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Anotace  
 

Diplomová práce pojednává o hodnocení efektivnosti již realizované investice. 

V úvodní části jsou představeny společnosti TITANUM a.s. a AXA truck a.s. a předmět jejich 

činnosti. Následuje teoretický popis základních metod pro hodnocení efektivnosti investic. 

V další části je charakterizována konkrétní investice – servisní centrum.  Součástí je také 

vlastní hodnocení efektivnosti investice. Práce je zakončena závěrečným shrnutím.   

 

Klí čová slova: investice, efektivnost investice, investiční výstavba, výnosnost, doba 

návratnosti, čistá současná hodnota, cash flow.  

 

Annotation 
 

Diese Diplomarbeit beschäftigt sich mit der Bewertung der Effektivität einer schon 

realisierten Investition. 

In der Einleitung der Diplomarbeit sind die Gesellschaften TITANUM AG und AXA 

truck AG und ihre Aktivitätsgegenstände vorgestellt. Danach folgt eine theoretische 

Beschreibung der Grundmethoden für die Bewertung der Investitionseffizienz. 

Im Fortführend die konkrete Investition - Service Zentrum - beschrieben. Ein 

Bestandteil der Arbeit ist auch eigene Bewertung der Investitionseffizienz. Die Diplomarbeit 

ist mit einem Schlusszusammenfassung beendet. 

 

Schlüsselwörter: Investition, Investitionseffizienz, Investitionsaufbau, Rentabilität, 

Rückflussdauer, gegenwertiger Nettowert, Cash-Flow. 
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Seznam použitých zkratek 
• ROI  = (z anglického Return on Investment), výnosnost investice 

• Zr = průměrný čistý roční zisk plynoucí z investice 

• IN = náklady na investici 

• DS = doba splacení 

• NPV = čistá současná hodnota investice (Net Present Value), 

• PVCF = současná hodnota cash flow (výnosů z investice), 

• CF = očekávaná hodnota cash flow v období t, 

• IV = index výnosnosti 

• ÚŘ = úřední řízení 

• SŘ = stavební řízení 
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Úvod 
 

Rozhodnutí o investiční činnosti podniku patří k nejdůležitějším a nejobtížnějším 

rozhodováním, která management společnosti uskutečňuje. Nejde jen o samotný výběr 

optimální varianty investice, je třeba vzít v úvahu riziko spojené investováním a počítat také 

s faktorem času. Veškerá taková rozhodnutí totiž působí nejen na ekonomiku podniku, ale také 

na jeho stabilitu.  

Investiční rozhodnutí mají dlouhodobé účinky. Špatné zvolení investice může podnik 

přivést do finanční tísně nebo dokonce zániku. Pokud chce však podnik obstát 

v konkurenčním boji, je pro něj investování nevyhnutelné.  

Podnikové investice představují statky, které nejsou určeny k okamžité spotřebě, ale 

k výrobě dalších statků v budoucnu. Dají se také charakterizovat jako jednorázově vynaložené 

zdroje, které přinášejí peněžní příjmy v delším budoucím časovém období.  

Investice mnohdy představují pro podnik nemalou finanční zátěž, a to jak z hlediska 

samotného pořízení, tak z hlediska následného provozu po celou dobu životnosti v podobě 

fixních nákladů. Protože vlastní zdroje zpravidla nedosahují potřebné výše ke zrealizování 

vybraného investičního projektu, je třeba pečlivě zvážit typ financování, který bude  

pro podnik nejvýhodnější. Také tento výběr se může odrazit na finanční stabilitě celého 

podniku.  

Tato diplomová práce se týká hodnocení efektivnosti již zrealizované investice – 

výstavbě servisního centra. Důvodem ke zrealizování investice bylo zajištění komplexních 

služeb dopravcům (rozhodnutí o investici proběhlo na základě vysoké poptávky po takovém 

druhu služeb, které sám investor při výkonu své podnikatelské činnosti postrádal). Aby se tak 

mohlo dít, bylo nutné nejprve takové servisní středisko vybudovat. Koncepce tohoto projektu 

byla konkrétně zaměřena na zákazníky působící v oboru nákladní dopravy.  

Služby, které jsou v rámci servisního centra nabízeny, poskytuje společnost  

AXA truck a.s. Ta si prostory (budovu servisního centra) k vykonávání této podnikatelské 

činnosti pronajímá. Majitelem budovy a zároveň investorem je společnost Titanum a.s. Tato 
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skutečnost mi při zadávání tématu práce nebyla bohužel známa, proto v oficiálním zadání 

diplomové práce nesouhlasí jméno investující společnosti a název první kapitoly.  

Cílem této práce je zhodnocení efektivnosti investovaných prostředků, jež firma 

Titanum a.s. vynaložila na výstavbu servisního centra.  
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1 Charakteristika spole čností 
 

1.1 Představení spole čnosti TITANUM a.s. 
 

Firma byla založena v roce 13. prosince 1996. Je zapsána do obchodního rejstříku, 

vedeného Krajským soudem v Ostravě - oddíl B, vložka 1547. Její sídlo se nachází na adrese 

Zámostní 58/1010, Ostrava, Slezská Ostrava, PSČ 702 00. Předmětem podnikání společnosti 

je provozování silniční nákladní dopravy, a to jak vnitrostátní, tak mezinárodní, nákup, prodej 

a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu, provozování čerpacích stanic s palivy  

a mazivy, realitní a developerská činnost. V současnosti (ke dni 30. září 2008) firma 

zaměstnává 31 zaměstnanců. 

Jak již bylo v úvodu zmíněno, společnost TITANUM a.s. je investorem výstavby 

nového servisního centra. Podnětem k realizaci této konkrétní investice byla absence 

požadovaných servisních služeb pro dopravce v blízkém okolí zázemí společnosti. Jelikož 

společnost TITANUM a.s. nemá potřebné licence a certifikáty k provozování servisního 

střediska, pronajala postavený komplex společnosti AXA truck a.s., která tato oprávnění 

vlastní.  

1.1.1 Doprava 
 

Provoz silniční nákladní dopravy je hlavním předmětem činnosti podnikání společnosti 

TITANUM a.s. Disponuje počtem 5 kamionů, které jsou určeny pro mezinárodní dopravu.  

V rámci vnitrostátní dopravy nabízí služby pro stavební činnost. K tomuto účelu má 

k dispozici 10 sklápěček.  Distribuce pohonných hmot se realizuje pomocí cisteren, jež 

společnost vlastní v počtu 5. 

1.1.2 Provozování čerpacích stanic 
 

Společnost se také zabývá provozem čerpacích stanic. Jedná se konkrétně o dvě stanice, 

jedna se nachází v lokalitě Vratimov – Horní Datyně a druhá byla vybudována v Ostravě – 
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Porubě. Obě tyto stanice si společnost zaváží sama vlastními pohonnými hmotami. Součástí 

čerpacích stanic jsou pochopitelně také budovy s prodejnami.  

Realitní a developerské činnosti mají v rámci podnikových aktivit spíše doplňující 

charakter, proto není třeba se o nich blíže zmiňovat.  

1.2 Představení spole čnosti AXA truck a.s. 

Akciová společnost AXA truck a.s. je vedena u Krajského soudu v Ostravě  

v obchodním rejstříku - oddíl B, vložka 3114. Byla zapsána dne 11. října 2006, sídlo je 

v Ostravě - Přívozu, Na náhonu 1123/20, PSČ 702 00. V rámci areálu technického parku AXA 

truck a.s. zákazníkům nabízí servis nákladních vozidel, uzavřenou myčku pro nákladní vozidla 

a autobusy, prodej náhradních dílů, pneuservis nákladních a osobních vozidel, čerpací stanici 

pohonných hmot a prodej technických plynů.  

V současnosti (ke dni 30. září 2008) firma zaměstnává 33 zaměstnanců.  

1.2.1 Obchodní partne ři spole čnosti AXA truck a.s. 
 

Pro zajištění nejvyšší kvality poskytování služeb je důležitá velmi úzká spolupráce se 

společnostmi, jejíž jména jsou dopravcům velmi dobře známá (MAN, Schwarzmüller, SAF, 

BPW, WABCO, SHELL, WUERTH).  

Servisní centrum je smluvním partnerem společnosti MAN užitková vozidla, jež je 

jedním z předních výrobců nákladních vozidel a poskytovatelem dopravních řešení, a to  

ve světovém měřítku. Spolupráce s tímto dopravním gigantem znamená pro společnost AXA 

truck a.s. začlenění do servisní sítě MAN v České republice, možnost rychlého dodání 

originálních náhradních dílů MAN (již do 18 hodin od objednání), nákup a prodej nákladních 

vozidel MAN nebo proškolení mechaniků, techniků a skladníků u smluvních partnerů MAN 

v Praze, Německu a Rakousku.  
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1.2.2 Certifikáty a osv ědčení spole čnosti AXA truck a.s. 
 

Vzhledem ke specializaci a náročnosti nabízených služeb disponuje společnost AXA 

truck a.s. příslušnými oprávněními k provádění těchto specifických činností a certifikáty, které 

dokazují kvalitu použitých technologií: 

• Systém řízení jakosti (ČSN EN ISO 9001: 2001), 

• Qualitäts-management systém (EN ISO 9000: 2000), 

• Systém environmentálního managementu (ČSN EN ISO14001: 2005), 

• Umweltmanagementsystem (EN ISO 14001: 2004), 

• Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (ČSN EN ISO 18001: 1999), 

• Arbeitssicherheits-, Gesundheits- und Arbeitsschutzverwaltungssystem 

(EN ISO 18001: 1999), 

• SAF profi školení servisu (10.9. 2007), 

• Osvědčení o odborné způsobilosti k měření vozidel se vznětovým motorem  

(19.2. 2008), 

• SE 03 Getriebesteuerung (7.12. 2007), 

• Certifikát KNORR-BREMSE Trailer EBS a TEBS G2 (23.1. 2008), 

• Certifikát KNORR-BREMSE Pneumatické brzdové systémy (22.1. 2008), 

• Certifikát k posouzení provozního stavu systémů WABCO ABS, VCS, VCS II  

a k odstranění vzniklých závad v těchto systémech, 

• Certifikát k posouzení provozního stavu systémů WABCO EBS, ECAS  

a k odstranění vzniklých závad v těchto systémech, 

• Certifikát k posouzení provozního stavu systémů WABCO EBS, ECAS Trucks, TCE 

Trailer WABCO a k odstranění vzniklých závad v těchto systémech.1 

                                                 
1 Internetové stránky společnosti AXA truck a.s., sekce Certifikáty (září 2008) 
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1.2.3 Významní zákazníci spole čnosti AXA truck a.s. 
 

Přesto, že společnost AXA truck a.s. působí na trhu krátce, dokázala si vybudovat 

stálou klientelu. Zde je jen pro ilustraci uvedeno několik nejvýznamnějších zákazníků, s nimiž 

společnost realizuje obchodní styky a trvale spolupracuje: 

• TITANUM a.s. 

o Provozuje vnitrostátní a mezinárodní silniční dopravu, čerpací stanice  

a také se zabývá realitní a developerskou činností. Blíže viz kapitola 1.1. 

• OKD, Doprava, akciová společnost  

o Provozuje vnitrostátní a mezinárodní železniční, silniční  

a kombinovanou nákladní dopravu, nabízí spediční a logistické služby. 

• PROMET LOGISTICS a.s.  

o Zabývá se spedičními a logistickými službami se zaměřením na import 

a export surovin. 

• Krayzel, spol. s r.o.  

o Realizuje speciální mezinárodní silniční přepravu nadrozměrných  

a těžkých nákladů. 

• SITA CZ a.s. Odštěpný závod 03 

o Nabízí komplexní nabídku služeb v odpadovém hospodářství. Provádí 

odvoz průmyslových a komunálních odpadů, sanaci a odstraňování 

ekologických zátěží a azbestu, čištění průmyslových objektů, sběr  

a separaci druhotných surovin. 
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2 Metody hodnocení investic 
 

Pro hodnocení efektivnosti investic existuje několik metod. Tyto metody jsou založeny 

na posuzování investičních prostředků, které jsou na projekt vynakládány  

a ekonomických efektů, které vznikají s uskutečněním investice. Pro řádné posouzení 

efektivnosti investic je také důležité stanovit si předmět hodnocení investic, podle něhož se 

bude investice vyhodnocovat.   

Obecně se mohou tyto metody rozdělit na statické (zanedbávají působení faktoru času) 

a dynamické (berou v úvahu působení faktoru času a to tak, že se veškeré vstupní údaje  

ve výpočtech diskontují (aktualizují).  

Statické metody mají svůj význam u méně důležitých projektů, tzn. projektů s krátkou 

životností a v případech, kdy je diskontní faktor nízký a lze jej zanedbat. Ve všech dalších 

případech se používají metody dynamické.  

 

Statické metody: 

- metoda výnosnosti, 

- metoda doby splacení. 

 

Dynamické metody: 

- metoda čisté současné hodnoty, 

- metoda čistého výnosového procenta, 

- metoda volného cash flow. 

2.1 Metoda výnosnosti 
 

Metoda výnosnosti je též označována jako metoda ziskovosti nebo rentability, ROI  

(z anglického Return on Investment).  Ekonomickým efektem u této metody je zisk. „Vychází 

z toho, že jak změny v objemu výroby, tak změny v nákladech, které investice vyvolá, se 

promítnou v zisku, který tak dostatečně charakterizuje přínos investice.“ [1] 
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Výnosnost investice ROI se počítá podle vzorce: 

IN

Zr
ROI = , 2      (2.1) 

kde  ROI   … rentabilita investice 

Zr   … průměrný čistý roční zisk plynoucí z investice, 

 IN   … náklady na investici. 

„Protože ve vzorci se používá průměrný roční zisk, lze takto srovnávat i projekty 

s různou dobou životnosti a s různou výší investičních nákladů a objemu výroby. Jako zisk se 

bere čistý zisk (zisk po zdanění), který je považován za skutečný efekt pro podnik. Jako 

investiční náklady se někdy doporučuje brát průměrnou zůstatkovou hodnotu investice. 

Vypočtená rentabilita se srovnává s investorem požadovanou mírou zúročení; je-li vypočtená 

rentabilita vyšší, investice je výhodná, je-li nižší, investici bychom neměli realizovat.“ [1] 

Metoda výnosnosti platí za nejjednodušší metodu, v praxi však často využívanou. 

Nepočítá se zde se všemi peněžními příjmy (celý cash flow), ale jen se ziskem (nebere 

v úvahu odpisy) a zanedbává faktor času a rozložení zisku v čase.  

2.2 Metoda doby splacení 
 

Metodu doby splacení (také doba návratnosti nebo úhrady) lze považovat za klasickou 

metodu hodnocení efektivnosti investic. Je hojně využívána v praxi díky své srozumitelnosti  

a jednoduchosti výpočtu. „Dobou splatnosti se rozumí takové období (počet let, měsíců),  

za které tok příjmů (čistý cash flow) přinese hodnotu rovnající se původním nákladům  

na investici. Jsou-li výnosy v každém roce životnosti investice stejné, pak dobu splacení DS 

zjistíme dělením investičních nákladů roční částkou očekávaných čistých peněžních 

příjmů:“ [1] 

flowcash  roční

investici nanáklady =DS [roky]. 3                     (2.2) 

                                                 
2 SYNEK, M a kol. Manažerská ekonomika, str. 292 
3 SYNEK, M a kol. Manažerská ekonomika, str. 294 
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Pokud se výnosy v každém roce různí, pak dobu splacení zjistíme načítáním ročních 

částek cash flow, a to tak dlouho, dokud se kumulovaná částka nebude rovnat investičním 

nákladům.  

Čím je doba splacení kratší, tím se zvyšuje výhodnost investice. Platí také, že doba 

splacení musí být kratší, než je doba životnosti investice. Porovnávají-li pomocí této metody 

různé investiční varianty, pak je investice s kratší dobou splacení výhodnější.  

Nevýhodou této metody je to, že nepočítá s příjmy, které vznikají po době úhrady, 

a preferuje investice s kratší životností, jež mohou být zároveň méně efektivní. Poskytuje však 

informace o riziku investice a likviditě investice.  

2.3 Metoda čisté sou časné hodnoty 
 

Tato metoda je obecně považována za nejpřesnější metodu hodnocení investic, 

respektuje působení faktoru času, a to pomocí diskontního počtu. Řadíme ji proto do skupiny 

dynamických metod. Je doporučována jako základní a prvotní metoda hodnocení efektivnosti 

investic vůbec.  

Čistou současnou hodnotu lze definovat jako rozdíl mezi diskontovanými peněžními 

příjmy (výnosy) a kapitálovými výdaji (náklady) na investici: 

( )
IN

k1

CF
INPVCFNPV

n

1t
t

t −
+

=−= ∑
=

,  4       (2.3)    

 

kde   NPV … čistá současná hodnota investice (Net Present Value), 

  PVCF … současná hodnota cash flow (výnosů z investice), 

  IN … náklady na investici, 

  CF … očekávaná hodnota cash flow v období t, 

  k … kapitálové náklady na investici (podniková diskontní sazba), 

  t … období 1 až n, 

  n … doba životnosti investice.  

                                                 
4 SYNEK, M a kol. Manažerská ekonomika, str. 295 
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Je-li výsledek NPV kladný, lze investici přijmout. Pokud je v diskontní míře obsažena  

i riziková prémie, investici je možné přijmout i s jejím rizikem. Rovná-li se NPV nule, bylo 

docíleno právě požadované výnosnosti (požadovaného zúročení) investovaných peněz  

a investici je možno přijmout. Je-li výsledek NPV záporný, doporučuje se investici odmítnout. 

Metoda bývá doplněna indexem současné hodnoty (index výnosnosti). Je to podíl 

současné hodnoty cash flow a nákladů na investici: 

   IN

PVCF
IV =

. 5      (2.4) 

      

Je-li hodnota indexu IV > 1, pak lze investici přijmout. Nevyužívá se v případě, je-li 

čistá současná hodnota kladná. Index současné hodnoty se používá i při srovnávání variant.  

Ze dvou variant se vybere ta, která má větší index výnosnosti. 

2.4 Metoda čistého výnosového procenta 
 

Metoda čistého výnosového procenta také vychází ze současné hodnoty. „Smyslem 

tohoto kritéria je indexně, resp. procentně vyjádřit míru zhodnocení kapitálu, pomocí níž je 

třeba diskontovat přínosy projektu, aby se jejich současná hodnota rovnala současné hodnotě 

investičních výdajů. Jde tedy o vyjádření takové diskontní sazby, při níž je čistá současná 

hodnota posuzovaného projektu rovna nule.“ [6] 

Obecně tedy platí: 

 PVCF = IN                               (2.5) 

( )
IN

k1

CFn

1t
t

t =
+∑

=

. 6                            (2.6) 

 

Všechny symboly odpovídají popisu stejně jako u vzorce pro čistou současnou hodnotu. 

  k … hodnota, kterou v tomto případě hledáme (diskontní míra).  

                                                 
5 SYNEK, M a kol. Manažerská ekonomika, str. 296 
6 SYNEK, M a kol. Manažerská ekonomika, str. 297 
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Při hledání diskontní míry k postupujeme způsobem pokus – omyl (tzv. iterativně). 

Postupně se snižuje rozdíl levé a pravé strany rovnice až do té doby, než se obě rovnají (jejich 

rozdíl bude nulový).  

„Je-li vnitřní výnosové procento větší než diskontní míra zahrnující riziko, je projekt 

přes své riziko přijatelný. Je-li investice na úvěr, mělo by být vnitřní výnosové procento 

vyšší, než je úroková míra.“ [1] 

Tato metoda je nevýhodná v tom, že pokud peněžní toky v průběhu životnosti 

projektu mění své znaménko, může vnitřní výnosové procento nabýt více hodnot. V tomto 

případě se doporučuje tuto metodu nepoužít a při hodnocení projektu postupovat podle 

jiných metod. 

2.5 Investi ční riziko 
 

Vzhledem k tomu, že výsledek investování není předem znám, dá se považovat tato 

činnost za riskantní. Vynaložené prostředky mohou přinést velký zisk, zároveň ale mohou být 

také zcela ztraceny.  

Různé formy investování představují různé riziko. Čím je riziko vyšší, tím vyšší může 

přinést investice zisk a naopak. Čím jistější investice je, tím více se riziko eliminuje. Investice 

téměř bez rizika představuje např. uložení kapitálu do banky či nákup státní obligace. Mezi 

vysoce riskantní investice patří např. zavedení nového výrobku nebo výstavba podniku 

v rozvojové zemi.  
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3 Charakteristika investice – servisního centra  
 

Předmětem hodnocení efektivnosti investice společnosti TITANUM a.s. je pouze 

budova servisního centra. Vybavení potřebné k provozování veškerých služeb, které servis 

v současnosti nabízí, jsou majetkem společnosti AXA truck a.s. 

Tato kapitola je věnovaná popisu investice, a to po stránce technicko-realizační. Co se 

týče charakteristiky investice z hlediska ekonomického, ta je detailně rozebrána v kapitole 

následující.  

3.1 Identifika ční údaje investice 
 

Investor:      TITANUM a.s. 

Druh stavby:       Novostavba 

Umístění stavby:      Ostrava – Přívoz 

Půdorysná plocha objektu:     2500 m2 

Zahájení výstavby:      09 / 2006 

Ukončení výstavby a zahájení zkušebního provozu:  08 / 2007 

Kolaudace:       07 / 2008  

 

3.2 Údaje o p ůvodním využití a zastav ěnosti území  
 

Objekt je umístěn v uzavřeném oploceném areálu a je ve vlastnictví investora.  

Na ploše, kde v současnosti stojí servisní centrum, se původně nacházela prodejní budova 

čerpací stanice pohonných hmot, která musela být v rámci výstavby zbourána. V okolí stavby 

se nachází stávající zástavba garáží, parkoviště a administrativní budovy. Tyto objekty jsou 

převážně tří podlažní s plochou střechou. Stavba po dokončení zapadla do okolí a nepůsobí 

rušivě. Od ostatních objektů je dostatečně vzdálena. 
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3.3 Údaje o provedených pr ůzkumech a napojení na dopravní  
a technickou infrastrukturu 

 

Na pozemku byly provedeny vrtané sondy na ověření základových poměrů. Sondy 

potvrdily, že základové poměry byly pro objekt vhodné.  

K objektu vede komunikace, která během provádění stavebních úprav sloužila  

pro zásobování a v současné době slouží jako přístupová cesta. Komunikace je napojena  

na hlavní cestu na ulici Podkovářské. Na pozemku je vybudováno parkoviště pro zaměstnance 

a parkoviště pro zákazníky. Kapacita parkovacích míst pro osobní vozidla je 20, z toho 10% je 

určeno pro tělesně postižené osoby. Kapacita parkovacích míst pro nákladní vozidla (kamiony 

bez rozdílu velikosti) je 40 míst. 

Objekt je napojen vodovodní přípojkou z vodovodního řadu v ulici Na Náhonu.  

Odpadní vody z objektu jsou odváděny do jednotné kanalizace v téže ulici. V rámci 

stavby byla vybudována také čistička odpadní vody pro odpadní vody z administrativní části 

(s kapacitou pro 50 ekvivalentních obyvatel). Dále byla vybudována čistička odpadní vody  

pro myčku nákladních vozidel s uzavřeným cyklem, tzn. odpadní voda z myčky je jímána do 

bezodtoké jímky a následně přečištěna v čističce odpadních vod a dále vrácena zpět do mycího 

procesu. Odpady z této jímky jsou likvidovány v souladu s platnou legislativou odbornou 

firmou. Podle požární legislativy je závazné zbudovat rezervoár požární vody.  

Pokud se jedná o elektroinstalaci, tak celý areál a všechny objekty v areálu jsou 

napojeny na veřejnou síť. Kabelové vedení elektro přípojky je uloženo v zemi.  

Stávající napojení telekomunikace bylo zrušeno a celý areál je napojen na novou 

přípojku telekomunikace z ulice Na Náhonu. 

3.4 Urbanistické a architektonické řešení stavby 
 

 Architektonické řešení stavby je navrženo tak, aby ladilo s okolní zástavbou. Jedná se  

o novostavbu. Konstrukční systém objektu je skeletový (z prefa prvků), uložený  

na prefabrikovaných patkách. Obvodový plášť je řešen jako lehký, ukotvený k nosnému 

skeletu. Střecha budovy je jednoplášťová s klasickým pořadím vrstev.  
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3.5 Vliv stavby na životní prost ředí a řešení jeho ochrany 
 

 Použité materiály jsou z certifikovaných výrobků, které nemají negativní vliv  

na životní prostředí, čímž nemůže dojít k jeho kontaminaci. Také nehrozí nebezpečí zhoršení 

hygieny nebo ochrany zdraví.  

3.6 Řešení p řístupu a užívání stavby osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace  

 

U objektu je dosaženo maximálního řešení pro pohyb osob s tělesným postižením. 

Byly dodrženy obecné požadavky na výstavbu a respektovány zásady pro návrh objektů  

pro tělesně postižené. Návrh také plně respektoval zásady stanovené vyhláškou 369/2001 Sb.  

a další požadavky na provoz specifického zařízení dle poznatků uživatele stavby.  

3.7 Obrazová část servisního centra 
 

Obrázek 1 Pohled na servisní centrum z ulice Na Náhonu 
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Obrázek 2 Servisní hala 

 

 

Obrázek 3 Příjem oprav 

  
Zdroj [8; duben 2009] 
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4 Vlastní hodnocení efektivnosti investice 

4.1 Investi ční náklady spojené s realizací investice 
 

Investiční náklady spojené s realizací investice představují náklady na vyhotovení 

projektové dokumentace, provedení průzkumných prací, jsou zde zahrnuty správní poplatky  

za územní řízení (ÚŘ) a stavební řízení (SŘ), inženýrskou činnost a celkové náklady  

na výstavbu, v nichž jsou obsaženy také náklady na demolici budovu prodejny čerpací stanice.  

 

Tabulka 1 Investiční náklady spojené s realizací investice 

  [tis. Kč] 

Náklady na správní poplatky za ÚŘ a  SŘ 10 
Inženýrská činnost 150 
Poplatek za schválení a poskytnutí úvěru 300 
Náklady na projektovou dokumentaci a průzkumné práce 420 
Celkové náklady na výstavbu 59 210 

Celkem 60 090 
Zdroj: Interní dokumentace společnosti TITANUM a.s. 

4.2 Náklady spojené s provozem nemovitosti 
 

Všechny provozní náklady jsou dle ujednání ve smlouvě o pronájmu nemovitosti 

v režii společnosti AXA truck a.s. 

4.3 Další položky cash flow jinde neuvedené 
 

Objekt byl zařazen do dlouhodobého hmotného majetku společnosti TITANUM a.s. 

Dlouhodobý hmotný majetek se podle zákona č. 586/1992 Sb., O daních z příjmů, ve znění 

pozdějších předpisů člení do šesti odpisových skupin.  

Budovy jsou řazeny do 5. odpisové skupiny s dobou odpisování 30 let, majetek bude 

odepisován lineárně a to tak, že první rok sazbou 1,4% a další roky sazbou 3,4 %. Doba 

sledování investice byla stanovena ve stejné délce, jako je doba odpisování tzn. na 30 let.  
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Tabulka 2 Propočet odpisů 

Pořadí Rok Sazba Odpis 
[tis. Kč] 

Zůstatková cena 
[tis. Kč] 

1 2007 1,40 841 59 249 
2 2008 3,40 2 043 57 206 
3 2009 3,40 2 043 55 163 

4 2010 3,40 2 043 53 120 

5 2011 3,40 2 043 51 077 
6 2012 3,40 2 043 49 034 
7 2013 3,40 2 043 46 991 
8 2014 3,40 2 043 44 948 
9 2015 3,40 2 043 42 905 
10 2016 3,40 2 043 40 862 
11 2017 3,40 2 043 38 818 
12 2018 3,40 2 043 36 775 
13 2019 3,40 2 043 34 732 
14 2020 3,40 2 043 32 689 
15 2021 3,40 2 043 30 646 
16 2022 3,40 2 043 28 603 
17 2023 3,40 2 043 26 560 
18 2024 3,40 2 043 24 517 
19 2025 3,40 2 043 22 474 
20 2026 3,40 2 043 20 431 
21 2027 3,40 2 043 18 388 
22 2028 3,40 2 043 16 345 
23 2029 3,40 2 043 14 302 
24 2030 3,40 2 043 12 258 
25 2031 3,40 2 043 10 215 
26 2032 3,40 2 043 8 172 
27 2033 3,40 2 043 6 129 
28 2034 3,40 2 043 4 086 
29 2035 3,40 2 043 2 043 
30 2036 3,40 2 043 0 

   60 090  
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Dále byly do výpočtu zahrnuty sazby daně podle zákona o daních z příjmů a to pro rok 

2007 ve výši 24%, 2008 ve výši 21%, pro rok 2009 ve výši 20% a od roku 2010 ve výši 19%.  

Vzhledem k tomu, že investice je financována pouze z cizích zdrojů (úvěrem), lze 

podnikovou diskontní sazbu stanovit jako: 

 

úroková míra po zdanění = nominální úroková míra × (1 – daňová sazba.) 7  (4.1) 

 

S ohledem na variabilitu úrokové míry jsem počítala s průměrnou nominální úrokovou 

mírou. Hodnota podnikové diskontní sazby společnosti TITANUM a.s. je potom stanovena  

na 3,94 %. 

4.4 Zdroje financování investice 
 

Společnost TITANUM a.s. se rozhodla využít k financování investice pomocí úvěru 

z banky. Úvěr byl sjednán na dobu 15 let (do roku 2022) s měsíčními splátkami a fixní 

úrokovou sazbou pro každý rok splácení. V prvním roce splácení činila úroková sazba 3,19 %, 

v druhém roce činila 3, 95%. Pro následující roky zatím není úroková sazba známa, proto je 

pro výpočty stanovena průměrná úroková sazba 4,0%. 

 Kvůli odkladu splácení, který banka povolila, došlo k první splátce až v srpnu 2007, 

jak dokládá Tabulka 3 Propočet splácení úvěrů pomocí složeného úročení. 

 

- Úvěr:       60 090 000 Kč 

- Měsíční splátka:                450 000 Kč 

- Úroková sazba pro období 08/07 - 07/08   3,19%   

- Úroková sazba pro období 08/08 - 07/09   3,95% 

- Úroková sazba pro období 08/09 - 07/22   4,00% 

- Doba splácení:      15 let 

                                                 
7 SYNEK, M a kol. Manažerská ekonomika, str. 287 
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Tabulka 3 Propočet splácení úvěru pomocí složeného úročení 

Období Úroková 
sazba 

Splátka  
[tis. Kč] 

Úrok  
[tis. Kč] 

Splátka celkem 
[tis. Kč] 

08/07 - 07/08 0,0319 5 400 174,801 5 574,801 
08/08 - 07/09 0,0395 5 400 217,204 5 617,204 
08/09 - 07/10 0,0400 5 400 220,004 5 620,004 
08/10 - 07/11 0,0400 5 400 220,004 5 620,004 
08/11 - 07/12 0,0400 5 400 220,004 5 620,004 

08/12 - 07/13 0,0400 5 400 220,004 5 620,004 

08/13 - 07/14 0,0400 5 400 220,004 5 620,004 
08/14 - 07/15 0,0400 5 400 220,004 5 620,004 

08/15 - 07/16 0,0400 5 400 220,004 5 620,004 
08/16 - 07/17 0,0400 5 400 220,004 5 620,004 
08/17 - 07/18 0,0400 5 400 220,004 5 620,004 
08/18 - 07/19 0,0400 5 400 220,004 5 620,004 

08/19 - 07/20 0,0400 5 400 220,004 5 620,004 
08/20 - 07/21 0,0400 5 400 220,004 5 620,004 
08/21 - 07/22 0,0400 5 400 220,004 5 620,004 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Obrázek 4 Schéma financování investice 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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4.5 Hodnocení investice 

4.5.1 Metoda výnosnosti 
 

Metoda výnosnosti představuje míru zhodnocení prostředků vynaložených  

na financování investice. Podle vzorce (2.1) vydělením průměrného ročního zisku z investice 

náklady na investici vyplývá, že výnosnost investice je 4,11%. 

 

%11,40411,0
60090

30

70019

====
IN

Zr
ROI  

4.5.2 Metoda doby splacení 
 

Výnosy jsou v každém roce jiné, doba splacení se zjistí tak, že se zahrne i rok, kdy se 

investice pořizovala (v tomto případě 2006 a 2007). Z Tabulky 4 Výkaz CF (viz Přílohy - 

červeně zvýrazněné políčko) je patrno, že se investice zaplatí po více než osmnácti letech. 

K přesnému určení byla použita „trojčlenka“ (lineární interpolace): 

 

roku
x

x

24,0
6879

1648

1

...1648

1...6879

==

 

 

Doba splacení se tedy rovná 18 let a 2,9 měsíců.  
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4.5.3 Metoda čisté sou časné hodnoty 
 
 

Tato metoda vyjadřuje rozdíl mezi současnou hodnotou očekávaných příjmů - cash 

flow a investičními náklady. Postup výpočtu byl proveden dle vzorce (2.3) v Tabulce 4 Výkaz 

CF (viz Přílohy) je výsledek zvýrazněn modře. Platí, že pokud je výsledná čistá současná 

hodnota kladná, investici lze přijmout.  

 

( )
IN

k1

CF
INPVCFNPV

n

1t
t

t −
+

=−= ∑
=

 84236009068513 =−=NPV  [tis. Kč] 

 
Index současné hodnoty nebyl počítán podle uvedeného vzorce (2.4), protože obecně 

platí, že je-li současná hodnota investice kladná, je výpočet zbytečný.  

4.5.4 Metoda vnit řního výnosového procenta 
 

Metoda vnitřního výnosového procenta spočívá v nalezení diskontní míry, při které se 

současná hodnota peněžních příjmů z investice rovná výši kapitálových výdajů na tuto 

investici. Pokud je celá investice financována z úvěru, mělo by být vnitřní výnosové procento 

vyšší, než je úroková míra.  

Postupovala jsem při hledání diskontní míry metodou pokusů a omylů, dokud se čistá 

současná hodnota nerovnala 0 (viz Přílohy Tabulka 4 Výkaz CF při diskontní podnikové sazbě 

4,85% = vnitřní výnosové procento - označeno zeleně) a v případě této konkrétní investice 

vychází vnitřní výnosové procento ve výši 4,85%.  

 

4.5.5 Shrnutí 
 

Pomocí metody výnosnosti investic byla vypočtena průměrná roční výnosnost 

investice, která činí 4,11%.  

Dále byla stanovena doba splacení 18 let a 2,9 měsíců pomocí metody doby splacení. 

Tato doba je kratší, než doba životnosti investice, a to znamená, že investici můžeme 

považovat za přijatelnou.   
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Metoda čisté současné hodnoty vyšla kladná, diskontované peněžní příjmy převyšovaly 

kapitálové výdaje, a proto je investice pro společnost ekonomicky výhodná.  

Vnitřní výnosové procento bylo stanoveno na 4,85%. Je vyšší než úroková míra, proto 

lze investici považovat za přijatelnou.  
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5 Závěr 
 

Investiční rozhodnutí vycházejí z dlouhodobých strategických cílů podniku a dávají mu 

dlouhodobý směr jeho vývoje. Proto je velmi důležité finanční zdroje efektivně vynaložit.  

Na efektivnost investice má vliv řada vnějších faktorů, jako jsou inflace, daň z příjmu, 

úrokové sazby. Růst inflace negativně ovlivňuje efektivnost zejména u kapitálově náročných 

investic. Všechny metody hodnocení vycházejí z předpokladu, že skutečné náklady, zisky  

a peněžní toky se budou rovnat těm naplánovaným. Tento předpoklad je s rostoucím časovým 

horizontem stále méně uskutečnitelný. Skutečné veličiny se v budoucnosti mohou  

od plánovaných lišit. 

Podle vypočtených ukazatelů se tato investice jeví jako přijatelná. Potvrdily to všechny 

použité metody. Ovšem v časovém horizontu třiceti let se investiční výstavba nezdá příliš 

výhodná. Existují však i další aspekty, jež nebyly dosud zmíněny. Jak již bylo podotknuto 

v úvodu, společnost TITANUM a.s. potřebovala zajistit pro obhospodařování svého vozového 

parku veškeré servisní služby, a to z hledisek dostupnosti, kvality, ceny a specifikace co 

nejpřijatelnější, což se jí realizací této investice splnilo. Společnost prakticky platí za jednoho 

z nejvýznamnějších a stálých zákazníků společnosti AXA truck a.s. Proto nepřekvapí 

skutečnost, že společnost TITANUM a.s. neplatí za služby taxativně jako řadoví zákazníci, ale 

mají sjednány ceny smluvní. Toto není v tomto hodnocení investice zohledněno, ale jistě se to 

také pozitivně odrazí na celkovém hospodaření investora.  
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Přílohy 
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Tabulka 4 Výkaz CF 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Zisk před 
zdaněním 

0 207 378 352 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 

Daň z příjmu 0 50 79 70 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 

Zisk po zdanění 0 157 298 281 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 

Odpisy nového 
DM 

0 841 2 043 2 043 2 043 2 043 2 043 2 043 2 043 2 043 2 043 2 043 2 043 2 043 2 043 2 043 

Investicní náklady 880 59 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CF nominální -880 -58 211 2 341 2 324 2 327 2 327 2 327 2 327 2 327 2 327 2 327 2 327 2 327 2 327 2 327 2 327 

CF nominální 
kumulovaný 

-880 -59 092 -56 750 -54 426 -52 099 -49 773 -47 446 -45 120 -42 793 -40 467 -38 140 -35 813 -33 487 -31 160 -28 834 -26 507 

CF diskontovaný -880 -56 003 2 167 2 070 1 993 1 918 1 845 1 775 1 708 1 643 1 580 1 520 1 463 1 407 1 354 1 303 

CF diskontovaný 
kumulovaný 

-880 -56 884 -54 717 -52 647 -50 654 -48 736 -46 891 -45 116 -43 409 -41 766 -40 186 -38 665 -37 202 -35 795 -34 441 -33 139 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036  

Zisk před 
zdaněním 

2 692 5 970 5 970 5 970 5 970 5 970 5 970 5 970 5 970 5 970 5 970 5 970 5 970 5 970 5 970  

Daň z příjmu 511 1 134 1 134 1 134 1 134 1 134 1 134 1 134 1 134 1 134 1 134 1 134 1 134 1 134 1 134  

Zisk po zdanění 2 180 4 836 4 836 4 836 4 836 4 836 4 836 4 836 4 836 4 836 4 836 4 836 4 836 4 836 4 836  

Odpisy nového 
DM 

2 043 2 043 2 043 2 043 2 043 2 043 2 043 2 043 2 043 2 043 2 043 2 043 2 043 2 043 2 043  

Investicní náklady 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

CF nominální 4 223 6 879 6 879 6 879 6 879 6 879 6 879 6 879 6 879 6 879 6 879 6 879 6 879 6 879 6 879  

CF nominální 
kumulovaný 

-22 284 -15 405 -8 526 -1 648 5 231 12 110 18 989 25 868 32 746 39 625 46 504 53 383 60 261 67 140 74 019  

CF diskontovaný 2 275 3 565 3 429 3 299 3 174 3 054 2 938 2 827 2 719 2 616 2 517 2 421 2 330 2 241 2 156  

CF diskontovaný 
kumulovaný 

-30 864 -27 299 -23 870 -20 570 -17 396 -14 342 -11 404 -8 578 -5 859 -3 242 -725 1 696 4 026 6 267 8 423  

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Tabulka 5 Výkaz CF při podnikové diskontní sazbě 4,85% = vnitřní výnosové procento 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Zisk před 
zdaněním 0 207 378 352 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 

Daň z příjmu 0 50 79 70 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 

Zisk po zdanění 0 157 298 281 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 

Odpisy nového 
DM 0 841 2 043 2 043 2 043 2 043 2 043 2 043 2 043 2 043 2 043 2 043 2 043 2 043 2 043 2 043 

Investicní 
náklady 880 59 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CF nominální -880 -58 211 2 341 2 324 2 327 2 327 2 327 2 327 2 327 2 327 2 327 2 327 2 327 2 327 2 327 2 327 

CF nominální 
kumulovaný -880 -59 092 -56 750 -54 426 -52 099 -49 773 -47 446 -45 120 -42 793 -40 467 -38 140 -35 813 -33 487 -31 160 -28 834 -26 507 

CF diskontovaný -880 -55 519 2 130 2 017 1 925 1 836 1 751 1 670 1 593 1 519 1 449 1 382 1 318 1 257 1 199 1 144 

CF diskontovaný 
kumulovaný -880 -56 400 -54 270 -52 253 -50 328 -48 492 -46 741 -45 071 -43 478 -41 958 -40 509 -39 127 -37 809 -36 552 -35 353 -34 210 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036  

Zisk před 
zdaněním 2 692 5 970 5 970 5 970 5 970 5 970 5 970 5 970 5 970 5 970 5 970 5 970 5 970 5 970 5 970 

 

Daň z příjmu 511 1 134 1 134 1 134 1 134 1 134 1 134 1 134 1 134 1 134 1 134 1 134 1 134 1 134 1 134  

Zisk po zdanění 2 180 4 836 4 836 4 836 4 836 4 836 4 836 4 836 4 836 4 836 4 836 4 836 4 836 4 836 4 836  

Odpisy nového 
DM 2 043 2 043 2 043 2 043 2 043 2 043 2 043 2 043 2 043 2 043 2 043 2 043 2 043 2 043 2 043 

 

Investicní 
náklady 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

CF nominální 4 223 6 879 6 879 6 879 6 879 6 879 6 879 6 879 6 879 6 879 6 879 6 879 6 879 6 879 6 879  

CF nominální 
kumulovaný -22 284 -15 405 -8 526 -1 648 5 231 12 110 18 989 25 868 32 746 39 625 46 504 53 383 60 261 67 140 74 019 

 

CF diskontovaný 1 980 3 076 2 933 2 798 2 668 2 545 2 427 2 315 2 208 2 106 2 008 1 915 1 827 1 742 1 662  

CF diskontovaný 
kumulovaný -32 230 -29 154 -26 221 -23 423 -20 755 -18 210 -15 783 -13 468 -11 260 -9 155 -7 146 -5 231 -3 404 -1 662 0 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 


