jsou nákladem úroky 

z úvěru. Většina společností využije k financování kombinovaný způsob, tedy kombinaci 

vlastních i cizích zdrojů. Pomocí jednotlivých kapitálových složek lze vypočítat průměrné 

kapitálové náklady: 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝑊𝑖𝑘𝑖(1 − 𝑡) + 𝑊𝑝𝑘𝑝 + 𝑊𝑒𝑘𝑒    (1) 

WACC je akronym slov Weighted Average Cost of Capital, v některých 

literaturách označován jako k0, což je průměrná míra kapitálových nákladů společnosti 

neboli podniková diskontní míra. Výsledek je vyjadřován v procentech. 

Wi, Wp, We… váhy jednotlivých kapitálových složek, které se určí z celkových 

zdrojů 

ki…úroková míra, 

t…míra zdanění zisku 

kp…míra nákladů na prioritní akcie 

ke…míra nákladů na nerozdělený zisk a základní kapitál 

Zjišťování diskontní míry je nejtěžší úkol podniku pří investičních akcí. Metod na 

zjištění diskontní míry existuje víc. 

Očekávané příjmy z investice plynou po řadu let, oproti tomu jednorázové náklady 

na investici jsou vynaloženy v relativně krátké době. Vzhledem k tomu, že příjmy 
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z investice plnou i několik let, je nutné zohlednit změny hodnoty peněz v čase. Toho 

docílíme přepočtem budoucí hodnoty na současnou hodnotu pomocí vzorce: 

                 𝑆𝐻𝐶𝐹 =
𝐶𝐹1

(1 + 𝑘)1
+

𝐶𝐹2

(1 + 𝑘)2
+ ⋯

𝐶𝐹𝑛

(1 + 𝑘)𝑛
= ∑

𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝑘)𝑡

𝑛

𝑡=1

                            (2) 

SHCF…současná hodnota cash flow v období t 

CFt…očekávaná hodnota cash flow v období t 

k…diskontní míra 

t…období 1 až n let 

n…očekávaná živostnost investice v letech 

Pokud SHCF ≤ IN (investice) je tato varianta ekonomicky přijatelná, lepší je ale ta 

varianta, která zajistí vetší zhodnocení kapitálu. [7, 8] 

3.7 Metody hodnocení efektivnosti investic 

Metody si podnik volí na základě stanovených cílů a kritérií. Tato práce je 

zaměřena na čtyři vybrané metody, které budou aplikovány v praktické části této práce: 

 metoda výnosnosti investice, 

 metoda doby splacení, 

 metoda čisté současné hodnoty, 

 metoda vnitřního výnosového procenta. 

3.7.1 Metoda výnosnosti investice 

Za pozitivní výsledek z investiční akce se bere zisk. Výnosnost investice 

představuje podíl průměrného ročního zisku plynoucího z investice a nákladů na investici: 

                                                                     𝑅𝑂𝐼 =
𝑍𝑟

𝐼𝑁
                                                                       (3) 

ROI je z anglického slovního spojení Return on Investment, což v překladu 

znamená návratnost investice. 

Zr…průměrný roční čistý zisk plynoucí z investice 

IN…investice 

Do čitatele se dosazuje průměrný roční zisk, takže je možné porovnat i projekty 

s různou dobou živostností, výší investičních nákladů či objemu výroby. Výsledek ROI se 
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uvádí v procentech a uvádí, kolik v průměru ročně přináší investice do podniku čistého 

zisku. Tato metoda se řadí mezi nejjednodušší a je statická, protože nebere v úvahu faktor 

času a nehledí k rozložení zisku v čase, ale i přesto se používá. Výhodou této metody je 

totiž rychlý a velmi názorný obraz o rentabilitě investice. [7, 8]  

3.7.2 Metoda doby splacení 

Již z názvu vyplývá, že výsledkem této metody je doba (počet let), za kterou se 

investice investorovi vrátí. Pokud jsou příjmy v každém roce životnosti investice stejné, 

může být aplikován jednoduchý vzorec: 

                                                                     𝐷𝑆 =
𝐼𝑁

𝐶𝐹
                                                                         (4) 

IN…náklady na investici 

CF…roční cash flow 

Jestliže jsou výnosy v každém roce jiné, vypočítá se čisté cash flow kumulovaně. 

Čím nižší hodnota výsledku je, tím je investice vhodnější. Je evidentní, že doba životnosti 

investice musí být delší, než doba splacení. Nevýhodou této metody je, že nebere v úvahu 

faktor času, což se dá ale odstranit diskontováním. Druhou nevýhodou je, že nemyslí na 

výnosy po době splacení. Na druhou stranu má i své plusy: 

 Přináší užitečné informace o riziku investice – doba splacení 10 let je větším 

rizikem než doba 3 roky. 

 Podává informaci o likviditě investice, protože říká, jak dlouho bude vázán 

původní kapitál v investici. 

Tato metoda se dá zpřesnit pomocí počítání s diskontovanými hodnotami. Příjmy 

jsou diskontovány požadovanou výnosností investice nebo procentem nákladů na projekt. 

[7, 8] 

3.7.3 Metoda čisté současné hodnoty 

Tato metoda se řadí mezi dynamické a považuje se za nejspolehlivější a 

nejpřesnější. Název vyplývá z anglického Net Present Value a akronym NPV se používá i 

v České republice. Čistá současná hodnota se vypočítá jako rozdíl mezi současnou 

hodnotou očekávaných příjmů a náklady na investici. Vzorcem vyjadřujeme tento vztah 

následovně: 
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                                       𝑁𝑃𝑉 = 𝑃𝑉𝐶𝐹 − 𝐼𝑁 = ∑
𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝑘)𝑡

𝑛

𝑡=1

− 𝐼𝑁                                            (5) 

NPV…čistá současná hodnota investice 

PVCF…současná hodnota cash flow 

CF…očekáváná hodnota cash flow v období t 

IN…náklady na investici 

k…diskontní sazby 

t…období 1 až n 

n…doba živostnosti investice 

U výsledku NPV platí, že pokud je hodnota kladná, znamená to, že projekt je 

přijatelný a podnik může investici přijmout. V případě, že je to naopak a hodnota výsledku 

NPV je záporná, musí podnik danou investici odmítnout. Jestliže nastane situace, kdy se 

NPV = 0 nelze investici ani doporučit ani zamítnout. [6, 8] 

3.7.4 Metoda vnitřního výnosového procenta 

Z anglického názvu Internal Rate of Return vznikla zkratka IRR. I tato metoda se 

řadí mezi dynamické, protože bere v úvahu časovou hodnotu peněz. Podstata metody se 

zakládá v určení diskontní míry, při které se současná hodnota očekáváných výnosů 

z investice rovná současné hodnotě výdajů na investici, z čehož vyplývá, že čistá současná 

hodnota se rovna 0. Pomocí vzorců to lze vyjádřit takto: 

                                                                    𝑃𝑉𝐶𝐹 = 𝐼𝑁                                                                     (6) 

                                                              ∑
𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝑘)𝑡

𝑛

𝑡=1

= 𝐼𝑁                                                                (7) 

                                                                   𝑃𝑉𝐶𝐹 − 𝐼𝑁 = 0                                                              (8) 

Hledání diskontní míry probíhá metodou pokus-omyl a krok za krokem snižuje 

rozdíl pravé a levé strany rovnice, dokud se nerovnají. Tato metoda je ručně samozřejmě 

velmi složitá a je lepší a rychlejší použít počítačový program, např. MS Excel. Tato 

metoda udává předpokládanou výnosnost investice, kterou je potřeba pro srovnání 

s požadovanou výnosností a je proto velmi oblíbena. Pokud je hodnota vnitřního 

výnosového procenta vyšší než diskontní míra, je projekt přijatelný a podnik může do dané 
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akce investovat. Tato metoda se nedoporučuje v případě, že peněžní toky během životnosti 

projektu mění své znaménko, jelikož vnitřní výnosové procento může v takovém případě 

nabýt více hodnot. [6, 7]  
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4 CHARAKTERISTIKA INVESTICE 

Hodnocení efektivnosti investice v této diplomové práci se zaměřuje na investici 

v geograficky odloučeném závodě v Otrokovicích, což je cca 60 kilometrů od sídla firmy, 

které je ve Valašském Meziříčí. Provoz Organik Otrokovice se zaměřuje na výrobu esterů. 

Estery se vyrábějí pomocí esterifikace, což je chemická reakce, při níž z organických nebo 

anorganických kyslíkatých kyselin a alkoholu vzniká ester. Při výrobě esterů se tento 

chemický proces urychluje pomocí kyselé či alkalické katalýzy, záleží na počtu uhlíků 

alkoholu v řetězci. Provoz Organik do roku 2009 vyráběl estery výhradně pomocí kyselé 

katalýzy, a to i estery s počtem uhlíků alkoholu nad C7. Kyselá katalýza se od alkalické 

katalýzy liší teplotními parametry při reakci a je náročnější z důvodu neutralizace kyselého 

katalyzátoru. Z důvodů: 

 růstu poptávky po vyšších typech esterů, při kterých se používá technologie 

založená na alkalické katalýze,  

 chemické legislativy projektu Evropské unie – REACH, která má za cíl 

mapovat a regulovat nakládání s chemickými látkami,  

 zachování čistoty esterů, 

byly v letech 2007-2010 realizovány postupně investiční akce, které umožnily využívat 

výrobní zařízení pro alkalickou katalýzu na všech výrobních kotlích a filtrovat hotové 

estery podle typu. Od roku 2010 se tak naplno začaly vyšší typy esterů vyrábět alkalickou 

katalýzou. Bohužel při realizaci investice do nových zásobníků pro surový a filtrovaný 

ester včetně filtru se podcenil typ filtru. Proto bylo v roce 2011 přikročeno k investiční akci 

výměny deskového filtru za filtr kriketový s poloautomatickým provozním režimem, který 

nejen zlepšil filtraci jako takovou, ale odstranil značnou část fyzické práce spojené s 

čistěním a obsluhou filtru. 

Předmětem hodnocení efektivnosti investice této diplomové práce je zmiňovaný 

filtr na změkčovadla. S využíváním starého filtru byly spojeny následující problémy: 

- nedostatečná kapacita, nebylo možno využít ani stávající kapacitu 

esterifikačního zařízení, 

- vysoké provozní náklady, 

- provozní potíže, zejména při použití katalyzátoru s optimálními 

katalytickými vlastnostmi, 
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- exhalace par produktů do ovzduší, vysoká pracnost a hygienická zátěž. 

Od investice do nového filtru si společnost DEZA, a.s. slibuje: 

 významné zvýšení kapacity filtrace, 

 úsporu provozních nákladů, 

 využití komerčního katalyzátoru s optimálními vlastnostmi, 

 snížení emisí, 

 výrazné zvýšení hygieny práce. [10] 

4.1 Komplexnost investice 

Společnost DEZA, a.s. se rozhodla investovat do filtru na změkčovadla společnosti 

Mahle Industrial Filtration Benelux B.V. Realizátorem akce byla společnost B-Projekting 

a.s. Zlín a společnost Autel a.s. Třinec dodala elektro a měřící techniku. Při této investiční 

akci nejde jen o investici do daného filtru, ale skládá se z několika částí: 

 stavební práce a úpravy, 

 ocelová konstrukce, 

 výrobní zařízení, 

 potrubní trasy, 

 elektroinstalace slabo a silnoproudu, 

 měření a regulace. 

Stavební práce a úpravy se týkaly vybudování pilotů a základů pro ocelovou 

konstrukci filtru a úpravy střechy části budovy 114 – nový světlík.  

Ocelové konstrukce skládající se z nosných konstrukcí technologie filtru, 

obslužných plošin filtru, jeřábové dráhy pro elektrickou kladku a přístupového schodiště k 

plošině filtru. 

Výrobního zařízení je tvořeno samostatným filtrem typu Cricet Filtr 610D-

7.9/1500-70, zásobníkem dusíku umožňující odstřel filtračního koláče, zásobníku pod 

filtrem pro záchyt filtračního koláče s uzavírací klapou, kontejner pro odvoz filtračního 

koláče a dávkovacím čerpadlem pro nástřik suspenze esteru do filtru. Součástí je i 

elektrická kladka umožňující vyjmutí filtračních elementů z tělesa filtru pro jejich výměnu 

či vyčištění. 
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Potrubních tras se budovalo hned několik: mezi zásobníkem pro surový ester a 

nástřikem do filtru; od výstupu filtrátu z filtru do zásobníku čistého esteru; cirkulační 

potrubí umožňující cirkulaci esteru přes filtr a zpět do zásobníku surového esteru, které 

slouží pro tvorbu filtračního koláče na počátku filtrace; potrubí dusíku pro inertizaci 

prostoru filtru při odstřelu filtračního koláče. Dále šlo o celou řadu drobných úprav na 

stávajících potrubních trasách mezi novým filtrem a stávajícím výrobním zařízením. 

Elektroinstalace slabo a silnoproudu - zařízení filtru bylo nutné připojit na 

elektrickou síť výrobny – šlo o čerpadlo, kladku, doplněné osvětlení, apod.  U slaboproudu 

se jednalo o připojení jednotlivých prvků ovládání a regulaci filtru tak, aby bylo možné 

technologie filtru obsluhovat dálkově z velínu výrobny. 

Měření a regulace - osazení technologie filtru prvky umožňující nejen místní, ale i 

dálkové ovládání jednotlivých prvků technologie filtru, kontrolní a signalizační prvky, 

měření fyzikálních veličin např. zákalu filtrátu, tlaku a teploty ve filtru, apod.  Zapojení a 

vizualizace technologie filtru na řídicí systém výrobny DeltaV firmy Emerson. [10] 

4.2 Fungování zařízení 

Kriketový filtr funguje na principu odlučování pevných částic ze surového esteru 

tak, že na děrovaných filtračních tělesech je natažená filtrační plachetka tvořící pevnou, ale 

propustnou přepážku. Dochází tím k oddělení esteru od pevných nečistot tvořených jednak 

hydrolyzovaným titanovým katalyzátorem a křemelinou, která se přidává k surovému 

esteru pro zlepšení filtračních schopnosti, kvůli svému velkému povrchu. Filtrát - čistý 

ester odchází středem filtračních těles pryč z filtru, filtrační koláč tvořený křemelinou a 

katalyzátorem se po snížení filtrační účinnosti vysuší proudem inertního plynu. Následuje 

odstřel filtračního koláče, kdy se do vnitřního prostoru filtračních těles pulsně vede tlakový 

inert, který odloučí filtrační koláč od plachetek. Koláč odpadne do spodní sekce filtru, ze 

které se vypustí do kontejneru a odveze na spalovnu.  

Pracovní postup probíhá tak, že těleso filtru se pomocí čerpadla postupně naplní 

surovým esterem, do kterého se přidává dané množství křemeliny. Po naplnění filtru se 

zahájí cirkulace filtrátu do doby, než se vytvoří filtrační koláč a filtrát se vyčistí na 

stanovenou hodnotu zákalu měřenou zákalometrem – ester cirkuluje ze zásobníku 

surového esteru přes filtr zpět do zásobníku surového esteru. Teplota v tělese filtru je dána 
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teplotou surového esteru a může být až 180 °C. Tlak v prostoru filtru je 300 kilopascal. 

Následuje filtrace esteru, kdy se filtrát jímá do zásobníku hotového esteru. Filtrace se 

provádí tak dlouho, dokud, buď neklesne rychlost filtrace daná odporem filtru (380 - 400 

kPa), nebo se nezhorší hodnota zákalu nad stanovenou mez (5 ftu). Pokud některá z hodnot 

překročí minimální/maximální nastavenou mez je filtr odstaven z provozu. Poslední 

operací je vysušení a odstřelení filtračního koláče s následným vypuštěním do kontejneru. 

Uvedený cyklus se následně opakuje. Celý technologický cyklus filtrace je řízen pomocí 

řídicího systému. [10]  

4.3 Obsluha filtru 

Filtr pracuje v automatickém režimu řízeném řídicím systémem. Obsluha – jeden 

pracovník má nad filtrací kontrolní činnost, vyhodnocování a reagování na vyhlášené 

pokyny či alarmy řídicího systému. Dále potvrzuje na výzvu systému jednotlivé pracovní 

cykly filtru. V rámci své pracovní činnosti provádí vizuální kontrolu fungování filtru, 

přečerpávání hotových esterů do skladovacích zásobníků, odebírá kontrolní vzorky pro 

analytiku, vypouští filtrační koláč do kontejneru, který je odvážen do spalovny a přidává 

křemelinu do filtračního cyklu. Další pracovní činností je dle potřeby čistění vnitřku 

filtračního tělesa a filtračních elementů. Provádí také výměnu filtračních plachetek, pokud 

dojde k jejich poškození. Obsluha filtru je jednou z pracovních činností, které na směně 

vykonává obsluha reakčního kotle K5. Ta obsluhuje K5 za účelem výroby esterů, dále 

provádí činnosti spojené se spouštěním alkoholů a ftalanhydridu (v době mimo ranní 

směnu a sobotu a neděli), spolupracuje s velinářem výrobny na dalších činnostech, kdy 

musí být při operaci dva pracovníci, případně vykonává práce nařízené velinářem výrobny. 

Na následujícím obrázku je zachycena obrazovka počítače ve velíně, odkud je celý proces 

řízen. [10] 
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Obrázek 8: Řídicí obrazovka ve velíně 

Zdroj: [10] 
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5 HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI INVESTICE 

Tato kapitola se věnuje hodnocení efektivnosti investice, která byla provedena 

v otrokovickém závodě společnosti DEZA, a.s. Bylo investováno do filtru na 

změkčovadla, který byl detailně popsán v přechozí kapitole. Tato investice proběhla již na 

přelomu roku 2010 a 2011, proto následující graf zobrazuje výsledky hospodaření v letech 

2006 – 2010, abychom si udělali představu o tom, jak se společnosti dařilo před investicí.  

 

Obrázek 9: Graf výsledků hospodaření 

Zdroj: vlastní zpracování + [16] 

V roce 2008 je výsledek hospodaření nejnižší z důvodů celosvětové ekonomické 

krize. V roce 2010 došlo k oživení celosvětové ekonomiky a pro společnost DEZA, a.s. to 

znamenalo o 126 % vyšší zisk než v předešlém roce. Díky dobrým finančním výsledkům 

společnosti a růstu celosvětové ekonomiky byla investice, která je popsána v této 

diplomové práci, placena z vlastních zdrojů.  

Investice je posuzována podle metod uvedených v teoretické části práce, tedy: 

 metody výnosnosti investice, 

 metody doby splacení, 

 metody čisté současné hodnoty, 

 metody vnitřního výnosového procenta. 
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5.1 Vstupní data 

Pro aplikaci a vyhodnocení zmíněných metod jsou nutné určité vstupní veličiny a 

informace, které budou popsány v následujícím textu. Nejprve shrnutí informací o 

investici: 

 předmět investice: filtr na změkčovadla, 

 investor: společnost DEZA, a.s., 

 umístění investice: odloučený provoz Organik Otrokovice, 

 zdroje financování: vlastní, 

 podniková diskontní míra: 12 %, 

 doba životnosti: 15 let, 

 počátek výstavby: září 2010, 

 počátek provozu: březen 2011. 

Zvýšení kapacity výroby 

Nový filtr měl zajistit s rezervou zpracování veškeré produkce surových esterů 

z alkalické katalýzy, kapacita produkce těchto esterů se tedy při budoucím uspořádání 

zařízení esterifikace zvýší o třetinu. Po rekonstrukci esterifikátoru K5 nejméně na 

dvojnásobek stavu z roku 2010.  

Tabulka 1: Nárůst výroby a tržeb 

 

Výroba esterů 

Prodejní 

cena Kč/t 

Nárůst 

tržeb tis. 

Kč/rok 
 

Před 

rokem 

2010 

Po instalaci 

nového 

filtru 

Rozdíl 

 

t/rok 

Diisononalfatalát 2 500 3 333 833 38 000 31 654 

Di 2-propylheptylftalát 2 000 2 667 667 40 000 26 680 

Celkem 4 500 6 000 1 500 
 

58 334 

Zdroj: vlastní zpracování + [10] 

V tabulce 1 je pro další výpočty nejdůležitější hodnota celkového nárůstu tržeb 

58 334 000 Kč. 

Změna výrobních nákladů 

Přestože nový filtr umožní plné zavedení katalyzátoru s optimálními vlastnostmi, 

čímž bude velmi pravděpodobně dosaženo zkrácení esterifikačních časů a dojde tedy 

k úspoře tepla, případně mírnému snížení spotřeby surovin. Pro srovnání provozních 
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nákladů z roku 2010 a budoucích byly použity měrné spotřeby energie a surovin z roku 

2010, které jsou uvedeny v tabulce v příloze 1. V tabulce je také uvedena úspora na 

filtračních materiálech. Nejdůležitějším údajem v tabulce jsou celkové budoucí výrobní 

náklady, které budou každý rok činit 44 362 000 Kč. 

Předpokládané investiční náklady 

Společnost DEZA, a.s. vypracovala odhad na předpokládané investiční náklady, 

které dohromady činily 4 200 000 Kč. Vzhledem k tomu, že investice byla uskutečněna na 

přelomu roku 2010 a 2011 jsou již známy skutečné investiční náklady. Pro přehledné 

srovnání jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tabulka 2: Investiční náklady 

 

Předpokládané 

náklady 

Skutečné 

náklady 
Rozdíl 

Náklady stavební 200 000 648 000 448 000 

Náklady na technologii 

(strojní, MaR, elektro) 
4 000 000 3 862 000 138 000 

Celkem 4 200 000 4 510 000 310 000 

Zdroj: vlastní zpracování + [10] 

Jak je patrné z tabulky, odhad společnosti DEZA, a.s. se od skutečného stavu 

nakonec lišil o 310 000 Kč. Největší rozdíl byl ve stavební části, která stála místo 

očekávaných 200 000 Kč o 448 000 Kč více, tedy 648 000. Dalšími náklady byly: strojní 

zařízení, za které společnost utratila 1 701 300 Kč; instalace elektrotechniky – silnoproud 

80 000 Kč a měření a regulace stály společnost 2 080 700 Kč. 

Odpisy 

Dlouhodobý hmotný majetek (např. filtr na změkčovadla) je v provozu společnosti 

několik let, a proto nemůže být započítán do provozních nákladů najednou, ale postupně 

v jednotlivých letech životnosti investice. Postupné, systematické rozdělování pořizovací 

ceny dlouhodobého majetku do nákladů na činnosti podniku po dobu jeho životnosti se 

provádí pomocí odpisů. Odpisy nejsou nákladem a promítají se jako součást peněžních 

příjmů v cash flow. V následující tabulce jsou uvedeny předpokládané odpisy filtru na 

změkčovadla společnosti DEZA, a.s. 
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Tabulka 3: Předpokládané odpisy [tis. Kč] 

Rok 

Odpisy 

strojních 

nákladů 

Odpisy 

stavebních 

nákladů 

Odpisy 

celkem 

2011 285 6 291 

2012 380 6 386 

2013 380 6 386 

2014 380 6 386 

2015 380 6 386 

2016 380 6 386 

2017 380 6 386 

2018 380 6 386 

2019 380 6 386 

2020 380 6 386 

2021 295 6 301 

2022   6 6 

2023   6 6 

2024   6 6 

2025   6 6 
Zdroj: vlastní zpracování + [10] 

Majetek se odepisuje v souladu s odpisovým plánem, který pracuje s měsíční 

odpisovou sazbou. Při uvedení filtru do užívání byla stanovena odpisová sazba na  

127 měsíců. Z pohledů zákona je řazen do 3. odpisové skupiny, ve které je doba 

odepisování stanovena na 10 let. 

Cash flow 

Je rozdíl příjmů a výdajů peněžních prostředků za určité období. Je to jedna 

z nejdůležitějších veličin při hodnocení efektivnosti investice, protože je nutná ve většině 

metod. Pro výpočet cash flow se vychází z tržeb, od kterých jsou odečteny náklady a 

odpisy, po provedení této operace dostaneme zisk před zdaněním. Z tohoto zisku se 

vypočte výše daně a odečte se od zisku. V případě filtru je podle zákona o daních z příjmu 

právnických osob sazba daně 19 %. Výsledné cash flow získáme sečtením zisku po 

zdanění a odpisů. Následující tabulka zachycuje výsledek těchto operaci, včetně 

výsledného cash flow. 
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Tabulka 4: Vstupní hodnoty [tis. Kč] 

Rok  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Výnosy  0 43 751 58 334 58 334 58 334 58 334 

Náklady  0 33 272 44 362 44 362 44 362 44 362 

Odpisy  0 291 386 386 386 386 

Náklady 

celkem  0 33 563 44 748 44 748 44 748 44 748 

Zisk před 

zdaněním  0 10 188 13 586 13 586 13 586 13 586 

Daně  0 1 936 2 581 2 581 2 581 2 581 

Zisk po 

zdanění  0 8 252 11 005 11 005 11 005 11 005 

Cash Flow  0 8 543 11 391 11 391 11 391 11 391 

       Rok  2016 2017 2018 2019 2020 

 Výnosy  58 334 58 334 58 334 58 334 58 334 
 Náklady  44 362 44 362 44 362 44 362 44 362 
 Odpisy  386 386 386 386 386 
 Náklady 

celkem  44 748 44 748 44 748 44 748 44 748 
 Zisk před 

zdaněním  13 586 13 586 13 586 13 586 13 586 
 Daně  2 581 2 581 2 581 2 581 2 581 
 Zisk po 

zdanění  11 005 11 005 11 005 11 005 11 005 
 Cash Flow  11 391 11 391 11 391 11 391 11 391 
 

       Rok  2021 2022 2023 2024 2025 
 Výnosy  58 334 58 334 58 334 58 334 58 334 
 Náklady  44 362 44 362 44 362 44 362 44 362 
 Odpisy  301 6 6 6 6 
 Náklady 

celkem  44 663 44 368 44 368 44 368 44 368 
 Zisk před 

zdaněním  13 671 13 966 13 966 13 966 13 966 
 Daně  2 597 2 654 2 654 2 654 2 654 
 Zisk po 

zdanění  11 074 11 312 11 312 11 312 11 312 
 Cash Flow  11 375 11 318 11 318 11 318 11 318 
 Zdroj: vlastní zpracování + [10] 



Bc. Petra Bumbalová: Hodnocení efektivnosti investice 

2018  44 

 

Výnosy a náklady se v roce 2011 liší, protože provoz byl zahájen v březnu 2011, 

tudíž jsou v tomto roce částky uvedeny pouze za 9 měsíců. Tato vstupní data jsou použita 

pro výpočty v následujících podkapitolách, kde jsou uvedeny jednotlivé metody hodnocení 

efektivnosti investice. [10] 

5.2 Metoda výnosnosti investice 

Pozitivním výsledkem z investice je samozřejmě zisk. Tato metoda je jedna 

z nejjednodušších. Pomocí podílu průměrného ročního čistého zisku po zdanění 

plynoucího z investice a nákladů na investici dostaneme částku, která nám říká, kolik 

korun jsme vydělali na každé investované koruně za jeden rok. K výpočtu ROI je tedy 

zapotřebí znát investovanou částku, která činí 4 200 000 Kč a zisk před zdaněním 

v jednotlivých letech, který je uveden v následující tabulce: 

Tabulka 5: Zisk po zdanění [Kč] 

Rok Zisk po zdanění 

2011 8 252 000 

2012 11 005 000 

2013 11 005 000 

2014 11 005 000 

2015 11 005 000 

2016 11 005 000 

2017 11 005 000 

2018 11 005 000 

2019 11 005 000 

2020 11 005 000 

2021 11 074 000 

2022 11 312 000 

2023 11 312 000 

2024 11 312 000 

2025 11 312 000 

celkem: 163 619 000 
Zdroj: vlastní zpracování + [10] 

Pro výpočet výnosnosti investice ROI potřebujeme průměrný čistý roční zisk 

plynoucí z investice Zr, který jednoduše získáme z tabulky jako podíl celkového součtu 

zisku po zdanění za roky 2011 – 2025 a vydělíme dobou životností investice, která je 

naplánovaná na 15 let.  

Zr =
163619000

15
= 10 907 933 Kč 
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Nyní už jsou známy všechny veličiny, které je potřeba pro výpočet ROI: 

ROI =
Zr

IN
 

ROI =
10907633

4200000
 

ROI = 2,5971 => 259,71% 

ROI se obvykle vyjadřuje v procentech. Výsledek nám říká, že investice přináší v průměru 

ročně 259,71% čistého zisku, což je rozhodně pozitivní a na základě tohoto výpočtu se 

investice jeví jako výhodná.  

Velice podobný a obecný je výpočet míry výnosnosti, který lze vyjádřit následovně: 

míra výnostnosti =
částka obdržená − částka investovaná

částka investovaná
 

míra výnosnosti =
163 619 000 − 4 200 000

4 200 000
 

míra výnostnosti = 37,9569 

Míra výnosnosti vyjadřuje, kolik korun přinese jedna investovaná koruna. Takže 

výsledek míry výnosnosti v případě společnosti DEZA, a.s. nám říká, že každá investovaná 

koruna vynese 37,96 Kč. 

U této metody se nepočítá s odpisy, tzn. nepočítá se se všemi peněžními příjmy. 

Druhou nevýhodou je, že nebere v úvahu faktor času. I přes tyto nevýhody se tato metoda 

v praxi používá. 

5.3 Metoda doby splacení 

Při počítání metody doby splacení se už počítá s celým cash flow (tedy včetně 

odpisů), se kterým se při výpočtech první metody – ROI, nepočítalo. Výsledek této metody 

nám říká, za jak dlouho se nám investované peníze vrátí, přesněji řečeno: je to doba za 

kterou tok příjmů vynese hodnotu rovnající se původním nákladům na investici. V případě 

investice řešené v této diplomové práci jde o částku 4 200 000 Kč. Plánované cash flow na 

dobu živostnosti investice je uvedeno v následující tabulce. 
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Tabulka 6: Cash flow 

Rok Cash flow [Kč] 

2010 - 4 200 000 

2011 8 543 000 

2012 11 391 000 

2013 11 391 000 

2014 11 391 000 

2015 11 391 000 

2016 11 391 000 

2017 11 391 000 

2018 11 391 000 

2019 11 391 000 

2020 11 391 000 

2021 11 375 000 

2022 11 318 000 

2023 11 318 000 

2024 11 318 000 

2025 11 318 000 

Zdroj: vlastní zpracování + [10] 

Jak je patrné z tabulky, doba splacení investice nebude ani rok. Proto jsem se 

zaměřila na počet měsíců doby splacení. Nejprve jsem si vypočítala měsíční cash flow 

z roku 2011. 

∅CF2011 =
8 543 000

12
= 711 917 Kč 

Dobu splacení jsem zjistila postupným načítáním měsíčních částek cash flow, 

dokud se kumulovaná částka nebude rovnat investičním nákladům, tedy dokud v tabulce 

nezačnou naskakovat kladné hodnoty. 

  



Bc. Petra Bumbalová: Hodnocení efektivnosti investice 

2018  47 

 

Tabulka 7: Kumulované cash flow 

Měsíc Cash flow [Kč] CF kumulované [Kč] 

0 - 4 200 000 - 4 200 000 

1 711 917 - 3 488 083 

2 711 917 - 2 776 167 

3 711 917 - 2 064 250 

4 711 917 - 1 352 333 

5 711 917 - 640 417 

6 711 917 71 500 

7 711 917 783 417 

8 711 917 1 495 333 

9 711 917 2 207 250 

10 711 917 2 919 167 

11 711 917 3 631 083 

12 711 917 4 343 000 
Zdroj: vlastní zpracování + [10] 

V tabulce vidíme, že záporné hodnoty přecházejí v kladné hodnoty mezi pátým a 

šestým měsícem, to znamená, že doba splacení je více než 5 měsíců a méně než 6 měsíců. 

Kolik přesně je doba splatnosti jsem dopočítala pomocí trojčlenky.  

711 917…..1 měsíc 

640 417….. x měsíc 

640 417

711 917
=

x

1
 

x= 0,9 měsíců 

Doba splacení je tedy 5,9 měsíců. Investice je riskantní a nevýhodná, pokud je doba 

splacení delší než doba životností projektu. To ale v případě filtru na změkčovadla ve 

společnosti DEZA, a.s. vůbec nehrozí. Výsledek této metody dopadl pozitivně a investice 

se vzhledem ke krátké době splacení jeví jako výhodná a realizovatelná. Tento postup při 

výpočtu metody doby splacení má nevýhodu v tom, že nebere v úvahu faktor času. Tato 

nevýhoda se dá eliminovat pomocí diskontování cash flow. 

5.3.1 Doba splacení upravená diskontováním 

Aby byl výsledek metody doby splacení co nejpřesnější, použila jsem pro výpočet 

diskontované cash flow. Diskontované cash flow je podíl cash flow v jednotlivých letech a 

koeficientu. Koeficient jsem získala pomocí diskontní míry, kterou společnost DEZA, a.s 

stanovila na 12 % a dosadila jsem do vzorce: 
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Diskontované CFt =
CFt

(1 + k)t
 

Takto jsem diskontovala cash flow v každém roce živostnosti investice a 

výsledkem mého diskontování je zachycen v následující tabulce:  

Tabulka 8: Diskontované cash flow 

Rok Cash flow (1+i)
n
 Diskontované CF 

2010 - 4 200 000 1,0000 - 4 200 000 

2011 8 543 000 1,1200 7 627 679 

2012 11 391 000 1,2544 9 080 835 

2013 11 391 000 1,4049 8 107 889 

2014 11 391 000 1,5735 7 239 186 

2015 11 391 000 1,7623 6 463 559 

2016 11 391 000 1,9738 5 771 035 

2017 11 391 000 2,2107 5 152 710 

2018 11 391 000 2,4760 4 600 634 

2019 11 391 000 2,7731 4 107 709 

2020 11 391 000 3,1058 3 667 597 

2021 11 375 000 3,4785 3 270 041 

2022 11 318 000 3,8960 2 905 049 

2023 11 318 000 4,3635 2 593 793 

2024 11 318 000 4,8871 2 315 887 

2025 11 318 000 5,4736 2 067 756 
Zdroj: vlastní zpracování + [10] 

Ve třetím sloupci jsou i zmiňované koeficienty. I v případě diskontovaného cash 

flow je z tabulky zjevné, že se investice zaplatí během prvního roku. Proto jsem zvolila 

stejný postup a zjistila kolik měsíců je doba splacení. To jsem provedla znovu pomocí 

průměrného měsíčního cash flow, které jsem si vypočetla z roku 2011. Průměrné měsíční 

cash flow za rok 2011 činí 635 640 Kč. Dobu splatnosti jsem opět zjistila pomocí 

kumulovaného cash flow. 
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Tabulka 9: Kumulované cash flow u diskontované doby splacení 

Měsíc 
 Cash flow v roce 

2011  

 Kumulované 

CF  

0 - 4 200 000 - 4 200 000 

1 635 640 - 3 564 360 

2 635 640 - 2 928 720 

3 635 640 - 2 293 080 

4 635 640 - 1 657 440 

5 635 640 - 1 021 801 

6 635 640 - 386 161 

7 635 640 249 479 

8 635 640 885 119 

9 635 640 1 520 759 

10 635 640 2 156 399 

11 635 640 2 792 039 

12 635 640 3 427 679 
Zdroj: vlastní zpracování + [10] 

V tabulce je vidět, že investice se zaplatí v průběhu šestého měsíce. Přesnou dobu 

splacení jsem vypočítala opět trojčlenkou a vyšel mi výsledek 6,61 měsíců. 

5.4 Metoda čisté současné hodnoty 

Metoda NPV je často používaná, tvoří ji rozdíl současné hodnoty cash flow a 

nákladu na investici, viz vzorec 5 v kapitole 3.7.3. Při výpočtu NPV se bere v úvahu faktor 

času, tudíž se počítá s diskontovaným cash flow, které bylo použito i u předchozí metody. 

Vstupní hodnoty pro výpočet NPV jsem použila z tabulky 8. Sečetla jsem hodnoty ve 

sloupci „diskontované CF“ za rok 2011 – 2025 a dostala jsem hodnotu PVCF ve výší 

74 971 360 Kč. Poté už jen stačilo od této hodnoty odečíst 4 200 000 Kč, tedy výši 

investičních nákladů. Výpočet v matematickém vyjádření vypadá následovně: 

NPV = PVCF − IN = ∑
CFt

(1 + k)t

n

t=1

− IN 

NPV =
8 543 000

(1 + 0,12)1
+

11 391 000

(1 + 0,12)2
+ ⋯ +

11 318 000

(1 + 0,12)15
− 4 200 000 

NPV = 74 971 360 − 4 200 000 

NPV = 70 771 360 Kč 
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U výsledku této metody se investor soustředí hlavně na to, zda je hodnota NPV 

kladná, rovna nule, či záporná. V případě filtru na změkčovadla vyšlo NPV kladné, což je 

pozitivní fakt. Znamená to, že společnost DEZA, a.s. může investici přijmout, protože 

zvyšuje hodnotu firmy. Pokud by NPV vyšlo rovno nule, tak to znamená, že bylo docíleno 

požadovaného zúročení vložených peněž a jsou splněny požadavky investorů i vlastníka. 

Pokud by však výsledek současné čisté hodnoty vyšel záporný, společnost by tuto investici 

musela odmítnout. 

Doplňkem metody současné čisté hodnoty bývá index současné hodnoty, který se 

někdy také nazývá index výnosnosti. Vzorec pro jeho výpočet je následující: 

IV =
PVCF

IN
 

Je to tedy podíl současné hodnoty cash flow a nákladů na investici. Po dosazení do vzorce: 

IV =
74 971 360

4 200 000
 

IV = 17,85 

Výsledky indexu současné hodnoty jsou dobré a můžeme investici přijmout, pokud 

je IV > 1. Index u investice, kterou řeší tato diplomová práce, vyšel 17,85, což je velmi 

dobré a podle tohoto indexu může společnost DEZA, a.s. investici realizovat. 

5.5 Metoda vnitřního výnosového procenta 

Tato metoda je dynamická, tzn. bere v úvahu faktor času. Pro metodu vnitřního 

výnosového procenta je potřeba znát diskontované cash flow a investiční náklady. Vzorec 

pro výpočet metody vnitřního výnosového procenta (vzorec číslo 7) je uveden v kapitole 

3.7.4. Tato metoda hledá diskontní míru, při které se současná hodnota cash flow bude 

rovnat investičním nákladům. Tuto diskontní míru jsem hledala pomocí programu 

Microsoft Excel přes funkci MÍRA.VÝNOSNOSTI. Cash flow, které jsem diskontovala, 

jsem použila z tabulky 6. Vypočítala jsem, že současná hodnota cash flow se rovná 

investičním nákladům, které činí 4 200 000 Kč, při diskontní sazbě 224,31 %. Vnitřní 

výnosové procento je vyšší než stanovená podniková diskontní míra 12 %, tudíž investiční 

akce je vhodná pro realizaci. 
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5.6 Vyhodnocení výsledků 

Pro hodnocení efektivnosti investice jsem zvolila metody, pomocí kterých 

hodnotím investici do filtru na estery ve společnosti DEZA, a.s. Jde konkrétně o metodu 

výnosnosti investice, metodu doby splacení, metodu čisté současné hodnoty a metodu 

vnitřního výnosového procenta. 

Pro tyto metody bylo zapotřebí zjistit vstupní veličiny, konkrétně budoucí náklady 

a výnosy, které investice přinese, odpisy dlouhodobého hmotného majetku a investiční 

náklady. Z těchto vstupních dat bylo vypočteno cash flow. Vzhledem k tomu, že některé 

metody jsou dynamické, bylo zapotřebí vypočítat diskontované cash flow pomocí 

podnikové diskontní míry, kterou mi dala k dispozici společnost DEZA, a.s. a která je  

12 %. 

V následující tabulce jsou přehledně zachyceny výsledné hodnoty metod, které 

jsem vypočítala. 

Tabulka 10: Výsledné hodnoty 

Metoda Výsledná hodnota 

Výnosnost investice (ROI) 259,71% 

Míra výnosnosti 3795,69% 

Doba splacení 5,9 měsíců 

Diskontovaná doba splacení 6,6 měsíců 

Čistá současná hodnota 70 771 360 Kč 

Index současné hodnoty 17,85 

Vnitřní výnosové procento 224,31% 
Zdroj: vlastní zpracování + [10] 

Výsledky všech zmíněných a vypočtených metod dopadly pozitivně a investice 

může být na základě těchto výsledků přijata a realizována. 

Vzhledem k tomu, že je investice již z roku 2010, chtěla jsem prognózované 

výsledky porovnat s realitou. Bohužel společnost DEZA, a.s. má systém umožňující 

sledování cash flow plynoucí z investic až posledních pár let, takže konkrétně investici do 

filtru na změkčovadla jsem nemohla porovnat s reálnými hodnotami. Společnost DEZA, 

a.s. mi alespoň poskytla informace o tom, kolik ve výsledku investice doopravdy stála 

peněz. Jak jsem již uvedla v tabulce 1, investiční náklady nakonec činily 4 510 000 Kč. 

Rozhodla jsem se všechny metody vyhodnotit znovu, ale počítat s reálnými investičními 

náklady. 
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Tabulka 11: Výsledné hodnoty počítané s reálnými investičními náklady 

Metoda Výsledná hodnota 

Výnosnost investice (ROI) 241,86% 

Míra výnosnosti 3527,92% 

Doba splacení 6,3 měsíců 

Diskontovaná doba splacení 7,1 měsíc 

Čistá současná hodnota 70 461 360 Kč 

Index současné hodnoty 16,62 

Vnitřní výnosové procento 209,81% 
Zdroj: vlastní zpracování + [10] 

V tabulce jsou zachyceny hodnoty, jak se změnily při navýšení investičních 

nákladů o 210 000 Kč, tedy na 4 510 000 Kč. Jak můžeme vidět, výsledné hodnoty se nijak 

rapidně nezměnily. Investice do filtru se společnosti DEZE, a.s. vyplatila, přestože náklady 

na investici byly ve výsledku vyšší než se očekávalo.  

5.7 Pesimistická a optimistická varianta investice 

Základní scénář, který jsem vypočetla v podkapitolách 5.2 - 5.5, byl vytvořen jako 

kombinace těch nejpravděpodobnějších hodnot jednotlivých faktorů. Bohužel v podnikání 

je nutné si připustit možnost, že se reálné hodnoty v budoucnu odchýlí od těch 

požadovaných. Proto je pro podnik lepší propočítat si a připravit se na pesimistický a 

optimistický scénář průběhu životnosti investice. Samozřejmě na optimistickou variantu se 

připravuje podnik o poznání snáz než na variantu pesimistickou. 

Rozhodla jsem se, že všechny metody, které hodnotí efektivnost investice 

v podkapitolách 5.2 – 5.5, vypočítám znovu. V nových výpočtech budu používat 

přepočítané vstupní hodnoty. U pesimistické varianty snížím tržby o 20 % a u optimistické 

varianty tržby naopak o 20 % navýším. V následujících výpočtech jsem postupovala stejně 

jako u realistické varianty, tedy z předpokládaných výnosů a nákladů jsem vypočítala cash 

flow a na výpočet metod jsem použila vzorce z teoretické části práce. Na rozdíl od 

realistické varianty jsem použila skutečné investiční náklady, které činily 4 510 000 Kč. 

Diskontní sazbu (12 %) a dobu živostnosti projektu (15 let) jsem nechala stejnou jako u 

realistické varianty. 
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5.7.1 Pesimistická varianta 

Postupovala jsem stejně, jako při realistické variantě a začala jsem nejprve 

výpočtem metody výnosnosti investice. Vstupní hodnoty pro výpočet výnosnosti investice 

se po snížení tržeb o 20 % změnily. Přepočítaný zisk po zdanění, se kterým se v této 

metodě počítá je zachycen v následující tabulce. 

Tabulka 12: Zisk po zdanění u pesimistické varianty 

Rok 
Zisk po zdanění 

[tis. Kč] 

2011 1165 

2012 1555 

2013 1555 

2014 1555 

2015 1555 

2016 1555 

2017 1555 

2018 1555 

2019 1555 

2020 1624 

2021 1863 

2022 1863 

2023 1863 

2024 1863 

2025 1863 

celkem: 24544 
Zdroj: vlastní zpracování + [10] 

Nejprve jsem vypočítala Zr – průměrný čistý roční zisk plynoucí z investice: 

Zr =
24 544 000

15
= 1 636 267 Kč 

Pro výpočet ROI jsem použila vzorec 1 ze třetí kapitoly.  

ROI =
Zr

IN
 

ROI =
1 636 267

4 510 000
 

ROI = 0,3628 => 36,28 % 
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Hodnota ROI je v porovnání s realistickou variantou sice o hodně nižší, ale i přesto 

je výsledek 36,28 % dobrý. Samozřejmě u této metody záleží především na očekávání 

investora, zda mu takovéto zúročení bude stačit. 

Metodu výnosnosti investice jsem opět doplnila o míru výnosnosti, která 

v pesimistickém případě vyšla 4,44 Kč. Výsledná hodnota nám tedy říká, že jedna 

investovaná koruna přinese společnosti DEZA, a.s. 4,44 Kč.  

Metoda doby splacení 

Při snížení tržeb o 20 % se vstupní hodnoty pro výpočet doby splacení změnily. 

Změny jsou zachyceny v následující tabulce. 

Tabulka 13: Kumulované cash flow u pesimistické varianty 

Rok 
Cash flow  

[tis. Kč] 

Kumulované CF  

[tis. Kč] 

2010 - 4 510 - 4 510 

2011 1 456 - 3 054 

2012 1 941 - 1 114 

2013 1 941 827 

2014 1 941 2 768 

2015 1 941 4 708 

2016 1 941 6 649 

2017 1 941 8 590 

2018 1 941 10 531 

2019 1 941 12 471 

2020 1 925 14 396 

2021 1 869 16 264 

2022 1 869 18 133 

2023 1 869 20 001 

2024 1 869 21 870 

2025 1 869 23 738 
Zdroj: vlastní zpracování + [10] 

Z tabulky je patrné, že při pesimistické variantě se doba splacení prodlouží. 

Investice se splatí až během třetího roku. Při zjišťování přesné doby splacení jsem použila 

trojčlenku. Přesná doba splacení při pesimistické variantě je 2 roky a 6,8 měsíců. 

I v tomto případě jsem použila diskontované cash flow, aby byl výsledek co 

nejpřesnější. Vstupní hodnoty pro výpočet diskontované doby splacení jsou zaznamenány 

v následující tabulce. 
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Tabulka 14: Diskontované cash flow u pesimistické varianty 

Rok 
Cash flow  

[tis. Kč] 
(1+k)

t
 

Diskontované 

CF [tis. Kč] 

Diskontované 

kumulované CF 

[tis. Kč] 

2010 - 4 510 1 - 4 510 - 4 510 

2011 1 456 1,12 1 300 - 3 210 

2012 1 941 1,254 1 547 - 1 663 

2013 1 941 1,405 1 381 - 282 

2014 1 941 1,574 1 233 952 

2015 1 941 1,762 1 101 2 053 

2016 1 941 1,974 983 3 036 

2017 1 941 2,211 878 3 914 

2018 1 941 2,476 784 4 698 

2019 1 941 2,773 700 5 397 

2020 1 925 3,106 620 6 017 

2021 1 869 3,479 537 6 554 

2022 1 869 3,896 480 7 034 

2023 1 869 4,363 428 7 462 

2024 1 869 4,887 382 7 844 

2025 1 869 5,474 341 8 186 
Zdroj: vlastní zpracování + [10] 

Když jsem vzala v úvahu faktor času, tedy diskontované cash flow, doba splacení 

se zvýšila na 3 roky a 2,4 měsíců. Výsledky doby splacení pří pesimistické variantě 

zdaleka nepřekročily dobu životnosti projektu a je tedy možné investici přijmout.  

Metoda čisté současné hodnoty 

Pro výpočet NPV pesimistické varianty jsem použila údaje z tabulky 14. Pro 

výpočet samotného NPV jsem musela vypočítat součet diskontovaných cash flow za roky 

2011 - 2025, který činí 12 696 000 Kč. Poté stačilo od tohoto součtu odečíst výší 

investičních nákladů. Matematické vyjádření výpočtu NPV: 

NPV = PVCF − IN = ∑
CFt

(1 + k)t

n

t=1

− IN 

NPV =
1 456 000

(1 + 0,12)1
+

1 941 000

(1 + 0,12)2
+ ⋯ +

1 869 000

(1 + 0,12)15
− 4 510 000 

NPV = 12 696 000 − 4 510 000 

NPV = 8 186 000 Kč 
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I přes snížení tržeb o 20 % má NPV kladnou hodnotu a investice může být přijata i 

na základě této metody. Metodu čisté současné hodnoty jsem doplnila o index současné 

hodnoty:  

IV =
PVCF

IN
 

IV =
12 696 000

4 510 000
 

IV = 2,815 

Výsledné hodnoty těchto metod nám opět prokázaly, že investici je možné 

přijmout. 

Metoda vnitřního výnosového procenta 

I při této metodě jsem využila vstupní hodnoty z tabulky 14. Při výpočtu IRR jsem 

si pomohla programem Microsoft Excel, konkrétně funkcí MÍRA.VÝNOSNOSTI. Aby 

součet diskontovaného cash flow byl roven 0, musí být diskontní sazba, tedy vnitřní 

výnosové procento 39,64 %. I u poslední metody bylo dosaženo pozitivních výsledků a 

investici je na základě výsledků této metody možno realizovat. 

5.7.2 Optimistická varianta 

Při optimistické variantě jsem budoucí předpokládané tržby z realistické varianty 

naopak o 20 % zvýšila. Ostatní vstupní hodnoty pro výpočet optimistického scénáře jsem 

nechala stejné jako u realistické varianty, kromě investičních nákladů. V optimistické 

variantě pracuji se skutečnými investičními náklady, které byly ve výši 4 510 000 Kč.  

Metoda výnosnosti investice 

K této metodě je zapotřebí znát zisk po zdanění, takže v následující tabulce jsou 

uvedeny zisky po zdanění, jak se změnily po navýšení tržeb o 20 %. 
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Tabulka 15: Zisk po zdanění u optimistické varianty 

Rok 
Zisk po zdanění 

[tis. Kč] 

2011 15 340 

2012 20 455 

2013 20 455 

2014 20 455 

2015 20 455 

2016 20 455 

2017 20 455 

2018 20 455 

2019 20 455 

2020 20 523 

2021 20 762 

2022 20 762 

2023 20 762 

2024 20 762 

2025 20 762 

celkem: 303 313 
Zdroj: vlastní zpracování + [10] 

V tabulce je také uveden součet všech zisků, který jsem využila při výpočtu Zr. 

Zr =
303 313 000

15
= 20 221 000 Kč 

Poté už jsem jednoduše dosadila do vzorce ROI.  

ROI =
Zr

IN
 

ROI =
20 221 000

4 510 000
 

ROI = 4,4835 => 448,36 % 

Výsledná hodnota ROI už byla velmi dobrá při realistické variantě, u optimistické 

je samozřejmě ještě lepší. Investice přináší v průměru ročně 448,36 % čistého zisku. I 

v případě optimistického scénáře jsem tuto metodu doplnila o výpočet míry výnosnosti 

podle vzorce: 

míra výnostnosti =
částka obdržená − částka investovaná

částka investovaná
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míra výnosnosti =
303 313 000 − 4 510 000

4 510 000
 

míra výnostnosti = 66,2534 

Kdyby se v budoucnu naplnila optimistická metoda tak by každá investovaná 

koruna přinesla neuvěřitelných 66,25 Kč. 

Metoda doby splacení 

Data potřebná pro výpočet doby splacení optimistické varianty jsou uvedena 

v následující tabulce. 

Tabulka 16: Cash flow u optimistické varianty 

Rok 
Cash flow 

[tis. Kč] 

2010 - 4510 

2011 15 361 

2012 20 841 

2013 20 841 

2014 20 841 

2015 20 841 

2016 20 841 

2017 20 841 

2018 20 841 

2019 20 841 

2020 20 824 

2021 20 768 

2022 20 768 

2023 20 768 

2024 20 768 

2025 20 768 
Zdroj: vlastní zpracování + [10] 

U realistické varianty doba splacení nebyla ani rok, je tady logické, že u 

optimistické varianty to také nebude ani celý jeden rok, ale pár měsíců. Tento fakt lze 

vyčíst i z tabulky 16. Vypočítala jsem kolik měsíců bude doba splacení, stejně jako 

v realistické variantě pomocí měsíčního cash flow, které jsem následně kumulovala. 

Pomocí kumulovaného cash flow jsem zjistila, že investice se zaplatí během čtvrtého 

měsíce. Poté už jsem pouze pomocí trojčlenky dopočítala co nejpřesnější dobu návratnosti, 

která nakonec vyšla 3,5 měsíců.  
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V následující tabulce jsou hodnoty sloužící pro výpočet diskontované doby 

splacení, NPV, IRR a indexu současné hodnoty při optimistickém scénáři. 

Tabulka 17: Diskontované cash flow u optimistické varianty 

Rok 
Cash flow 

[tis. Kč] 
(1+k)

t
 

Diskontované CF 

[tis. Kč] 

Diskontované 

kumulované CF 

[tis. Kč] 

2010 - 4510 1,0000 - 4 510 - 4 510 

2011 15 361 1,1200 13 715 9 205 

2012 20 841 1,2544 16 614 25 819 

2013 20 841 1,4049 14 834 40 654 

2014 20 841 1,5735 13 245 53 899 

2015 20 841 1,7623 11 826 65 724 

2016 20 841 1,9738 10 559 76 283 

2017 20 841 2,2107 9 427 85 710 

2018 20 841 2,4760 8 417 94 128 

2019 20 841 2,7731 7 515 101 643 

2020 20 824 3,1058 6 705 108 348 

2021 20 768 3,4785 5 970 114 318 

2022 20 768 3,8960 5 331 119 649 

2023 20 768 4,3635 4 759 124 408 

2024 20 768 4,8871 4 250 128 658 

2025 20 768 5,4736 3 794 132 452 
Zdroj: vlastní zpracování + [10] 

Diskontovanou dobu splacení jsem vypočítala stejně jako obyčejnou dobu splacení, 

akorát pomocí hodnot ve sloupci „diskontované kumulované CF“ v tabulce 17. Poté úž 

jsem postupovala stejně přes měsíční cash flow, které jsem kumulovala. Výsledek 

diskontované doby splacení je 5,9 měsíců.  

Metoda čisté současné hodnoty 

Jak jsem již zmínila, pro výpočet této metody jsem použila hodnoty z tabulky 17. 

Postupovala jsem stejně jako při realistické a pesimistické variantě. Pro přehlednost je na 

následujících řádcích zaznamenán matematický postup: 

NPV = PVCF − IN = ∑
CFt

(1 + k)t

n

t=1

− IN 

NPV =
15 361 000

(1 + 0,12)1
+

20 841 000

(1 + 0,12)2
+ ⋯ +

20 768 000

(1 + 0,12)15
− 4 510 000 
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NPV = 136 962 000 − 4 510 000 

NPV = 132 452 000 𝐾č 

Současná čistá hodnota investičního projektu je 132 452 000 Kč, což je částka, 

která představuje jeho čistý přínos. Výsledek doplňkové metody – index výnosnosti 

v tomto případě vyšel větší než 1, což je žádoucí. Index výnosnosti je dokonce 30,37. 

Metoda vnitřního výnosového procenta 

Abych docílila toho, že investiční náklady a současná hodnota cash flow se budou 

rovnat, musí být diskontní sazba 366,68 %. Vnitřní výnosové procento je tedy 366, 68 %. I 

při optimistické variantě, jsem si při výpočtu pomohla programem Microsoft Excel. 

Vstupní hodnoty, tedy cash flow, jsem použila z tabulky 17.  

Podle všech vypočtených metod u optimistické varianty může být investice přijata. 

Že výsledky budou pozitivní, naznačoval už fakt, že všechny metody u realistického i 

pesimistického scénáře vyšly pozitivně a realizace investiční akce se ve všech případech 

přijímá. Pro přehlednost jsem výsledky pesimistické varianty, u které byly tržby sníženy o 

20 % a optimistické varianty, u které byly tržby naopak navýšeny o 20 %, zaznamenala do 

následující tabulky. 

Tabulka 18: Výsledné hodnoty pesimistické a optimistické varianty 

Metoda 
Výsledná hodnota 

Pesimistická varianta Optimistická varianta 

Výnosnost investice (ROI) 36,28% 448,36% 

Míra výnosnosti 444,21% 6625,34% 

Doba splacení 2 roky a 6,8 měsíců 3,5 měsíců 

Diskontovaná doba splacení 3 roky a 2,4 měsíců 5,9 měsíců 

Čistá současná hodnota 8 186 000 Kč 132 452 000 Kč 

Index současné hodnoty 2,82 30,37 

Vnitřní výnosové procento 39,64% 366,68% 
Zdroj: vlastní zpracování + [10] 
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6 ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo hodnocení efektivnosti investice ve vybraném 

průmyslovém podniku. Vybraným průmyslovým podnikem je společnost DEZA a.s., která 

je zpracovatelem surového dehtu a benzolu.  

Práce je rozdělena do šesti kapitol. První kapitola nastiňuje obsah práce a popisuje, 

co se nachází v následujících kapitolách. Druhá část je věnovaná charakteristice vybraného 

podniku. Je zde stručně popsaná historie společnosti DEZA a.s., činnost podniku, zmínka o 

investiční činnosti podniku a také podkapitola, která se zaměřuje na závod Organik 

v Otrokovicích. Závodu Organik je věnována samostatná podkapitola, jelikož se v něm 

uskutečnila investice, se kterou pracuje tato diplomová práce. Třetí část s názvem 

Teoretická východiska je koncipovaná do několika podkapitol. Teorie se zabývá pojmem 

investice, jejich rozdělením, fázemi přípravy a realizací investičního projektu, 

managementu rizik a metodami hodnocení efektivnosti investice. Charakteristika investice 

je čtvrtou kapitolou této práce a popisuje parametry hodnocené investice. Společnost 

DEZA, a.s. v roce 2010 investovala do nového filtru na estery. Kromě popisu investice je 

ve čtvrté části uvedeno technické fungování zařízení. Stěžejní část práce tvoří pátá 

kapitola, ve které jsou aplikovány metody, které jsou popsány v teoretické části. Poslední 

část práce je závěr, který rekapituluje celou práci a zaměřuje se na celkové vyhodnocení 

diplomové práce. 

Nejdůležitější částí práce je praktická část, ve které jsou vypočítávány metody 

hodnocení efektivnosti investice. Předmětem hodnocení byl filtr na estery. Společnost 

DEZA, a.s. je jedním z předních evropských výrobců DEHP – di (2-ethylhexyl) ftalátu, 

který se využívá jako plastifikátor. Hodnocení investice bylo provedeno pomocí několika 

metod, konkrétně metody výnosnosti investice, metody doby splacení, metody čisté 

současné hodnoty a metody vnitřního výnosového procenta. Použity byly také dvě 

doplňkové metody: míra výnosnosti a index současné hodnoty. Na základě výsledných 

hodnot zmíněných metod jsem rozhodla, zda je investice vhodná k realizaci.  

Vzhledem k tomu, že investiční činnost je spjata s mnoha riziky, rozhodla jsem se 

dané metody vypočítat s několika různými vstupními hodnotami. Zvolila jsem tři možné 

varianty, které při investiční akci mohou nastat: realistickou, která je nejpravděpodobnější, 

pesimistickou a optimistickou. U pesimistické varianty jsem náklady na investici snížila o 
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20 % oproti realistické variantě. U optimistické varianty jsem provedla přesný opak a tržby 

jsem v tomto případě zvýšila o 20 %. Při výpočtech jsem použila program Microsoft Excel. 

Nejprve jsem investici hodnotila pomocí metody výnosnosti investice a doplnila 

jsem ji o výpočet míry výnosnosti. Ve všech třech variantách (realistické, pesimistické, 

optimistické) vyšly hodnoty pozitivně a investice může být na základě těchto výsledků 

realizována. Metoda výnosnosti investice a výpočet míry výnosnosti je pouze orientační, 

jelikož nepočítá s faktorem času. 

Dále jsem počítala dobu splacení investice. Doba splacení informuje o tom, za jak 

dlouho se investice zaplatí a dá se počítat dvěma způsoby. Jeden způsob počítá se 

zohledněním faktoru času a druhý ne. Použije-li se výpočet diskontované cash flow 

(zohledněn faktor času), je výsledek přesnější, než při výpočtu s nediskontovaným cash 

flow. Realistická, pesimistická i optimistická varianta byly vypočteny oběma způsoby. Při 

realistické a optimistické variante nepřesáhla doba splacení ani jeden rok. Při pesimistické 

variante byla doba splacení samozřejmě nejdelší, 2 roky a necelých 7 měsíců. Všechny 

varianty, včetně pesimistické jsou z hlediska doby splacení pozitivní a investici je možné 

realizovat. U doby splacení je nejpodstatnější, aby nepřesáhla dobu živostnosti investice, 

což je v případě filtru na změkčovadla 15 let.  

Čistá současná hodnota vyšla ve všech třech případech větší než nula, což je 

žádoucí. U realistické varianty NPV činí 70 771 360 Kč, u pesimistické 8 186 000 Kč a u 

optimistické 132 452 000 Kč. Metodu čisté současné hodnoty jsem doplnila o výpočet 

indexu současné hodnoty. Metoda NPV je velmi používanou metodou v praxi.  

Poslední použitou metodou je metoda vnitřního výnosového procenta. Je důležité, 

aby hodnota vnitřního výnosového procenta byla vyšší než stanovená podniková diskontní 

míra. Tento požadavek byl splněn u všech tří variant a investice je vhodná k realizaci.  

Vzhledem k tomu, že investice do nového filtru ve společnosti DEZA, a.s. již byla 

realizována, provedla jsem všechny výpočty i s použitím reálných investičních nákladů, 

které činily 4 510 000 Kč, tedy o 210 000 Kč více než se původně předpokládalo.  I na 

základě výpočtů se skutečnými náklady se investice vyplatí.  

Podle výsledných hodnot všech aplikovaných metod hodnocení efektivnosti 

investice, investici doporučuji. Pro podnik je investice přijatelná i v případě pesimistické 
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variant. Nový filtr na změkčovadla je dobrou investicí, jelikož doba splatnosti je nízká a 

výnosnost vysoká. 
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PŘÍLOHY 

Příloha 1: Změna výrobních nákladů 

 

Zdroj: [10] 
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