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Úvod 

 

Investiční rozhodování vychází z firemní strategie, která určuje základní cíle firmy a 

způsoby jejich dosažení a přispívá k její realizaci v tržní ekonomice. Jeho základní 

charakteristikou je dlouhodobá povaha, kdy je nutné brát faktor času a riziko, které je  v určité 

míře spojeno s investicí. Při rozhodování o investici je důležité znát náročnost na vnitřní a 

vnější podmínky, za kterých se investice uskutečňuje.  

Investiční projekt znamená pro řízení rozvoje podniku významný nástroj, jenž slouží 

jako důležitý podkladový materiál, který by měl přesvědčit potenciální investory o výhodnosti 

projektu, a tím je přimět k poskytnutí kapitálu na jeho financování, jestliže vlastní zdroje 

podniku nestačí.  

Cílem bakalářské práce je zhodnotit efektivnost investičního projektu nákupu 

obráběcího stroje.  

V první části bude popsána základní charakteristika investičního projektu podle 

jednotlivých hledisek, fáze investičního procesu, dále budou vymezeny kapitálové výdaje, 

peněžní příjmy, náklady kapitálů a jednotlivá kritéria, podle kterých se rozhodne, zda se daný 

projekt vyplatí realizovat.  

V druhé části bude představena firma, která plánuje realizovat investiční projekt a 

rovněž budou uvedeny informace o připravované investici.  

Třetí část bude věnována stanovení nákladu kapitálu a vyčíslení peněžních toků. Pro 

realizaci investice se zvažuje jedna ze tří forem financování a to financování vlastními zdroji, 

bankovním úvěrem nebo  finančním leasingem. Dále jsou uvedeny propočty jednotlivých 

kritérií a to čisté současné hodnoty, indexu ziskovosti, vnitřního výnosového procenta, doby 

úhrady a rentability vloženého kapitálu. Na základě těchto kritérií se podnik při pořízení 

investice rozhodne, která z variant financování bude pro něj nejefektivnější. 

V závěrečné části bakalářské práce budou, spolu s vyhodnocením jednotlivých 

kritérií,  shrnuty použité formy financování investic a poté bude zde dle zjištěných výsledků 

firmě doporučena nejvýhodnější forma financování.  

   

 

 

 

 



 - 3 - 

1 Metodologie investičního rozhodování 

 

Investiční rozhodování patří mezi nejvýznamnější druhy manažerských rozhodnutí. Jeho 

náplní je rozhodování o přijetí či zamítnutí jednotlivých investičních projektů. Úspěšnost 

projektů dlouhodobě ovlivňuje budoucí vývoj, prosperitu a další existenci podniku. 

Neúspěšnost jednotlivých projektů může zapříčinit výrazné obtíže, které mohou vést až 

k zániku firmy. 

Součástí investičního rozhodování je rozhodování strategického charakteru, které by 

mělo vycházet z firemní strategie a přispívat k její realizaci. Firemní strategie si stanovuje 

základní cíle a způsoby jejich dosažení. Mezi tyto cíle patří finanční cíle, které hrají 

významnou roli. Finanční cíle jsou formulované jako dosažení určité míry zisku, určité 

rentability vynaloženého kapitálu a dosahování růstu hodnoty firmy.   

V rámci dlouhodobých strategických investičních a finančních rozhodnutí je zapotřebí 

uvažovat jak s interními faktory spojenými s vnitropodnikovými procesy, tak s externími 

faktory, které jsou spojené s podnikatelským okolím.   

V podniku se můžeme setkat podle předmětu investování s reálnými a finančními 

investicemi. Pod pojmem reálné investice chápeme investování do reálných aktiv (např. 

hmotné a nehmotné). Pojem finanční investice se rozumí investování do finančních aktiv 

(např. majetkových a úvěrových cenných papírů).     

 

1.1 Investice 

 

Z hlediska makroekonomického jsou podnikové investice chápany jako statky, jenž 

nejsou určeny k bezprostřední spotřebě, ale k produkci dalších statků v budoucnu. Investicemi 

zde rozumíme soukromé investice. Tyto investice mají dvě části investice fixní a investice 

v podobě zásob. Fixní investice představují nákup nových budov, strojů a zařízení. Investice 

v podobě zásob lze chápat jako změny ve stavu zásob surovin, rozpracovaných výrobků a 

hotové produkce. Tyto změny v zásobách hotové produkce způsobují odklon  plánovaných 

investic od investic skutečných.  

 

Úhrn všech investic představují hrubé investice (Ig). Hrubé investice zahrnují investice, 

které nahrazují opotřebená výrobní zařízení a budovy tzn. amortizaci (Ir) a čisté investice (In), 

jejichž cílem je rozšíření výrobní kapacity. 



 - 4 - 

.nrg III +=              (1) 

     

Z hlediska finančního lze vnímat podnikové investice jako jednorázově vynaložené 

výdaje, u nichž se očekává přeměna na budoucí peněžní příjmy v časovém horizontu delší než 

jeden rok. 

 

1.2 Klasifikace investičních projektů 

 

Investiční projekty podle volby metody hodnocení efektivnosti investic a stanovení 

řídící úrovně v podniku se řadí do několika skupin. Mezi základní třídící hlediska patří vztah 

k rozvoji podniku, věcná náplň, míra závislosti projektů, forma realizace, charakter peněžních 

toků, možnosti aktivních zásahů v budoucnu a doba výstavby.  

 

Vztah k rozvoji podniku 

 

Náhrada zařízení – jedná se o obnovu výrobního zařízení vynucenou jeho fyzickým 

stavem, kdy toto zařízení je u konce své fyzické životnosti, kdy dochází k výměně zařízení za 

účelem snížení nákladů.  

Rozvojové, orientované na expanzi – jde o projekty zvyšující objem produkce, zavedení 

nových výrobků nebo služeb, proniknutí na nové trhy aj.    

Regulatorní – jde o projekty, jejichž cílem je dosažení souladu s existujícími zákony, 

předpisy a nařízeními upravujícími určité oblasti podnikatelské činnosti.  

Ostatní investiční projekty – zde můžeme zařadit ostatní projekty, např. budování 

parkoviště nebo administrativní budovy.  

 

Věcná náplň projektů  

 

Zavedení nových výrobků – jedná se o projekty zaměřené na nové produkty a 

technologie, které jsou nové pro naši firmu, ale na trhu již existují. Souvisí s investicí do 

nových výrobních zařízení.  

Výzkum a vývoj nových výrobků a technologií – jde o projekty, které patří k rizikovým 

projektům.   
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Inovace informačních systémů – tzn. zavedení informačních technologií, týká se 

projektů s obtížným hodnocením jejich ekonomické efektivnosti vzhledem k obtížnosti 

kvantifikace jejich přínosů.  

 

Míra závislosti projektů 

 

Vzájemně se vylučující projekty – jde o projekty, u nichž přijetí jednoho vylučuje přijetí 

druhého, a to z důvodů technologických nebo jejich možné využitelnosti. 

Nezávislé projekty – může být přijato více projektů najednou.  

Komplementární projekty – jedná se o projekty, jejichž realizace podporuje některé další 

projekty, tzn. přijetí jednoho projektu podporuje přijetí druhého projektu.   

 

Forma realizace1) 

 

Investiční výstavby – jde o projekty orientované na rozšíření výrobní kapacity, zavedení 

nových výrobků a technologií, rozšíření kapacity obslužných činností. Tyto projekty se 

realizují buď v existujícím podniku nebo formou výstavby na zelené louce.  

Akvizice –  jde o projekty  koupě již existující firmy, která vhodně doplňuje či rozšiřuje 

aktivity kupujícího.   

 

Charakter peněžních toků 

 

Konvenční – jde o projekt, u něhož  po vstupním kapitálovém výdaji následuje tok 

provozních příjmů (- + + +).  

Nekonveční – tyto projekty střídají během svého života častěji znaménka peněžního toku 

(- + - +), např. u rekultivačních prácí po skončení těžby.  

 

Možnosti aktivních zásahů v budoucnu 

 

Pasivní investice – v době provozování investice se neuvažuje s možností aktivních 

manažerských zásahů. 

                                                 
1) FOTR, J. a SOUČEK, I. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 
2005. 356 s. ISBN 80-247-0939-2. 
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Aktivní investice – předpokládá a vyhodnocuje se realizace aktivních manažerských 

rozhodnutí, např. zúžení, rozšíření, zastavení nebo odložení projektu.  

 

Doba výstavby2) 

 

Jednoleté investice – investiční zařízení je postaveno během jednoho roku. 

Víceleté investice – doba výstavby je delší než jeden rok. 

 

1.3 Fáze investičního procesu  

 

Jedna ze základních podmínek úspěchu v oblasti dlouhodobého strategického rozvoje 

podniku je kvalita vlastní přípravy a následné realizace investičního projektů. Investiční 

proces lze rozdělit do čtyř základních fází: 

 

- předinvestiční, 

- investiční, 

- provozní, 

- ukončení provozu a likvidace. 

 

Fáze předinvestiční představuje identifikaci podnikatelských nebo investičních 

příležitostí, jejich vyhodnocení, zhodnocení a rozhodnutí o realizaci či zamítnutí projektu, 

fáze investiční zahrnuje výstavbu zařízení a instalaci technologií, fáze provozní znamená 

produkci výrobků a služeb, fáze ukončení a likvidace projektu dochází k ukončení výroby a 

prodeji zařízení. Každá z těchto fází je důležitá z hlediska úspěšnosti projektu.  

 

1.3.1 Předinvestiční fáze 

 

Předinvestiční fáze se člení do tří navazujících etap, které tvoří: 

 

- identifikace podnikatelských příležitostí, 

- předběžný výběr projektů, 

                                                 
2) DLUHOŠOVÁ, D. Finanční řízení a rozhodování podniku. 1. vydání. Praha: EKOPRESS, 2006. 191 s. ISBN 
80-86119-58-0. 
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- technicko-ekonomická studie proveditelnosti. 

 

Identifikace podnikatelských příležitostí (opportunity study) 

 

Identifikace podnikatelských příležitostí představuje zpracování všech dostupných 

informací o jednotlivých podnikatelských příležitostech. Podněty pro podnikatelské 

příležitosti přináší neustálé sledování a vyhodnocování faktorů podnikatelského okolí, které 

zahrnuje poptávku po určitých produktech a službách, exportní možnosti, odhalení zdrojů 

významných surovin, objevení nových výrobků a technologií. Výsledkem vyhodnocení těchto 

příležitostí je vytvoření portfolia projektů, které se jeví pro podnik efektivní. 

 

Předběžný výběr projekt ů (pre-feasibility study)  

  

Představuje určitý mezistupeň mezi stručnými studiemi příležitostí a podrobnými 

technicko-ekonomickými studiemi.  

 

Cílem zpracování předběžné technicko-ekonomické studie je stanovit, zda: 

 

- byly posouzeny všechny možné varianty projektu, 

- aspekty projektu jsou do určité míry závažné, protože vyžadují jejich detailní šetření pomocí 

podpůrných a doplňkových studií např. marketingové průzkumy, laboratorní testy atd., 

- základní úvaha, na které je projekt založen, je pro určité investory dostatečně zajímavý, 

- stav životního prostředí v předpokládané lokalitě realizace projektu. 

 

Technicko-ekonomická studie projektu (feasibility study) 

 

Technicko-ekonomická studie proveditelnosti představuje podrobné zpracování 

projektu. Tato studie využívá metodiky UNIDO pro hodnocení projektů. V této metodice jsou 

uvedeny informace, postupy výpočtu a hodnocení podle fází investičního procesu, týkající se 

technických a finančních požadavků projektu.  

Feasibility study by měla obsahovat: kapitálové vstupy a výstupy, zdůvodnění a vývoj 

projektu, lokalizaci prostředí, technický projekt, organizační projekt, harmonogram, zdroje 

financování, dobu životnosti, analýzu rizik, vliv investice na okolí a životní prostředí.   
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Technicko-ekonomickou studii má smysl zpracovávat pouze tehdy, pokud lze získat 

prostředky pro jeho financování.  

 

1.3.2 Investiční fáze 

 

Zahrnuje činnosti, které tvoří náplň vlastní realizace projektu. Základem pro zahájení 

investiční fáze je vytvoření právních předpokladů a projektového týmu a získání finančních 

prostředků.  

Základní etapy této fáze tvoří: zpracování úvodní a realizační projektové dokumentace, 

rozhodnutí o zahájení výstavby, realizace výstavby, zkušební provoz a uvedení do provozu.  

 

1.3.3 Provozní fáze 

 

U provozní fáze je třeba posuzovat krátkodobé a dlouhodobé hlediska. Krátkodobý 

pohled se týká uvedení projektu do provozu. Mohou vznikat určité problémy jako je 

nedostatečná kvalifikace pracovníků, které mají původ v realizační fázi projektu. Dlouhodobý 

pohled se týká celkové strategie, na které byl projekt založen. V této fázi jsou generovány 

finanční toky, jenž jsou důležité pro rozhodování efektivnosti investice.  

 

1.3.4 Fáze ukončení a likvidace projektu 

 

Představuje závěrečnou fázi života projektu, tzn. zastavení výroby a činnosti spojené 

s ukončením investice. Rozdíl příjmů a výdajů z likvidace investice představuje tzv. 

likvidační hodnotu projektu, položku, která je součástí peněžního toku v posledním roce doby 

životnosti projektu.  

 

1.4 Peněžní toky investice 

 

Volné peněžní toky (FCF – Free Cash Flow) projektu představují peněžní příjmy a 

kapitálové výdaje vyvolané během životnosti, tzn. v době výstavby, provozu a ve fázi 

likvidace. Pro získání relevantních peněžních toků se uplatňuje tzv. změnový přírůstkový 

princip. Do úvahy bereme vždy rozdíl cílového stavu vyvolaného realizací investičního 

projektu (po realizaci) a stavu výchozího (před realizaci). 
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Peněžní toky z investice tvoří dvě základní složky:  

 

- jednorázové kapitálové výdaje spojené s přírůstkem aktiv do spuštění investic do provozu, 

- provozní příjmy, které jsou vyvolány v období provozu investice. 

 

1.4.1 Jednorázové kapitálové výdaje 

 

Jednorázové kapitálové výdaje jsou veškeré očekávané peněžní výdaje, u nichž se 

očekává jejich přeměna na budoucí peněžní příjmy během delšího časového období.  

 

Tyto výdaje můžeme modelově vyjádřit takto:  

,ČPKINVJKV ∆+=                          (2) 

kde INV jsou výdaje na pořízení dlouhodobého hmotného majetku (např. haly, pozemky) 

nebo dlouhodobého nehmotné majetku (např. licence, softwary) a ∆ ČPK výdaje na přírůstek 

čistého pracovního kapitálu.  

 

Součástí kapitálových výdajů je technické zhodnocení hmotného majetku, výdaje na 

zpracování technicko-ekonomických studií, technické a projektové dokumentace, celní 

poplatky, náklady na montáž. Převážná část těchto výdajů vzniká v období přípravy a 

výstavby investice.  

 

Za hmotný dlouhodobý majetek považujeme výdaje na pořízení dlouhodobého majetku, 

výdaje na trvalý přírůstek čistého pracovního kapitálu, upravené o příjem z prodeje 

nahrazovaného majetku a o daňové efekty. Tento vztah lze vyjádřit takto: 

( ),DPČPKINVJKV r +−∆+=              (3)  

kde Pr je příjem z prodeje nahrazovaného majetku a D je daňový efekt.   

 

1.4.2 Provozní příjmy z investice 

  

Provozní příjmy z investice jsou veškeré očekávané příjmy generované během 

provozování investice.  Pokud se neuvažuje s dalším investováním v průběhu provozu 

investice, pak budoucí příjmy z investice tvoří čistý zisk, odpisy a odpočet změny stavu 

čistého pracovního kapitálu. Propočet nezadluženého projektu lze vyjádřit následovně: 
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         ,ČPKODPEATFCF ∆−+=                                                                              (4) 

kde FCF jsou provozní příjmy z nezadlužené investice, EAT je zisk po zdanění, ODP jsou 

odpisy, ∆ČPK je změna čistého pracovního kapitálu. 

 

V období likvidace mohou vznikat příjmy, které souvisejí s prodejem tohoto majetku 

včetně daňových efektů. Tento vztah lze vyjádřit takto: 

( ),DPČPKODPEATFCF r −+∆−+=                  (5) 

kde Pr je příjem z prodeje majetku na konci životnosti investice a D je daňový efekt. 

 

1.4.3 Hodnocení nezadluženého a zadluženého projektu 

 

Volné peněžní toky (FCF – Free Cash Flow) slouží pro hodnocení ekonomické 

efektivnosti projektů. Peněžní toky tvoří veškeré příjmy a výdaje, které jsou vyvolány 

majetkem podniku a vztahují se ke stanovenému druhu kapitálu. Volné peněžní toky členíme 

na volné peněžní toky pro vlastníky a volné peněžní toky pro věřitele.  

 

FCFF (Free Cash Flow to the firm) jsou volné finanční toky do firmy jako celku, které 

plynou pro vlastníky a věřitele.  

  FCFDFCFEFCFF += ,           (6) 

kde FCFE jsou volné peněžní toky pro vlastníky a FCFD jsou volné finanční toky pro 

věřitele.  

 

FCFE (Free Cash Flow Equity) jsou volné finanční toky pro vlastníky.  

,SINVČPKODPEATFCFE +−∆−+=                      (7) 

kde EAT je čistý zisk, S vyjadřuje rozdíl mezi čerpání dluhu a splátek dluhu S = SC - SS. 

 

FCFD (Free Cash Flow Debt) jsou volné finanční toky pro věřitele. 

  ,)1( StÚROKYFCFD −−⋅=           (8) 

kde t je sazba daně a S je saldo z pohledu banky, rozdíl mezi příjmy z inkasovaných splátek 

úvěru snížené o výdaje na poskytnuté úvěry.  
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Nezadlužený projekt je takový projekt, kdy celkový kapitál je tvořen pouze vlastním 

kapitálem. U nezadluženého projektu platí, že volné peněžní toky jsou totožné s toky pro 

vlastníky. 

  .INVČPKODPEATFCFEU −∆−+=        (9) 

 

U zadluženého projektu se vychází z volných peněžních toků pro vlastníky FCFE nebo 

z volných peněžních toků celkového kapitálu FCFF nebo volných peněžních toků 

nezadlužené firmy FCFEU. Peněžní toky celkového kapitálu FCFF stanovíme: 

  )1( túrokyINVČPKODPEATFCFF −⋅+−∆−+=      (10) 

 

Je nezbytné, podle typu finančních toků, použít příslušný typ nákladu kapitálu, náklad 

vlastního kapitálu nezadluženého projektu RE, náklad celkového kapitálu zadluženého 

projektu WACC, náklad celkového kapitálu nezadluženého projektu RU. Čistou současnou 

hodnotu vyjádříme třemi způsoby. 

 

NPV na bázi vlastního kapitálu (NPV-Equity). Efektivnost investice je vyčíslena na 

bázi volných  peněžních toků pro vlastníky, jenž jsou diskontovány sazbou na úrovni nákladů 

na vlastní kapitál RE.  

   ∑
=

− ++⋅=
T

t

t
Et FCFERFCFENPV

1
0.)1(        (11) 

 

NPV na bázi celkového kapitálu (NPV-WACC) je vypočtena na základě volných 

peněžních toků firmy FCFF a diskontování pomocí celkových nákladů na kapitál WACC. 

.)1(
1

0∑
=

− ++⋅=
T

t

t
t FCFFWACCFCFFNPV           (12) 

 

NPV na bázi daňového štítu ANPV (Adjusted NPV) je vyčíslena jako hodnota čisté 

současné hodnoty nezadluženého projektu a daňového štítu, který vzniká v důsledku zapojení 

cizího kapitálu do financování projektu.  

  ,)1()1(
1 1

0∑ ∑
= =

−− +⋅+++⋅=
T

t

T

t

t
DtU

t
UUt RTSFCFERFCFENPV         (13) 

kde TSt je daňový štít.  
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1.5 Kritéria hodnocení efektivnosti investičních projektů 

 

Kritéria hodnocení efektivnosti investičních projektů lze rozdělit podle faktoru času na 

statická kritéria a dynamická kritéria a podle pojetí efektu z investic na účetní kritéria a 

finanční kritéria.  

 

1.5.1 Podle faktoru času  

 

Statická kritéria – mezi tato kritéria patří rentabilita vloženého kapitálu a prostá doba 

úhrady. U tohoto kritéria není zohledněn faktor času a vychází se z nominálních hodnot.  

 

Rentabilita investovaného kapitálu 

 

Ukazatel rentability dlouhodobě investovaného kapitálu (Return on Capital Employed, 

ROCE) poměřuje čistý zisk k dlouhodobému investovanému kapitálu. Zisk je stanoven jako 

průměrný čistý zisk øEAT po dobu provozu investice. Kapitálové vstupy odpovídají 

pořizovací ceně investice INV. Propočet kritéria je následující 

INV

EAT
ROCE

φ= .          (14) 

Projekt by měl být přijat, pokud rentabilita kapitálu je vyšší než rentabilita projektu se 

srovnatelným rizikem.  

Výhodou je snadná dostupnost dat a jednoduchý výpočet. Nevýhodou tohoto kritéria je, 

že nevychází z finančních toků, není zohledněn faktor času a nemá vlastnost aditivity. Tento 

ukazatel lze chápat jako doplňkový ukazatel při výběru projektu.  

 

Prostá doba úhrady  

 

Doba úhrady (Playback Method) vyjadřuje dobu potřebnou pro úhradu celkových 

investičních nákladů projektu. Jinak řečeno, za dobu úhrady se vrátí investorovi zpět 

prostředky vložené do investice.  

 

U prosté doby úhrady není zohledněn faktor času a nepracuje se diskontovanými 

peněžními toky. Propočet je formulován následovně, 
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∑
=

=
DÚ

t
t JKVFCF

1

.         (15) 

Přijatelný je projekt tehdy, když vypočítaná doba jeho návratnosti je menší, než předem 

stanovená.  

 

Dynamická kritéria  – mezi tato kritéria patří čistá současná hodnota, index ziskovosti, 

vnitřní výnosové procento a diskontovaná doba úhrady. U dynamických kritérií je 

zohledňován faktor času. Tato kritéria jsou založena na diskontování budoucích příjmů a 

výdajů z investičních projektů. 

 

Čistá současná hodnota 

 

Čistou současnou hodnotu (Net Present Value, NPV) můžeme definovat jako rozdíl 

mezi diskontovanými peněžními příjmy z investičního projektu a kapitálovým výdajem.  

∑
=

− −+⋅=
T

t

t
t JKVRFCFNPV

1

,)1(                                  (16) 

kde T je doba životnosti, R je náklad kapitálu, FCFt jsou volné peněžní toky v jednotlivých 

letech provozu investice, JKV jsou jednorázové kapitálové výdaje.  

Čistá současná hodnota udává, o kolik vzroste hodnota podniku. Pokud NPV > 0, pak 

bude daný projekt realizován v případě, že NPV < 0 pak bude projekt zamítnut.   

Výhodou je, že vychází z finančních toků, je respektován faktor času, náklady kapitálu 

se mohou v jednotlivých letech měnit a má vlastnost aditivity, tzn. že jednotlivé projekty se 

mohou sčítat.  

Určitou nevýhodou může být možnost nadhodnocení projektu tím, že se stanoví delší 

doba životnosti projektu.  

 

Index ziskovosti   

 

Index ziskovosti (Profitability Index, PI) vyjadřuje poměr budoucích diskontovaných 

peněžních příjmů z investice k jednorázovým kapitálovým výdajům. Vztah pro PI lze vyjádřit 

následovně: 

.
)1(

1

JKV

RFCF
PI

T

t

t
t∑

=

−+⋅
=          (17) 
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Toto kritérium vyjadřuje, kolik připadá současné hodnoty provozních finančních toků 

z investice na jednu korunu investičních výdajů. Jestliže je PI > 1, pak má být projekt 

realizován, pokud PI < 1, projekt má být zamítnut.  

Výhody a nevýhody jsou stejné jako u NPV, protože vychází ze stejných vstupních dat. 

Výjimku tvoří vlastnost aditivity, tzn. že projekty se nemohou sčítat. 

Tento index ziskovosti je využíván jako doplňkové kritérium, pokud má podnik 

omezené zdroje nebo při výběru většího počtu projektů z portfolia projektů. 

 

Vnit řní výnosové procento  

 

Vnitřní výnosové procento (Internal Rate of Return, IRR) představuje takovou roční 

průměrnou sazbu, při které se současná hodnota provozních peněžních toků rovná 

kapitálovým výdajům.  

.)1(
1

JKVIRRFCF t
T

t
t =+⋅ −

=
∑         (18) 

Za výhodu tohoto kritéria lze považovat, že vychází z finančních toků a je respektován 

faktor času. Nevýhodou tohoto kritéria je, že nelze snadno projekty sčítat, lze nadhodnotit 

projekt prodlužováním doby životnosti, v některých případech vzniká více než jedno řešení, 

nelze v čase měnit náklady kapitálu. Důležitým kritériem je, že náklad kapitálu projektu 

se srovnatelným rizikem musí být nižší než vnitřní výnosové procento.  

Toto kritérium lze uplatnit tehdy, pokud se rozhoduje jak o reálných, tak finančních 

investicích, neboť takto lze porovnávat výnosnost veškerých investic.    

 

Doba úhrady  

 

Doba úhrady (Playback Method) vyjadřuje časový interval, za nějž dochází k úhradě 

veškerých jednorázových kapitálových výdajů na investiční projekt provozními peněžními 

příjmy. Znamená to, že za dobu úhrady se vrátí investorovi zpět prostředky vložené do 

projektu.         

 

U diskontované doby úhrady je zohledněn faktor času. Kritérium je formulováno takto 

( )∑
=

− =+⋅
DÜ

t

t
t JKVRFCF

1

.1             (19) 
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Je-li doba úhrady kratší než limitně stanovená doba u daných typů projektu, pak  projekt má 

být přijat.   

Mezi výhody této metody patří např. to, že se vychází z finančních toků, lze měnit 

náklad kapitálu, je respektován faktor času, snadná porovnatelnost a interpretace. Nevýhodou 

je, že projekty nelze sčítat a jsou brány v úvahu finanční toky pouze do doby úhrady.  

 

1.5.2 Podle pojetí efektu z investice 

 

Účetní kritéria  se dělí na nákladová a zisková kritéria. U kritérií na bázi nákladu je 

výsledným efektem z projektu úspora nákladů. U ziskového přístupu je efektem některá 

z variant vyjádření zisku, jako je hrubý zisk, čistý zisk a EBIT. Základem jsou údaje z výkazu 

zisku a ztráty. Výhodou tohoto postupu je snadná dostupnost a propočet účetních dat.    

 

Finanční kritéria, u těchto kritérií jsou efekty vyjádřeny pomocí příjmů a výdajů. Tyto 

finanční toky jsou nejčastěji vyjádřeny jako rozdíl mezi provozními příjmy a kapitálovými 

výdaji. Základem jsou skutečné finanční toky spojené s realizací projektu. Výhodou je, že se 

vychází ze skutečných, nezkreslených údajů, které jsou vytvářené projektem.  

 

1.6 Stanovení nákladu kapitálu 

 

Pod pojmem náklady kapitálu se rozumí náklady podniku na získávání jednotlivých 

složek podnikového kapitálu. Náklady na kapitál představují minimální požadovanou míru 

výnosnosti kapitálu.3)  

 

Náklady na kapitál můžeme chápat ze dvou pohledů:  

 

- z pohledu investora se jedná o požadavek na výnosnost, jež musí být firmou dosahována, 

aby nedošlo k poklesu hodnoty pro investory, 

- z pohledu podniku lze chápat jako cenu za kapitál získaný pro další rozvoj činnosti. 

 

                                                 
3) DLUHOŠOVÁ, D. Finanční řízení a rozhodování podniku. 1. vydání. Praha: EKOPRESS, 2006. 191 s. ISBN 
80-86119-58-0. 
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Náklady na kapitál mají významnou roli pro řadu finančních rozhodnutí a úvah, kterými 

jsou optimalizace kapitálové struktury podniku, investiční rozhodování, oceňování 

jednotlivých složek majetku, stanovení hodnoty podniku aj. 

 

1.6.1 Náklady na vlastní kapitál 

 

Náklady vlastního kapitálu(RE) jsou obecně vyšší pro podnik než náklady na cizí 

kapitál. Důvody mají dvojí charakter. Riziko vlastníka, který vkládá prostředky do podniku, je 

vyšší než riziko věřitele. Věřitel vkládá své finanční prostředky na přesně stanovenou dobu a 

má jistotu v podobě pravidelného úrokového výnosu bez ohledu na ziskovost dlužníka. 

Vlastník vkládá finanční prostředky na neomezenou dobu, jeho výnos není dopředu zaručen a 

závisí na hospodářské situaci podniku. 

Efekt daňového štítu lze chápat jako úroky z cizího kapitálu, které jsou součástí nákladů 

a tím snižují zisk, ze kterého se platí daň. Výsledná výnosnost vlastního kapitálu se zvýší. 

Náklady na vlastní kapitál RE lze určit buď na bázi tržních přístupů nebo modelů 

vycházejících z účetních dat. Základní modely, které se používají pro odhad nákladů RE, jsou: 

 

- model oceňování kapitálových aktiv, 

- arbitrážní model oceňování, 

- dividendový růstový model, 

- stavebnicové modely. 

 

Model oceňování kapitálových aktiv CAPM (Capital Asset Pricing Model) 

znázorňuje tržní přístup ke stanovení nákladů na vlastní kapitál. Jde o rovnovážný model 

oceňování kapitálových aktiv, přičemž rovnováha mezního sklonu očekávaného výnosu a 

rizika je pro všechny investory stejná. Tento model je založen na vztahu mezi výnosem 

daného aktiva a tržního portfolia rizikového faktoru, který vyjadřuje riziko celého trhu. Jedná 

se o jednofaktorový model. Koeficient β se vypočítává, např. pomocí regresní analýzy. Tento 

model lze vyjádřit následovně: 

],)([)( FMEFE RRERRE −+= β         (20) 

kde E (RE) je očekávaný (střední hodnota) výnos vlastního kapitálu, RF je bezriziková 

sazba, βE je koeficient citlivosti dodatečného výnosu vlastního kapitálu na dodatečný výnos 

tržního portfolia. 
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Za předpokladu modelu MM II je možné stanovit hodnotu beta, která je ovlivněna 

zadlužeností firmy βL. Koeficient beta lze stanovit v závislosti na beta nezadlužené firmy βU a 

zadluženosti vlastního kapitálu D/E, jestliže t je daňová sazba: 

].)1(1[
E

D
tUL ⋅−+⋅= ββ          (21) 

 

Arbitrážní model oceňování APM (Arbitrage Pricing Model) je alternativní model 

oceňování aktiv. Jedná se o tržní přístup stanovení nákladů na vlastní kapitál. Řadí se mezi 

vícefaktorové modely, protože se u tohoto modelu bere v úvahu více rizikových faktorů, které 

mohou být jak makroekonomické, tak mikroekonomické.  

Rovnovážnou podmínkou je, že žádný z investorů nemůže dosáhnout arbitrážního zisku.  

Pomocí vícerozměrných metod regresní analýzy lze provádět odhad parametrů βEj. 

Základní tvar modelu APM je: 

],([)( FJ
j

EjFE RRERRE −+= ∑β                    (22) 

kde βEj je koeficient citlivosti dodatečného výnosu VK na dodatečný výnos j-tého 

faktoru,  E(Rj) je očekávaný výnos j-tého faktoru.  

 

Dividendový model se využívá při oceňování akcií, kdy tržní cena akcie je dána 

současnou hodnotou budoucích dividend z této akcie v jednotlivých letech. Tržní cenu akcie 

můžeme určit jako perpetuitu, za předpokladu nekonečně dlouhé držby akcií a konstantní 

hodnoty dividendy.   

Tento vztah pro určení nákladů na vlastní kapitál RE, lze napsat následovně: 

.
akciecenatržní

DIV
RE=               (23) 

 

Pokud hodnota dividendy v příštích letech poroste tempem g, změní se vztah pro 

výpočet nákladů kapitálu na Gordonův dividendový model s konstantním růstem takto, 

.g
akciecenatržní

DIV
RE +=          (24) 

 

Stavebnicové modely se používají pro stanovení nákladů kapitálu v ekonomice 

s nedokonalým kapitálovým trhem a krátkou dobou fungování tržní ekonomiky, kde nelze 

všeobecně použít model CAPM a arbitrážní model.  
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U těchto modelů lze alternativní náklad vlastního kapitálu RE stanovit jako součet 

výnosnosti bezrizikového aktiva a rizikových prémií. Náklady celkového kapitálu 

nezadlužené firmy WACCU jsou stanoveny pomocí stavebnicové metody následovně 

LAfinstabsképodnikatelFU RRRRWACC +++=        (25) 

kde RF je bezriziková úrokové míra, RLA je riziková přirážka za velikost podniku, Rpodnikatelské 

je riziková přirážka za obchodní podnikatelské riziko, Rfinstab je riziková přirážka za riziko 

vyplývající z finanční stability.  

 

Celkové náklady u zadlužené firmy v souladu s MM II lze vyjádřit takto, 

,1 






 ⋅−⋅= t
A

UZ
WACCWACC U        (26) 

a náklady vlastního kapitálu takto,  

  ,
)1(

A

VK
A

VK

A

UZ

OBLBU

Ú
t

A

UZ
WACC

R
U

E








 −⋅
+

⋅−−⋅
=      (27) 

kde UZ=VK+ BU + OBL, jsou úplatné cizí zdroje, A jsou aktiva, Ú jsou úroky, BU jsou 

bankovní úvěry, OBL jsou obligace, VK je vlastní kapitál.  

 

1.6.2 Náklady na cizí kapitál 

 

Náklady na cizí kapitál RD představují úroky nebo kupónové platby, které je třeba platit. 

Základní úroková míra je dána situací na finančním trhu, která se liší z několika hledisek: 

- z hlediska času, na který je úvěr poskytnut. Obecně platí, že dlouhodobé úvěry jsou dražší 

než střednědobé a krátkodobé úvěry, 

- podle očekávané efektivnosti, čím je vytvořený efekt vyšší, tím je větší záruka splacení 

úvěru,  

- z hlediska hodnocení bonity dlužníka, protože její výše ovlivňuje stanovení úrokové sazby 

z dluhy.4) 

Náklady kapitálu, které podnik získá formou dluhu RD se vyjadřují v podobě úroku 

sníženého o daňový štít. Jde o úspory z daní, které z použití cizího kapitálu plynou. 

                                                 
4) DLUHOŠOVÁ, D. Finanční řízení a rozhodování podniku. 1. vydání. Praha: EKOPRESS, 2006. 191 s. ISBN 
80-86119-58-0. 
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),1( tiRD −⋅=                       (28) 

kde i je úroková míra z dluhu a t je sazba daně.  

 

Náklady dluhu získaného upisováním obligací se určí jako výnos do splatnosti obligace, 

které určíme následovně: 

,)1()1(
1

T
D

t
D

T

t

RNVRcP −−

=

+⋅++⋅=∑        (29) 

kde P je tržní cena obligace, c je kupónová platba, T je doba do splatnosti obligace, NV je 

nominální hodnota obligace.  

 

Náklady dluhu se nejčastěji odvozují z tržních cen obligací. V případě, že neexistuje 

rozvinutý trh s obligacemi,  se nejčastěji stanovují náklady dluhu z úrokových sazeb cizího 

kapitálu podle rizika a splatnosti.  

 

1.6.3 Náklady na celkový kapitál 

 

Náklady na celkový kapitál WACC (Weighted Average Cost of Capital) jsou kombinací 

různých forem kapitálu,  

,
)1(

ED

ERDtR
WACC ED

+
⋅+⋅−⋅

=         (30) 

kde RD jsou náklady na úročený cizí kapitál, t je sazba daně z příjmu, D je úročený cizí 

kapitál, RE jsou náklady vlastního kapitálu, E je vlastní kapitál, C = E + D je celkový 

investovaný kapitál.         

Náklady kapitálu se skládají ze dvou složek, a to z nákladů cizího kapitálu a nákladu 

vlastního kapitálu.  Stanovení nákladů kapitálu by mělo být tržně orientováno, pokud bereme 

účetní hodnoty může to znamenat porušení zásady vnitřní konzistence tržního odhadu. Jestliže 

není dostatečně rozvinut finanční trh, tak vycházíme z účetních dat, jenž chápeme jako určité 

přiblížení tržním podmínkám.  

 

1.7 Zdroje financování investic 

 

Před realizací každého projektu je nutno udělat investiční rozhodnutí a finanční 

rozhodnutí. Investiční rozhodnutí odpovídá na otázku, zda daný projekt realizovat či nikoliv. 
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Finanční rozhodnutí navazuje na investiční rozhodnutí, pokud byl projekt přijat. Výsledkem 

finančního rozhodnutí je odpověď na otázku, z jakých zdrojů projekt financovat, aby byl 

v čase stabilní, finančně zajištěn a zároveň byly vynaloženy optimální náklady na kapitál.  

Zdroje financování projektu jsou důležité pro vyhodnocení efektivnosti investic. 

Struktura financování projektu by měla být navržena tak, aby byla zajištěna stabilita 

financování projektu s co nejnižšími náklady kapitálu vynaloženými na tyto zdroje.5) Zdroje 

financování lze klasifikovat podle tří hledisek.  

První hledisko se zabývá otázkou vlastnictví, které lze rozčlenit do dvou skupin, 

přičemž první skupinu tvoří vlastní kapitál a druhou skupinu tvoří cizí kapitál. Druhým 

hlediskem je místo, odkud se finanční zdroje získávají. Jde o interní zdroje a externí zdroje 

financování. Do interních zdrojů patří nerozdělený zisk, odpisy a dlouhodobé rezervy. Externí 

zdroje zahrnují akcie, dluhopisy, bankovní a dodavatelské úvěry aj. Třetím hlediskem je doba, 

na kterou firma kapitál získává. Člení se na dlouhodobý kapitál se splatností delší než jeden 

rok a krátkodobý kapitál se splatností do jednoho roku. Dlouhodobým kapitálem rozumíme 

dluhopisy, dlouhodobé a střednědobé bankovní úvěry, leasing, směnky a dodavatelské úvěry. 

Krátkodobý kapitál představuje běžný bankovní úvěr.  

Pokud jsou zdrojem financování investic pouze interní zdroje, jedná se o tzv. 

samofinancování. Výhoda samofinancování je, že nevznikají náklady na externí kapitál, 

snižuje se finanční riziko firmy a nezvyšuje se stupeň zadluženosti firmy. Nevýhodou této 

varianty financování je, že zisk jako ekonomická veličina může být nestabilním zdrojem a je 

dražším zdrojem financování.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5) FOTR, J. Strategické finanční plánování, 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 1999. 149 s. ISBN 80-7169-694-
3.   
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2 Charakteristika firmy a hodnocené investice 

 

V roce 1965 vznikl Závod na výrobu železničních dvojkolí, který byl součástí  

Železáren a drátoven Bohumín, jehož cílem bylo dodávat dvojkolí do střední Evropy. Později 

byla zahájena výroba na válcovně kol, kovárně náprav a obrobně. V roce 1999 vzniká 

samostatný podnik Bonatrans Group a.s., který je zapsán u rejstříkového soudu v Ostravě dne  

31. března 2006.  

Společnost Bonatrans Group a.s. je moderní a prosperující firma s vedoucím postavením 

ve výrobě dvojkolí a železničních kol v Evropě. Jedná se o stabilní podnik, který udržuje 

dlouhodobou ekonomickou stabilitu a růst hodnoty společnosti. Drží se své dlouhodobé 

tradice a zaručuje kvalitu výrobku.  

Hlavní činností podniku je výroba železničních dvojkolí, které jsou odolné proti 

tepelnému namáhání a proti vysoké rychlosti při speciálním užití. Dále se zabývá výrobou 

kol, náprav, kotoučů, obručí a tlumičů hluku, které slouží ke snižování vibrací a hluku kol za 

provozu. Díky tomu, že Bonatrans vyvíjí a dodává dvojkolí, kola a nápravy pro všechny 

druhy aplikací za různorodých provozních podmínek, je schopen zúročit získané zkušenosti a 

nabídnout výrobky optimalizované z mnoha různých hledisek.  

Podnik v současné době zaměstnává 1054 kvalifikovaných zaměstnanců. Pro 

zaměstnance pořádá různá školení, která zvyšují odbornost zaměstnanců. Ve firmě jsou 

zaměstnáni převážně lidé středního věku, kteří disponují dostatečnými odbornými 

zkušenostmi. Nicméně firma se nebrání spolupráci s nadanými absolventy technických 

univerzit, převážně však strojních fakult.        

Mezi nejvýznamnější dodavatele kvalitní oceli patří ocelárna Třinec, čínský dodavatel 

Jiangyinxing Cheng Special Steel Works CO., italský dodavatel ABS aj. K dodavatelům, kteří 

dodávají komponenty k dvojkolí , se řadí  SKF z Francie, německá firma Knorr-Bremse AG a 

VOITH AG.   

Pro své zákazníky je firma ochotna přizpůsobit výrobu, která bude odpovídat 

specifickým požadavkům a potřebám zákazníka. Za krátký čas je schopen Bonatrans vyvinout 

a nabídnout výrobek „ušitý na míru“ potřebám zákazníka. Mezi zákazníky patří přední 

evropské i světové železnice jako je DB v Německu, SNCF ve Francii, operátoři ve Velké 

Británii, IR v Indii, železnice v Severní Americe a další. Nové vozy jsou dodávány známým 

společnostem jako je Bombardier, Siemens, Kawasaki Rail Car, Škoda Transportation, ČKD 

Vagonka a mnoho dalším.      
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Hlavním cílem společnosti je trvale zvyšovat objem a kvalitu svých výrobků tak, aby 

dlouholetá spokojenost zákazníků a závazky vůči akcionářům dovolily prosperovat a 

zabezpečovat přiměřené výnosy a nepřetržitý rozvoj.   

 

2.1 Základní informace o investici 

 

Obráběcí stroj bude využíván pro širokou škálu výrobků s vysokými požadavky na 

přesnost. Vysoká přesnost obrábění náprav bude dána přesným obráběcím zařízením a 

přesným řídicím systémem. Stroj bude řízen moderní číslicovou metodou a bude síťově 

napojen na centrální databanku programů pro obrábění všech vyráběných typů kol.  

Pro potřeby společnosti Bonatrans Group a.s. bude obráběcí stroj úpraven na základě jejich 

požadavků a součástí dodávky bude i montáž stroje.  

Pokud budou nápravy a kola určeny k montáži do dvojkolí, budou pokračovat do montážní 

linky. Jestliže mají být dodány jako samostatné díly, provádí se povrchová úprava podle 

dohodnutých podmínek se zákazníkem.  

 

Projekt řadíme mezi investice, které jsou zaměřené na zvýšení výrobní kapacity. Firma 

předpokládá nárůst zisku z výrobní kapacity ročně o tři procenta. Pořizovací cena stroje je 

7 800 000 Kč. Vzhledem k tomu, že stroj musel být upraven pro potřeby firmy a byla 

provedena montáž stroje, tak se jeho základní cena navýšila o 1 300 000 Kč. Celková cena 

stroje činí 9 100 000 Kč. Další vstupní údaje o investici jsou stanoveny následovně: 

- doba životnosti investice je stanovena na 8 let, 

- investice bude zařazena do provozu v roce 2008,  

- požadovaná doba splatnosti úvěru a finančního leasingu je 5 let,  

- předpokládá se, že po dobu provozu investice bude daňová sazba v roce 2007 ve výši 24 %, 

v roce 2008 ve výši 21 % , v roce 2009 ve výši 20 % a v roce 2010 a v dalších letech ve výši 

19 %.   

Po splacení investice bude stroj firmou dále využíván. 
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3 Zhodnocení efektivnosti dané investice 

 

Efektivnost investice je posuzována pomocí finančních kritérií, která jsou popsána 

v teoretické části 1.5. Na základě těchto finančních kritérií je propočteno a následně zjištěno, 

která forma financování je pro danou investici nejvýhodnější.  

  

3.1 Výpočet nákladu na kapitál  

 

 Náklad kapitálu u investičního projektu je měřítkem pro míru výnosu dané  investice. 

V rámci této investice se náklad kapitálu stanoví pomocí stavebnicového modelu ze vztahu 

(25) a (27), který používá ministerstvo průmyslu a obchodu. Pro výpočet jsou  použity 

hodnoty uvedené v tab. 3.1. 

   

Tab. 3.1 Finanční údaje o firmě (v Kč) 

EBIT 379 747 000 

Aktiva celkem 2 951 105 000 

Oběžná aktiva 2 060 379 000 

Vlastní kapitál 815 345 000  

Cizí kapitál krátkodobý 1 678 645 000 

Bankovní úvěry  1 073 611 000 

Úroky 52 758 000 

Obligace 0 

 

Bezriziková sazba RF 

- sazba je stanovena ministerstvem průmyslu a obchodu pro rok 2006 

RF = 3,77 % 

 

Stanovení rizikové přirážky charakterizující produk ční sílu Rpodnikatelské 

Na ukazateli EBIT/A je závislá riziková přirážka. Tento ukazatel se porovnává s ukazatelem 

X1. Ukazatel X1 vyjadřuje nahrazování úplatného cizího kapitálu vlastním kapitálem. 

Ukazatel X1 lze znázornit  následovně 
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Jestliže EBIT/A > X1, pak Rpodnikatelské = 0 %. Pokud EBIT/A < 0, pak je Rpodnikatelské = 10 %. 

V případě že bude EBIT/A > 0 a zároveň EBIT/A < X1, pak použijeme následující vztah 

 )110/()/1( 22 XAEBITXR sképodnikatel ⋅−= . 

 

Rpodnikatelské – riziková prémie charakterizující produkční sílu firmy 

 

EBIT/A = 379,747 / 2951,105 = 12,87 % 
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EBIT/A > X1 => Rpodnikatelské = 0 % 

 

Stanovení rizikové přirážky finan ční stability na bázi likvidity R finstab 

U tohoto ukazatele se vychází z celkové likvidity OA/krátkodobé závazky, přičemž je dána 

mezní hodnota likvidity XL. Jestliže je průměr průmyslu nižší než 1,25, pak horní hranice XL 

= 1,25. Pokud je průměr průmyslu větší než 1,25, pak XL = průměr průmyslu.  

 

Je-li celková likvidita firmy > XL, pak Rfinstab = 0 %. Je-li celková likvidita < 1, pak je Rfinstab 

= 10 %. Je-li celková likvidita firmy > 1 a současně celková  likvidita < XL, pak se Rfinstab 

propočte takto: 

 

( ) ( )22 110/ −⋅−= XLlikviditacelkováXLRfinstab
                                        (32) 

 

Rfinstab – riziková prémie charakterizující vztah mezi aktivy a pasivy pomocí ukazatele 

celkové likvidity  

 

Celková likvidita = OA/krátkodobé závazky = 2060,379 / 1678,645 = 1,23 

 

XL = 1,25 
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Celková likvidita > 1 a současně je celková likvidita < XL 

 

( ) ( ) ( ) ( ) %064,0125,110/23,125,1110/ 2222 =−⋅−=−⋅−= XLlikviditacelkováXLRfinstab  

 

Stanovení rizikové přirážky charakterizující velikost podniku RLA  

Je-li UZ > 3 mld. Kč, pak se RLA = 0 %. Tato hranice vychází ze zkušenosti firem 

poskytujících rizikový kapitál. Je-li UZ < 100 mil. Kč, pak RLA = 5 %. Je-li UZ > 100 mil. Kč 

ale UZ < 3 mld. Kč, použije se následující propočet  RLA = (3 mld. Kč – UZ)2 / 168,2. 

 

RLA  – riziková přirážka charakterizující velikost firmy  

 

UZ =  VK + BU + OBL = 815,345 + 1073,611 + 0 = 1888,956 mil. Kč 

 

UZ > 100 mil. Kč a zároveň je UZ < 3 mld. Kč 

 

RLA = (3 mld. Kč – 1,888956 mld. Kč)2 / 168,2 = 0,73 % 

 

WACCU = RF + Rpodnikatelské + Rfinstab + RLA = 3,77 + 0 + 0,73 + 0,064 = 4,56 % 
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3.2 Stanovení peněžních toků 

 

V níže uvedené tabulce jsou vyčísleny plánované tržby a náklady za jednotlivá léta 

životnosti investice. U tržeb je předpokládán meziroční nárůst o tři procenta. Náklady se 

vyvíjí stejně jako tržby, tzn. meziroční nárůst je o tři procenta.  
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Tab. 3.2  Plán tržeb a nákladů (v tis. Kč) 

Počet let provozu investice 1 2 3 4 5 6 7 8 
Tržby 6000 6180 6365 6556 6753 6956 7164 7379 
Náklady bez odpisů 2078 2190 2256 2323 2394 2465 2538 2615 
 

3.3 Financování investice 

 

Firma se rozhodla investovat do nového obráběcího stroje a zvažuje tři formy 

financování, a to financování z vlastních zdrojů, bankovním úvěrem a finančním leasingem.  

Na základě uvedených kritérií hodnotících efektivnost daného projektu viz část 1.5.1, bude 

zjištěno, která z variant financování je pro daný projekt nejvýhodnější. Pro analýzu budou 

využita dynamická kritéria - čistá současná hodnota, index ziskovosti, vnitřní míra výnosnosti 

a diskontovaná doba úhrady a statická kritéria – prostá doba úhrady a rentabilita vloženého 

kapitálu, která slouží jako doplňková kritéria. 

 

3.3.1 Financování investice pomocí vlastních zdrojů 

  

U této varianty se předpokládá, že celý investiční projekt bude financován pouze 

z vlastních zdrojů. Jedná se tedy o nezadlužený projekt.  

Součástí výpočtů jsou daňové odpisy, které jsou uvedeny v zákoně č. 586/1992 Sb. O 

daních z příjmů § 31 odst. 1. Společnost uplatňuje  rovnoměrné odpisování obráběcího stroje. 

Obráběcí stroj spadá do druhé odpisové skupiny a doba odpisování je 5 let. V tab. 3.3 jsou 

uvedeny sazby a výše odpisů. V průběhu doby odpisování firma nemůže měnit způsob 

odpisování. 

 

Tab. 3.3 Odpisový plán 

Daňové odpisy 
Rok Sazba v % Výše odpisů v Kč 

1 2007 11 1 001 000 
2 2008 22,25 2 024 750 
3 2009 22,25 2 024 750 
4 2010 22,25 2 024 750 
5 2011 22,25 2 024 750 
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V následující tabulce jsou propočty peněžních toků ze vztahu (9), které jsou 

financovány vlastními zdroji.  

 

Tab. 3.4 Propočet peněžních toků - financování vlastními zdroji (v tis. Kč) 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Počet let provozu 
investice 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

EAT 0 2 307 1 591 1 688 1 788 1 890 3 637 3 747 3 858 
Odpisy 0 1 001 2 024 2 024 2 024 2 024 0 0 0 
∆ČPK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
KV - 9 100 0 0 0 0 0 0 0 0 
FCFEU - 9 100 3 308 3 596 3 712 3 813 3 915 3 637 3 747 3 858 
DF (5,66 %) 1 0,946 0,896 0,848 0,802 0,759 0,719 0,680 0,644 
dfFCFEu - 9 100 3 131 3 221 3 147 3 059 2 973 2 614 2 548 2 484 
 

Výpočet jednotlivých kritérií 

 

Z tab. 3.4 budou použity údaje k výpočtům čisté současné hodnoty, indexu ziskovosti, 

vnitřního výnosového procenta, době úhrady a rentability investovaného kapitálu.  

 

a) Čistá současná hodnota (NPV) udává rozdíl mezi diskontovanými peněžními 

příjmy a kapitálovým výdajem. Pro výpočet se použije vzorec (16).   

 

KčNPV 03908114000100903918123 =−=  

Čistá současná hodnota je klíčovým kritériem. Na základě tohoto kritéria se podnik bude 

rozhodovat zda danou investici realizovat. Ukazatel NPV je kladný a z ekonomického 

hlediska je projekt pro podnik přijatelný, zajišťuje požadovanou míru výnosu.  

 

b) Index ziskovosti (PI) vyjadřuje podíl mezi diskontovanými peněžními příjmy a 

kapitálovým výdajem. Pro výpočet se použije vztah (17). 

 

55,2
0001009

03918123 ==PI  

Index ziskovosti je významným kritériem pro hodnocení a výběr investičních projektů 

za předpokladu, že se firma rozhoduje mezi více projekty. V našem případě se podnik 

rozhoduje pouze mezi třemi formami financování, a tudíž toto kritérium je chápáno jako 

doplňkové. Tento ukazatel splňuje svou podmínku, že je větší než jedna.  
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c) Vnitřní výnosové procento (IRR) vyjadřuje roční průměrnou sazbu, při které se 

současná hodnota provozních peněžních toků rovná kapitálovým výdajům. Pro tento výpočet 

jsme využili funkci „Míru výnosnosti“ v MS Excelu. 

 

%29=IRR  

Vnitřní výnosové procento charakterizuje míru zhodnocení prostředků vložených do 

investičního projektu. Vnitřní výnosové procento je vyšší, jak náklad kapitálu tzn., že 

investiční projekt je ekonomicky výhodnější.  

 

d) Doba úhrady vyjadřuje takovou dobu úhrady, za kterou se investorovi vrátí zpět 

jeho vložené prostředky do investice.  

 

Diskontovaná doba úhrady (dDÚ) zohledňuje faktor času. Pro výpočet se použije vzorec 

(19). 

 

dníarokydDÚ 3142360
6921473

7367462
2 =








⋅+=  

 

Tab. 3.5 Diskontovaná doba úhrady (v Kč) 

Roky Cash Flow Kumulované CF 
0 -9 100 000 -9 100 000 
1 3 131 355 - 5 968 645 
2 3 221 908 - 2 746 736 
3 3 147 692 400 956 
4 3 059 663  3 460 619 
5 2 973 263 6 433 882 
6 2 614 354 9 048 237 
7 2 548 686 11 596 923 
8 2 484 116 14 081 039 

 

Za dobu návratnosti se považuje počet let, kterých je zapotřebí k tomu, aby se 

kumulované peněžní příjmy vyrovnaly počátečním kapitálovým výdajům. Návratnost 

investice je v poměru k životnosti investice nízká. 

 

Prostá doba úhrady (pDÚ) nezohledňuje faktor času a nejsou zohledněny náklady na 

kapitál. Pro výpočet použijeme vztah (15).    
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dníarokypDÚ 2132360
9937123

4601942
2 =








⋅+=  

 

Tab. 3.6 Prostá doba úhrady (v Kč) 

Roky Cash Flow Kumulované CF 
0 -9 100 000 -9 100 000 
1 3 308 590 -5 791 410 
2 3 616 603 -2 194 460 
3 3 712 993 1 518 553 
4 3 813 433 5 331 965 
5 3 915 493 9 247 458 
6 3 637 710 12 885 168 
7 3 747 060 16 632 228 
8 3 858 840 20 491 068 

 

 Toto kritérium je považováno za orientační kritérium, protože nerespektuje faktor času 

a faktor rizika. Podle tohoto kritéria je investice splacená během třetího roku.  

  

e) Rentabilita investovaného kapitálu poměřuje čistý zisk k dlouhodobému 

investovanému kapitálu. Vychází se ze vztahu (14). 

 

%28
0001009

8405632 ==ROCE  

Rentabilita je pouze doplňkovým kritériem, a tudíž se bude porovnávat s ostatními 

formami financování.  Pro podnik je rozhodující projekt s vyšší výnosností. 

 

Z uvedených výsledků vyplývá, že tato forma financování je výhodná pro podnik, 

protože splňuje všechny podmínky jednotlivých kritérií.  

 

3.3.2 Financování pomocí bankovního úvěru 

 

U této formy financování se předpokládá, že celá investice bude financována bankovním 

úvěrem, který společnosti poskytne Komerční banka. Splatnost úvěru bude 5 let s úrokovou 

sazbou 7,6 % p.a. Splátky jsou rovnoměrně rozloženy po celou dobu životnosti investice se 

splatností vždy ke konci každého roku. Pro financování bankovním úvěrem je zapotřebí 
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vytvořit splátkový kalendář. Splátky a úroky jsou uvedené v tab. 3.7. Bankovní úvěr byl 

jednorázově vynaložen na zaplacení investice.  

 

Tab. 3.7 Splátkový kalendář (v Kč) 

Rok Anuita Úrok Úmor Z ůstatek 
    9 100 000 
2008 2 255 177 691 600 1 563 577 7 536 423 
2009 2 255 177 572 768 1 682 409 5 854 014 
2010 2 255 177 444 905 1 810 272 4 043 742 
2011 2 255 177 307 324 1 947 853 2 095 889 
2012 2 255 177 159 288 2 095 889 0 

 

 Při financování bankovním úvěrem daňovou úsporu tvoří daňové odpisy a úroky 

z úvěru. Výše odpisů je stejná jako u předchozí varianty. V následující tabulce jsou uvedeny 

propočty peněžních toků, které jsou financovány pomocí bankovního úvěru. U tohoto 

propočtu se vychází ze vztahu (10). 

 

Tab. 3.8 Propočet peněžních toků pomocí bankovního úvěru (v tis. Kč)  

Rok  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Počet let provozu 
investice 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

EAT 0 1 761 1 127 1 327 1 539 1 761 3 637 3 747 3 858 
Odpisy 0 1 001 2 024 2 024 2 024 2 024 0 0 0 
Zdaněné úroky 0 546 463 360 248 129 0 0 0 
∆ČPK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
KV - 9 100 0 0 0 0 0 0 0 0 
FCFE - 9 100 3 308  3 596 3 708 3 810 3 912 3 637 3 747 3 858 
DF (4,56%) 1 0,956 0,915 0,875 0,837 0,800 0,765 0,732 0,700 
dfFCFE - 9 100 3 164 3 290 3 244 3 187 3 131 2 783 2 742 2 701 
 

Výpočet jednotlivých kritérií 

 

 a) čistá současná hodnota vychází ze vztahu (16). 

 

KčNPV 38114515000100938124524 =−=  

Čistá současná hodnota je ve výši 15 145 381 Kč, což znamená, že ukazatel splňuje 

podmínku a může být za určitých předpokladů přijat. 

 

 b) index ziskovosti pro výpočet se použije vzorec (17). 
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66,2
0001009

38124524 ==PI  

Podle kritéria indexu ziskovosti, který je roven 2,66, je investice zisková a přijatelná. 

 

 c) vnitřní výnosové procento  se určí prostřednictvím funkce MS Excel „Míra 

výnosnosti“.  

 

%30=IRR   

Vnitřní výnosové procento je vyšší než náklad kapitálu, tedy investice je přijatelná.  

 

 d) doba úhrady – rozlišuje se prostá doba úhrady, kde nejsou zohledněny náklady 

kapitálů a diskontovaná doba úhrady, kde zohledňujeme náklady kapitálů.   

 

Diskontovaná doba úhrady pro výpočet se použije vzorec (19). 

 

dníarokydDÚ 2942360
1932443

6466452
2 =








⋅+=   

 

Tab. 3.9 Diskontovaná doba úhrady (v Kč) 

Roky Cash Flow Kumulované  CF 
0 -9 100 000 -9 100 000 
1 3 164 298 -5 935 702 
2 3 290 056 -2 645 646 
3 3 244 193 598 546 
4 3 187 892 3 786 439 
5 3 131 712 6 918 151 
6 2 783 778 9 701 929 
7 2 742 405 12 444 334 
8 2 701 047 15 145 381 

 

U diskontované doby úhrady se investice vrátí za 2 roky a 294 dní. 
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Prostá doba úhrady pro výpočet se použije vztah (15). 

 

dníarokypDÚ 2132360
5437083

4601942
2 =








⋅+=  

 

Tab. 3.10 Prostá doba úhrady (v Kč) 

Roky Cash Flow Kumulované CF 
0 -9 100 000 -9 100 000 
1 3 308 590 -5 791 410 
2 3 596 950 -2 194 460 
3 3 708 543   1 514 083 
4 3 810 359  5 324 443 
5 3 913 900  9 238 342 
6 3 637 710 12 876 052 
7 3 747 060 16 683 112 
8 3 858 840 20 481 952 

  

Podle prosté doby úhrady je investice splacená v druhém roce. 

 

e) Rentabilita investovaného kapitálu se vypočte pomocí vzorce (14). 

 

%26
0001009
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 Výnosnost investice činí 26 %.  

 

Vzhledem k tomu, že jednotlivá kritéria opět splňují všechny podmínky, je vhodné 

investice realizovat pomocí bankovního úvěru.   

 

3.3.3 Financování pomocí finančního leasingu 

 

Při financování investice finančním leasingem nevstupují do peněžních toků odpisy, 

protože u této formy financování investici odpisuje leasingová společnost.  

Podle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví je první zvýšená leasingová splátka daňově 

uznatelná. Tato splátka je účtovaná jako náklad příštích období, a proto nesmí být zahrnuta do 

nákladů v roce, ve kterém byla vynaložena. První zvýšenou splátku rozpustíme rovnoměrně 

v období, kdy splácíme leasingové splátky.  
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Společnost se na základě nabídky ČSOB Leasing a.s. rozhodla pro variantu, kde 

leasingové nájemné bude rozvrženo do 60 rovnoměrných splátek a první zvýšená leasingová 

splátka bude ve výši 30 % ze vstupní ceny investice. Leasingové splátky budou placeny vždy 

k 30. dni každého kalendářního měsíce. V leasingových splátkách jsou zahrnuty finanční 

služby leasingové společnosti, která představují pro leasingovou společnost zisk.  Po uplynutí 

leasingové smlouvy přechází stroj za předem domluvenou kupní cenu do vlastnictví firmy. 

Výpočty leasingové splátky jsou uvedeny v příloze 3. 

 

Tab. 3.11 Leasingové splátky (v Kč) 

První zvýšená splátka  2 730 000 
Měsíční leasingová splátka 106 167 
Finanční služby 33 866 
Měsíční splátka celkem 140 032 
Leasingový koeficient 1,22 
  

Při financování leasingem vstupují do nákladů měsíční leasingové splátky a časově 

rozlišena záloha, která je rovnoměrně rozpuštěna na pět let. Do kapitálových výdajů vstupují 

měsíční leasingové splátky a první zvýšená splátka. V tabulce 3.12 jsou uvedené propočty 

peněžních toků plynoucí z investice, která je zcela financovaná finančním leasingem. Výpočty 

vycházejí ze vztahu (10). 

 

Tab. 3.12 Propočet peněžních toků pomocí finančního leasingu (v tis. Kč) 

Rok  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Počet let provozu 
investice 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

EAT 0 1 339 1 428 1 524 1 625 1 727 3 637 3 747 3 858 
∆ČPK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Časově rozlišená 
splátka + LS 

0 2 226 2 226 2 226 2 226 2 226 0 0 0 

Provozní příjmy  0 3 565 3 637 3 751 3 851 3 953 3 637 3 747 3 858 
KV - 2 730 - 1 680 - 1 680 - 1 680 - 1 680 - 1 680 0 0 0 
DF (4,56 %) 1 0,956 0,915 0,875 0,837 0,800 0,765 0,732 0,700 
df Provozní 
příjmy 

0 3 410 3 326 3 281 3 222 3 163 2 783 2 742 2 701 

df KV - 2 730 - 1 607 - 1 537 - 1 469 - 1 405 - 1 344 0 0 0 
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Výpočet jednotlivých kritérií 

 

a) čistá současná hodnota se vypočítá pomocí vzorce (16). 

 

KčNPV 783537145550941033863224 =−=   

Čistá současná hodnota má pro podnik skutečný přínos ve výši 14 537 783 Kč. 

 

b) index ziskovosti se vypočte ze vztahu (17). 

 

44,2
55509410

33863224 ==PI   

 Index ziskovosti je větší než jedna, tudíž je pro podnik přijatelný. 

 

 c) vnitřní výnosové procento se vypočítá pomoci funkce „Míry výnosnosti“ v MS 

Excelu.  

 

%67=IRR  

 IRR činí 67 %, tedy je vyšší než náklad kapitálu. 

 

 d) doba úhrady je buď prostá, která nerespektuje faktor času, nebo diskontovaná, 

která respektuje faktor času.  

 

Diskontovaná doba úhrady se vypočte ze vztahu (19). 

 

dníarokdDÚ 1861360
9257891

699926
1 =








⋅+=   
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Tab. 3.13 Diskontovaná doba úhrady (v Kč) 

Roky Cash Flow  Kumulované CF 
0 -2 730 00 -2 730 000 
1 1 693 642 - 926 699 
2 1 711 168 863 226 
3 1 720 862 2 674 839 
4 1 729 845   4 491 477 
5 1 736 068  6 310 552 
6 2 783 778  9 094 331 
7 2 742 405  11 836 736 
8 2 701 047  14 537 783 

 

Diskontovaná doba úhrady investice je uhrazena do dvou let. 

 

Prostá doba úhrady se použije vztah (15). 

 

dníarokpDÚ 1551360
8889561

468844
1 =








⋅+=  

 

Tab. 3.14 Prostá doba úhrady (v Kč) 

Roky Cash Flow Kumulované CF 
0 -2 730 000 -2 730 000 
1 1 885 532 -844 468 
2 1 956 888 1 112 420 
3 2 070 914 3 183 334 
4 2 171 354  5 354 688 
5 2 273 414 7 628 102  
6 3 637 710 11 265 812 
7 3 747 060  15 012 872 
8 3 858 840          18 871 712 

 

Prostá doba úhrady je orientačním kritériem, protože nerespektuje faktor času a faktor 

rizika. 

 

e) rentabilita vloženého kapitálu – pro tento výpočet se použije vztah (14). 

 

%26
0001009
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Rentabilita činí 26 % a přináší společnosti určitou míru výnosnosti. 
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Financování z
vlastních zdrojů

Financování
bankovním úvěrem

Financování
f inančním
leasingem

Čistá sou časná hodnota

Z výsledků vyplývá, že hodnoty jednotlivých kritérií splňují dané podmínky, a tudíž je 

tato forma financování vhodná pro přijetí projektu. 

 
3.4 Vyhodnocení jednotlivých kritérií 

 

Za základě zjištěných výsledků hodnocených kritérií efektivnosti dané investice se 

rozhodne, která forma financování je pro podnik nejefektivnější. V následujících grafech jsou 

porovnávána hodnocená kritéria jednotlivých forem financování  a následně vyhodnocena 

nejlepší forma financování.  

 

Čistá současná hodnota     

 

Toto kritérium je považováno za  nejpoužívanější a nejvhodnější metodu, která dává 

srozumitelný výsledek a jasná rozhodovací kritéria. Porovnává diskontované kapitálové 

výdaje a diskontované peněžní příjmy z investice.  

Pro podnik je nejdůležitější skutečný přínos investice v penězích. Čistá současná 

hodnota má větší váhu, než ostatní kritéria, neboť vypovídá o reálné peněžní situaci 

v korunách.  

Pokud je hodnota NPV > 0, je možné investici přijmout. Jestliže je hodnota NPV < 0, 

tedy záporná, tak projekt zamítneme, protože nedojde k navrácení vloženého kapitálu.  

V grafu  3.1 jsou uvedené výsledky čisté současné hodnoty získané z jednotlivých forem 

financování.  

 

Graf 3.1 Porovnání čisté současné hodnoty mezi jednotlivými formami financování  
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Index ziskovosti

Z výsledků vyplývá, že všechny formy financování splňují podmínku, aby investice 

mohla být přijatá. Financování bankovním úvěrem dosahuje nejvyšší čisté současné hodnoty 

budoucích výnosů z investice, tudíž je pro podnik tato forma financování nejvýhodnější. 

Nejmenší peněžní přínos z investice plyne z financování vlastních zdrojů.  Pomocí dalších 

doplňkových kritérií se rozhodne, která z forem financování je nejvhodnější.  

 

Index ziskovosti 

 Tento index představuje poměr diskontovaných příjmů z investice a diskontované 

kapitálové výdaje.  

 Projekt může být přijat k realizaci, pokud index ziskovosti je větší než 1. Jestliže je 

index PI menší nebo roven 1, projekt nebude přijat. Čím více index ziskovosti přesahuje 

jednotku, tím je projekt ekonomicky výhodnější. Index ziskovosti má těsný vztah s čistou 

současnou hodnotou.  

  V grafu 3.2 jsou porovnány výsledky indexu ziskovosti mezi jednotlivými formami 

financování. 

 

Graf 3.2 Porovnání indexu ziskovosti mezi jednotlivými formami financování. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z grafu lze vyčíst, že výsledky jednotlivých forem financování jsou větší než 1, tudíž  

investice může být přijatá. Výsledky nám vyjadřují, že na jednu korunu kapitálových výdajů 

v přepočtu na současnou hodnotu projekt přináší u financování z vlastních zdrojů 2,55 Kč, u 

bankovního úvěru 2,66 Kč a u finančního leasingu 2,44 Kč budoucích příjmů přepočtených na 

současnou hodnotu. Z výsledků je jasné, že financování bankovním úvěrem může společnosti 

přinést větší efekty než financování z vlastních zdrojů a finančním leasingem.  
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Vnit řní míra výnostnosti

Vnit řní výnosové procento 

 

 Charakterizuje míru zhodnocení prostředků vložených do projektu. Vnitřní výnosové 

procento si můžeme vypočítat pomocí vztahu (18) nebo pomocí funkce „Míra výnosnosti“ 

v MS Excelu. Pro vyčíslení tohoto kritéria  jsme použili jednoduší metodu a to v MS Excelu.  

 Investici je možné přijmout, je-li IRR > WACC. Vnitřní výnosové procento má smysl 

počítat tehdy, pokud je čistá současná hodnota klesající funkcí diskontní sazby.  

 

Graf 3.3 Porovnání výsledků IRR mezi jednotlivými formami financování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodnoty jednotlivých forem financování jsou větší než  náklady na celkový kapitál a 

tedy splňují danou podmínku. U financování finančním leasingem je hodnota rovna 67 % a  

ukazuje výrazně větší výhodnost investice než u ostatních forem financování. U variant 

financování, kdy investice je financována z vlastních zdrojů a bankovním úvěrem, je výše 

vnitřního výnosového procenta téměř stejná, tedy ve výši 29 % a 30 %, což představuje 

přijatelnost projektu.  

  

Diskontovaná doba úhrady  

 

 V době, kdy se kumulované roční příjmy rovnají kapitálovým výdajům, se peněžní 

prostředky investované do projektu vracejí v plném rozsahu. Od tohoto okamžiku začínají 

plynout skutečné přínosy z investice.  

 Pokud diskontovaná doba úhrady nepřesáhne limitně stanovenou dobu, pak má být 

projekt přijat.  
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Tab. 3. 15 Diskontovaná doba úhrady 

Diskontovaná doba úhrady 

Financování z vlastních zdrojů 2 roky a 314 dní 

Financování bankovním úvěrem 2 roky a 294 dní 

Financování finančním leasingem 1 rok a 186 dní 

 

Životnost zařízení je stanovena na osm let. Společnost předpokládá, že investice bude 

splacena nejpozději do tří let. 

Z tab. 3.21 lze vyčíst, že investice se vrátí během třetího roku provozu u financování 

z vlastních zdrojů a bankovního úvěru, zatímco u financování finančním leasingem se 

investice vrátí o rok dříve. Proto je finanční leasing pro společnost nejvíce výhodný, z 

hlediska doby úhrady.  

 

Prostá doba úhrady 

 

Doba návratnosti je dána počtem let, která je zapotřebí k tomu, aby se kumulované 

prognózované peněžní toky vyrovnaly počáteční investici. Tato metoda nerespektuje faktor 

času a nezahrnuje faktor rizika.  

Přijatelný je projekt tehdy, když vypočítaná doba jeho návratnosti je menší, než předem 

stanovená. 

 

Tab. 3.16 Prostá doba úhrady  

Prostá doba úhrady 

Financování z vlastních zdrojů 2 roky a 213 dní 

Financování bankovním úvěrem 2 roky a 213 dní 

Financování finančním leasingem  1 rok a 155 dnů 

 

Návratnost vložených prostředků do projektů je v poměru k životnosti investice nízká. U 

financování investičního projektu z vlastních zdrojů nebo bankovním úvěrem je doba splacení 

stejná a splňuje požadavky společnosti na dobu návratnosti. Stejně jako u dynamické doby 

úhrady je financování finančním leasingem kratší než stanovila společnost, a tedy splňuje 

podmínku.  Tato metoda se používá u projektů s krátkou dobou životnosti a při nízkém stupni 

rizika.   



 - 40 - 

Rentabilita vloženého kapitálu 

 

 Rentabilita vloženého kapitálu je doplňkovým kritériem. Pro společnost je výhodnější 

ta investice, jejíž rentabilita je vyšší  než rentabilita projektu se srovnatelným rizikem. Toto 

kritérium považuje za efekt z investice zisk, který investice přináší. 

Výnosnost investice činí 28 % u financování z vlastních zdrojů. U financování investice 

bankovním úvěrem a finančním leasingem hodnota činí 26 %. Pokud je rentabilita větší než 

minimální požadovaná rentabilita podniku, je investice přijatelná.    

 

3.5 Shrnutí jednotlivých forem financování    

 

V této části budou shrnuty výsledky jednotlivých forem financování a zároveň bude 

rozhodnuto, která forma financování investičního záměru bude pro podnik nejvýhodnější.  

 

Tab. 3.17 Vyčíslení  jednotlivých forem financování 

     Kritéria 
                            Formy financování NPV PI IRR dDÚ pDÚ ROCE 

Financování z vlastních 
zdrojů 

14 098 643 Kč 2,55 29 % 
2 roky a 
314 dní 

2 roky a 
213 dní 

28 % 

Financování bankovním 
úvěrem 

15 145 381 Kč 2,66 30 % 
2 roky a 
294 dní 

2 roky a 
213 dní 

26 % 

Financování finančním 
leasingem 

14 537 783 Kč 2,44 67 % 1 rok a 
186 dní 

1 rok a 
155 dnů 

26 % 

 

Z tabulky 3.17 lze vyčíst výsledky jednotlivých kritérií, která jsou prostřednictvím 

různých variant financována. 

Na základě zjištěných výsledků lze společnosti doporučit více forem financování, a to 

financování bankovním úvěrem nebo finančním leasingem. Záleží na tom, jaké rozhodovací 

kritérium bude upřednostněno.  

Pokud se budeme rozhodovat na základně kritéria čisté současné hodnoty a indexu 

ziskovosti, tak společnosti bude doporučeno financovat investici bankovním úvěrem. Jestliže  

pro nás bude rozhodujícím kritériem vnitřní míra výnosnosti a doba úhrady, tak z tabulky  

vyplývá, že nejlepší varianta financování bude prostřednictvím finančního leasingu. Jelikož 

rentabilita vloženého kapitálu se považuje za doplňkové kritérium, tak společnosti nebude 

doporučeno financovat investici z vlastních zdrojů.     
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Závěr 

 

Investiční rozhodování patří mezi důležité složky finančního managementu, jehož 

význam spočívá v tom, že hodnotí nové investiční projekty, které ovlivňují značným 

způsobem budoucí hospodářské výsledky a efektivnost podniku. Úspěšnost nových 

investičních projektů pak může značně přispět k růstu výkonnosti firmy. 

Cílem bakalářské práce bylo zhodnotit efektivnost investice nákupu obráběcího stroje 

pomocí tří variant financování a doporučit společnosti Bonatrans Group a. s. nejvhodnější 

formu financování. Zdrojem informací pro vypracování práce byly údaje poskytnuté firmou o 

jejím investičním záměru.   

V první části bylo popsáno základní členění investičního projektu a vymezena jednotlivá 

kritéria. Druhá část byla věnována představení firmy a investici, kterou firma zamýšlí 

realizovat. Obsahem třetí části bylo stanovení nákladu kapitálu a výpočty jednotlivých kritérií. 

Na závěr byla vyčíslena kritéria u jednotlivých forem financování.   

Ze zjištěných výsledků a z následného porovnání jednotlivých forem financování 

vyplývá, že největší efektivnost podniku přinese financování  investice prostřednictvím 

bankovního úvěru nebo finančním leasingem. Nejméně výhodné je pro podnik financování 

investice z vlastních zdrojů, protože vyčíslená kritéria v porovnání s ostatními formami 

financování vyšla nejhůře. Čistá současná hodnota byla kladná, ale v porovnání s ostatními 

formami  financování  byla  nejmenší.  Vnitřní míra výnosnosti vykazovala nejmenší hodnotu,   

a tudíž by podniku nepřinášela takovou ekonomickou výhodnost, jako jiné formy financování.  

Financování investice prostřednictvím finančního leasingu, by se zvažovala v případě, 

že by pro společnost byla rozhodující návratnost vložených peněžních prostředků a vnitřní 

míra výnosnosti, která vykazuje největší hodnotu ze zmíněných forem financování. Z hlediska 

čisté současné hodnoty by nepřinášela společnosti takové efekty z investice, jako  při 

financování bankovním úvěrem.  

V případě financování investice bankovním úvěrem je jasné, že tato forma financování 

je pro podnik nejvýhodnější, jelikož přináší největší efektivitu z hlediska čisté současné 

hodnoty. Zároveň tento způsob financování nejvíce zvýší hodnotu podniku a vložené 

prostředky do investice se vrátí v kratší době, než podnik požadoval.  
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A Aktiva 
BU Bankovní úvěry 
CAPM Model oceňování kapitálových aktiv 
CF Cash Flow 
ČPK Čistý pracovní kapitál 
dDÚ Diskontovaná doba úhrady 
DF Diskontní faktor 
dfFCFE Diskontované peněžní toky 
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EBT Hrubý zisk 
FCF Volné peněžní toky 
FCFD Volné finanční toky pro věřitele 
FCFE Volné finanční toky pro vlasntíky 
FCFF Volné finanční toky do firmy 
INV  Investice 
IRR Vnitřní výnosové procento 
JKV Jednorázové kapitálové výdaje 
KV Kapitálové výdaje 
LS Leasingová splátka 
NPV Čistá současná hodnota 
OA Oběžná aktiva 
OBL Obligace 
ODP Odpisy 
pDÚ Prostá doba úhrady 
PI  Index ziskovosti 
RE Náklad vlastního kapitálu 
RF Bezriziková sazba 
Rfinstab Riziková přirážka za riziko vyplývající z finanční  stability 
RLA Riziková přirážka za velkost podniku 
ROCE Rentabilita vloženého kapitálu 
Rpodnikatelské Riziková přirážka za obchodní podnikatelské riziko 
RU Náklad celkového kapitálu nezadluženého projektu 
Ú Úroky 
UZ  Úplatné cizí zdroje 
VK  Vlastní kapitál 
WACC  Náklady celkového kapitálu zadluženého projektu 
βE Koeficient citlivosti 
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Příloha 1/1 

 

Postup výpočtu bezrizikové přirážky a rizikových přirážek podle Ministerstva průmyslu 

a obchodu 

 

Pro sestavení nákladu vlastního kapitálu jsou použity následující ukazatele. 

 

⇒ Bezriziková sazba pro rok 2006 → RF = 3,77 %  

 

Ve skupině ukazatelů charakterizujících velikost podniku úplatné zdroje 

 

- Je-li UZ > 3 mld. Kč → RLA = 0 % (hranice vychází ze zkušeností firem poskytujících 

rizikový kapitál) 

- Je-li UZ < 100 mil. Kč → RLA = 5 % 

-    Je-li UZ >  100 mil. Kč ale < 3 mld. Kč použije se následující propočet takto:  

 

          
( )

2,168

.3 2UZKčmld
RLA

−=  

 

Ve skupině ukazatelů charakterizujících tvorbu produk ční síly  

- EBIT/aktiva je riziko závislé na tomto ukazateli a splnění podmínky pro nahrazování 

úplatného cizího kapitálu vlastním jměním (pro práci s cizím kapitálem). Podmínka zní: 
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položíme 
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+
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pokud 
A

EBIT
 > XP → rpodnikatelské = 0 % 

pokud 
A

EBIT
< 0 → rpodnikatelské = 10 % 

takže funkčně vyjádřeno rpodnikatelské = (XP + EBIT/Aktiva)2 / (10 * XP2) 

 



  

                      Příloha 1/2 

XP = pomocná proměnná pro výpočet podnikatelského rizika 

            

Ovšem hodnota rpodnikatelské nemůže klesnou pod minimální hodnotu danou variabilitou 

ukazatele EBIT/A. Minimální hodnota je spočtena pro každé odvětví zvlášť. 

 

Ve skupině ukazatelů charakterizujících vztahy mezi aktivy a pasivy – likvidita L3: 

 

- Je-li celková likvidita > XL → rFinStab = 0 % 

- Je-li celková likvidita < 1 → rFinStab = 10 % 

- Je-li celková likvidita firmy > 1, ale < XL propočte se rFinStab takto: 

 

 

( )
2

2

)1(10 −⋅
−=

XL

likviditacelkováXL
rFinStab   

 

Pokud průměr průmyslu je nižší než 1,25, pak horní hranice XL = 1,25, pokud průměr 

průmyslu větší než 1,25, pak XL = průměr průmyslu. U podniků s velkou finanční silou je 

provedena individuální úprava.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Financování z vlastních zdrojů 
Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Počet let provozu investice 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Tržby 0 6 000 000 6 180 000 6 365 000 6 556 000 6 753 000 6 956 000 7 164 000 7 379 000 

Náklady bez odpisů 0 2 078 000 2 190 000 2 256 000 2 323 000 2 394 000 2 465 000 2 538 000 2 615 000 

Odpisy 0 1 001 000 2 024 750  2 024 750 2 024 750 2 024 750 0 0 0 

Hrubý zisk 0 2 921 000 1 965 250 2 084 250 2 208 250 2 334 250  4 491 000 4 626 000 4 764 000 

Daň 0 613 410  393 050 396 008 419 568 443 508 853 290 878 940 905 160 

EAT 0 2 307 590 1 572 200 1 688 243 1 788 683  1 890 743 3 637 710 3 747 060 3 858 840 

Odpisy 0 1 001 000 2 024 750 2 024 750 2 024 750  2 024 750 0 0 0 

∆ČPK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kapitálové výdaje - 9 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 

FCFEu - 9 100 000 3 308 590 3 596 950 3 712 993 3 813 433 3 915 493 3 637 710 3 747 060 3 858 840 

DF  1 0,9464 0,8957 0,8478 0,8023 0,7594 0,7187 0,6802 0,6437 

dfFCFEu - 9 100 000 3 131 355 3 221 908 3 147 692 3 059 663  2 973 263 2 614 354 2 548 686 2 484 116 
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říloha 2 



  

Financování bankovním úvěrem 
Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Počet let provozu investice 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Tržby 0 6 000 000 6 180 000 6 365 000 6 556 000 6 753 000 6 956 000 7 164 000 7 379 000 

Náklady bez odpisů 0 2 078 000 2 190 000 2 256 000 2 323 000 2 394 000 2 465 000 2 538 000 2 615 000 

Odpisy 0 1 001 000 2 024 750  2 024 750 2 024 750 2 024 750 0 0 0 

Úroky 0 691 600 572 768 444 905 307 324 159 288 0 0 0 

Hrubý zisk 0 2 229 400 1 392 482 1 639 345 1 900 926 2 174 962  4 491 000 4 626 000 4 764 000 

Daň 0 468 174  278 496 311 476 361 176 413 243 853 290 878 940 905 160 

EAT 0 1 761 226 1 113 985 1 327 869 1 539 750  1 761 720 3 637 710 3 747 060 3 858 840 

Odpisy 0 1 001 000 2 024 750 2 024 750 2 024 750  2 024 750 0 0 0 

Zdaněné úroky 0 546 364 458 215  360 373 245 860 127 430 0 0 0 

∆ČPK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kapitálové výdaje - 9 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 

FCFEu - 9 100 000 3 308 590 3 596 950 3 712 993 3 810 359  3 913 900 3 637 710 3 747 060 3 858 840 

DF  1 0,9564 0,9147 0,8748 0,8366 0,8002 0,7653 0,7319 0,7000 

dfFCFEu - 9 100 000 3 164 298 3 290 056 3 248 085 3 187 892 3 131 712 2 783 778 2 742 405 2 701 047 
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Financování finančním leasingem 
Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Počet let provozu investice 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Tržby 0 6 000 000 6 180 000 6 365 000 6 556 000 6 753 000 6 956 000 7 164 000 7 379 000 

Náklady bez odpisů 0 2 078 000 2 190 000 2 256 000 2 323 000 2 394 000 2 465 000 2 538 000 2 615 000 

Rozpuštěna 1. splátka 0 546 000 546 000  546 000 546 000 546 000 0 0 0 

Leasingové splátky 0 1 680 390 1 680 390 1 680 390 1 680 390 1 680 390 0 0 0 

Hrubý zisk 0 1 695 610 1 763 610 1 882 610 2 006 610  2 132 610  4 491 000 4 626 000 4 764 000 

Daň 0 356 078  352 722 357 696 381 256 405 196 853 290 878 940 905 160 

EAT 0 1 339 532 1 410 888 1 524 914 1 625 354  1 727 414 3 637 710 3 747 060 3 858 840 

Časově rozlišená spl. + LS 0 2 226 390 2 226 390 2 226 390 2 226 390 2 226 390 0 0 0 

∆ČPK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Provozní příjmy z investice 0 3 565 922 3 637 278 3 751 304 3 851 744 3 953 804 3 637 710 3 747 060 3 858 840 

Kapitálové výdaje - 2 730 000 -1 680 390 -1 680 390  -1 680 390 -1 680 390 -1 680 390 0 0 0 

DF  1 0,9564 0,9147 0,8748 0,8366 0,8002 0,7653 0,7319 0,7000 

df Provozní příjmy 0 3 410 407 3 326 943 3 281 599 3 222 516  3 163 642 2 783 778 2 742 405 2 701 047 

df Kapitálové výdaje - 2 730 000 -1 607 106 -1 537 018 -1 469 987  -1 405 878 -1 344 566 0 0 0 
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Příloha 5 

Propočet leasingové splátky 

 

1. Navýšení první splátky a úprava základu pro splacení 

30 % ze vstupní ceny → navýšení 1. splátky = 9 100 000 * 30 % = 2 730 000 Kč 

Základ pro splacení = 9 100 000 – 2 730 000 = 6 370 000 Kč 

 

2. Výpočet řádné splátky  
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3. Stanovení první splátky včetně navýšení: 

1. řádná splátka =  1 680 390 / 12 = 140 032 Kč 

Navýšení první splátky = 2 730 000 Kč 

Celková první splátka = 140 032 + 2 730 000 = 2 870 032 Kč 

 

4. Měsíční faktura nájemci 

Měsíční řádná splátka = 6 370 000 / 60 = 106 167 Kč 

Finanční náklad = 140 032 – 106 167 = 33 866 Kč 

Celková první řádná splátka = 106 167 + 33 866 = 140 032 Kč 

Navýšení první řádné splátky = 2 730 000 Kč 

Celková první splátka = 2 870 032 Kč 

 

5. Leasingová cena 

Navýšená první splátka = 2 730 000 Kč 

60 řádných splátek = 140 032 * 12 = 8 401 950 Kč 

Leasingová cena = 2 730 000 + 8 401 950  = 11 131 950 Kč 

 

6. Leasingový koeficient  

Leasingový koeficient = 11 131 950 / 9 100 000 = 1,22 


