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1 Úvod 

V souvislosti se zvyšujícími se konkurenčními tlaky působícími jak na velké, 

střední tak na malé firmy, roste význam promýšleného plánování a efektivního řízení 

podnikových činností. K zabezpečení výrobních kapacit je zapotřebí vytvořit reálný 

investiční plán a získat dostatečný objem peněžních prostředků k jeho uskutečnění. 

Mezi důležité a obtížné úlohy managementu patří rozhodování o podnikových 

investicích a dále o zdrojích financování těchto investic, jelikož realizované investice 

mají dlouhodobý dopad na hospodářskou situaci, kondici a perspektivu podniku. Dobré 

finanční řízení by mělo vyúsťovat v růst tržní hodnoty podniku. Naproti tomu chybná 

investiční rozhodnutí nemohou nemít pro podnik negativní důsledky, a navíc 

dlouhodobého charakteru. 

Celková efektivnost podnikových investic je výrazně ovlivňována zvolenou 

formou jejího financování, přičemž volba zdrojů dlouhodobého financování je složitou 

činností s rovněž dlouhodobými a závažnými důsledky pro podnik. V minulých letech 

byl nejčastěji k externímu financování investic používán bankovní úvěr, který byl 

následně splácen zdroji ze zisku a odpisů. S přibývající nabídkou finančních služeb, se 

i v naší zemi stal často využívanou formou dlouhodobého financování také finanční 

leasing, jehož umořování je při splnění legislativních podmínek daňově uznatelným 

nákladem. 

Cílem diplomové práce je shrnutí základních moderních teoretických poznatků 

vztahujících se ke komplexní hodnotové analýze podnikových investičních aktivit 

a stručná prezentace jejich aplikace na vybraném investičním projektu. Pojmem 

„komplexní“ se zde rozumí zjištění jednak ryze ekonomické hodnoty posuzované 

investice, tj. bez zohlednění ekonomických důsledků struktury zdrojů jejích financování 

(aspekt investičního rozhodování), jednak zjištění těchto ekonomických důsledků 

struktury zdrojů zaangažovaných na financování posuzované investice (aspekt 

finančního rozhodování) a jejich dopadu na celkovou ekonomickou hodnotu investice. 

Pojmem „hodnotovou“ se zde rozumí posuzování investice z hlediska plnění hlavního 

finančního cíle podnikání, tvorby přírůstků tržní hodnoty vlastního kapitálu podniku. 

Řešení diplomového úkolu se bude zakládat na metodě čisté současné hodnoty 

(ČSH). Jedná se o moderní finanční metodu, která exaktně postihuje hlavní finanční 
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aspekty jakékoliv podnikatelské aktivity, jejíž ekonomické důsledky na podnik trvají 

déle než jedno účetní období, protože relevantně zohledňuje podstatné faktory 

investičního a finančního rozhodování podniku, a to faktory času a rizika. 

Diplomová práce stručně pojednává a názorně prezentuje hlavní aspekty 

investičního a finančního rozhodování podniku, zejména: 

- finanční identifikaci podnikových investic, zdrojů jejich financování, 

- stanovení akceptačního kritéria investice a jeho kvantifikaci, 

- zjištění hodnot ukazatelů ekonomické hodnoty investice, kritéria jejich 

vyhodnocování a podnikatelské interpretace, 

- kvantifikaci vlivů struktury financování investice na velikost jejich 

kriteriálních ukazatelů, na likviditu investice a podniku, 

- rozbor citlivosti investice na její hlavní rizikové faktory, 

- zohlednění rozdílného časování umořování vratných investičních zdrojů. 

Výše uvedené problémové okruhy zároveň specifikují ty oblasti podnikové praxe, 

pro které si práce klade za cíl být přínosem. 
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2 Charakteristika investičního a finančního rozhodování 

podniku 

2.1 Investiční činnost podniku 

Investiční činnost podniku představuje vynaložení prostředků podniku za účelem 

získání užitků, které jsou očekávány v delším časovém období. Za investiční činnost 

podniku můžeme také považovat činnost zaměřující se na rozšíření majetku podniku, 

a to především hmotného a nehmotného, u finančních společností také finančního 

majetku. 

Důležitým bodem investiční činnosti podniku je realizace jen takových 

investičních projektů, které zajistí splnění základního cíle podnikání, a to růst tržní 

hodnoty podniku. 

Má-li již existující podnik zachovat obnovu technicky nebo hospodářsky 

opotřebených zařízení, nebo má-li být rozšířen racionalizačními investicemi, musí těmto 

opatřením předcházet investiční plánování. Investiční rozhodnutí často dlouhodobě 

zakládá druh a objem produkovaných výkonů. Musí brát zřetel na vzájemné vazby, 

které existují mezi jednotlivými oblastmi podniku, a opatřit si ze všech potřebné 

informace. 

Zda jsou dílčí plány nadřazeny plánu investic, závisí na druhu investic. Rozšiřující 

investice mají smysl, jestliže jsou analýzou trhu předem zjištěny odbytové možnosti 

a konkurenční situace. Tyto investice ve výrobě vyžadují nejen nová zařízení, ale také 

zvýšení oběžného majetku (suroviny, pomocné a provozní látky). Získávání těchto 

činitelů ovlivňuje i investiční plánování.1. 

Na velikosti plánovaných investic je závislý objem požadovaného kapitálu 

a na jejich druhu lhůty splácení tohoto kapitálu. Kapitálové plánování pro tyto investice 

musí jít ruku v ruce s investičním plánem. Kapitálovým plánováním rozumíme 

komplexní analýzu ekonomické efektivnosti a finanční stability investičních projektů. 

Aby byl úspěšně splněn investiční plán, je nutné vydávat dnešní peníze s jistotou, 

že v budoucnu přinesou vyšší užitnou hodnotu, a tím zvýší hodnotu podniku. Proto je 

nutné posoudit, zda jsou investiční projekty hospodárnou cestou jak dosáhnout 

                                                           
1.Wöhe, Günter. Úvod do podnikového hospodářství. 1. vyd. 2007, s. 429 
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podnikových cílů a zda budoucí přínosy různých investičních variant jsou tak velké, aby 

umožňovaly dnešní vydání s ohledem na investiční rizika. Důležitou součástí 

v kapitálovém plánování je analýza rizika, která sleduje minimalizaci negativních 

účinků vývoje všech ekonomických faktorů na ekonomický efekt investice. 

2.2 Charakteristika investiční politiky podniku 

Investice z hlediska podnikových financí představují ty peněžní výdaje, u nichž 

je očekávána přeměna na budoucí peněžní příjmy během delšího časového období. 

Podnikové investice lze dělit na investice reálné a investice finanční. 

Uskutečněním reálných investic sleduje podnik svůj rozvoj nebo udržení 

konkurenceschopnosti podniku. Realizováním finančních investic sleduje podnik nákup 

dlouhodobých cenných papírů jako dlouhodobých finančních instrumentů, účast 

v jiných podnicích apod. 

Investiční rozhodování o reálných podnikových investicích zahrnuje zejména tyto 

činnosti: 

• stanovení dlouhodobých podnikových cílů, 

• volbu investiční strategie podniku, 

• stanovení akceptačního kritéria pro výběr podnikových investic, 

• variantní koncipování investičních projektů a jejich tzv. předinvestiční 

přípravu, 

• finanční identifikaci jednotlivých variant investičních projektů, 

• sestavování kapitálových rozpočtů jednotlivých variant investičních 

projektů, 

• analýza a kvantifikace rizikových faktorů jednotlivých variant investičních 

projektů, 

• výpočet ekonomických ukazatelů jednotlivých variant investičních projektů, 

• klasifikace jednotlivých variant investičních projektů dle stanovených 

hledisek, 

• výběr nejvhodnější investiční varianty dle stanovených kritérií. 

Ve skutečném chování podniku převládá pluralitní pojetí cílů, kde k hlavním 

cílům patří zejména majetkově-finanční stabilita podniku, která se vyjadřuje tržní 

hodnotou podniku. Dalšími podnikovými cíli jsou zpravidla: 
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• zachování, případně růst podílu podniku na trhu díky lepšímu uspokojování 

poptávky, 

• inovace výrobního programu, zařízení a technologií, 

• mzdové a sociální cíle, růst kvalifikace pracovníků, 

• ochrana životního prostředí atd. 

V podnikové investiční praxi existuje několik typů investiční strategie. Mezi 

základní investiční strategie, kterými se podniky většinou řídí, patří: 

• maximální likvidita investice, tzn. rychlá návratnost investice, 

• růst hodnoty investice, 

• maximalizace peněžních příjmů z investice, 

• růst hodnoty investice spojený s maximálními peněžními příjmy z investice. 

Rozvojová podniková strategie může mít charakter agresivní, konzervativní nebo 

vyvážený. Agresivní strategie upřednostňuje projekty s vysokým rizikem pro jejich 

vysokou očekávanou výnosnost. Konzervativní strategie preferuje projekty s nízkým 

stupněm rizika, a tím i s nižší výnosností. Vyvážená strategie usiluje o vyvážení 

rozdílné rizikovosti jednotlivých investic, a tím i rozdílné výnosnosti jejich vhodným 

výběrem pro sestavení tzv. portfolia investic. 

2.3 Důsledky rizika v investičním rozhodování 

Riziko v investičním rozhodování představuje skutečnost, že příjmy, které jsou 

získány s rizikem menším, mají vyšší hodnotu než příjmy, které jsou získány s rizikem 

větším. S investováním je spojena nejistota, jak se budou vyvíjet jednotlivé rizikové 

faktory, a tím i nespolehlivost pořizovacích investičních výdajů. Z toho důvodu je nutné 

přihlížet k riziku pro hodnocení a plánování investičních projektů. 

Důsledky rizika v investičním rozhodování podniku se projevují v rostoucí 

obtížnosti odhadu relevantních peněžních toků, především pak budoucích peněžních 

příjmů. Riziko dále ovlivňuje atraktivnost investičního projektu, nebo-li vnímanou 

hodnotu investičního projektu, jelikož většina investorů se vyznačuje různě silnou 

averzí k riziku. V neposlední řadě riziko představuje morální rozměr podnikání, tzn. 

legitimuje čerpání zisku, protože zisk je obecně považován jako odměna za podstoupení 

rizika. 
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Existenci rizika ovlivňuje investiční rozhodování také proto, že odhadnutí 

ekonomického přínosu nestačí k rozhodnutí o realizaci investičního projektu. 

Rozhodování o realizaci investičního projektu je dvojrozměrnou úlohou, a proto je třeba 

brát v úvahu relevantní otázku, zda předpokládaný přínos investičního projektu je 

úměrný podstupovanému riziku. 

Analyzování rizika tvoří druhou dimenzi investičního rozhodování podniku. 

Respektování jak rizika, tak faktoru času je možné za pomocí principu hodnotové 

transformace. Realizaci hodnotové transformace umožňuje technika diskontovaných 

peněžních toků, která zohledňuje jak faktor času, tak i riziko, a to díky rizikové 

přirážce, která zahrne riziko do diskontní sazby. Technika diskontovaných peněžních 

toků tedy umožňuje zahrnout do propočtu ekonomické efektivnosti investičního 

projektu i dopady rizika, a tím dvojdimenzionální úlohu převádí na jednodimenzionální. 

Pak platí, že jediným parametrem výpočtového algoritmu čisté současné hodnoty, čili 

svodnou veličinou požadované výnosnosti a míry rizika investice je diskontní míra, 

která tak vyjadřuje alternativní náklady financujícího kapitálu. 

Význam posouzení rizikové stránky výrazně roste u reálných podnikových 

investic, které mají dlouhodobé důsledky na činnost podniku a jsou kapitálově náročné. 

Z toho důvodu je vhodné provádět analýzu rizika v těchto krocích: 

• určení kritických faktorů rizika investičního projektu, tj. citlivostní analýza, 

• stanovení bodu zvratu investičního projektu z hlediska tvorby zisku, 

• kvantifikace rizika pomocí statistických metod, 

• příprava a realizace různých způsobů snížení rizika, 

• příprava plánu konkrétních opatření pro budoucnost, pro vybrané kritické 

situace. 

2.4 Náklad kapitálu podniku 

Mezi stěžejní veličiny v oblasti investičního rozhodování podniku patří náklad 

kapitálu, který vyjadřuje minimální úroveň požadované výnosnosti investice. Nákladem 

kapitálu se rozumí množství peněz, které podnik vynakládá za používaný kapitál, 

vlastní i cizí, po celou dobu jeho přítomnosti v podniku. Veličina nákladu kapitálu je 

veskrze tržního charakteru a chápe se jako veličina relativní, tzn. vyčísluje se 

v procentech.  
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Nákladem vlastního kapitálu je např. vyplacený zisk (dividendy, podíly 

společníků apod.), avšak v relativním vyjádření vztahujícím se k tržní hodnotě vlastního 

kapitálu, nikoliv k jeho hodnotě účetní zachycované v rozvaze. Nákladem cizího 

kapitálu jsou placené úroky, avšak při zohlednění daňového štítu z úroků, který tak cenu 

cizího kapitálu snižuje. Vzhledem k relativnímu charakteru veličiny „náklad kapitálu“ 

udává cenu cizího kapitálu úroková sazba, avšak ne v nominální velikosti, nýbrž 

upravená o vliv daňového štítu dle vztahu: 

 ( )dii nr −⋅= 1       ( 2.1 ) 

kde:  ir = reálná úroková sazba, 

 in = nominální úroková sazba, 

d = daňový štít. 

Objemy složek cizího kapitálu zachycované v rozvaze lze považovat za jejich 

tržní velikosti. Náklad celkového kapitálu podniku pak vyjadřuje vážený aritmetický 

průměr měrných nákladů jednotlivých druhů kapitálu, přičemž náklady jednotlivých druhů 

kapitálů lze zjistit opět jako vážené aritmetické průměry nákladů jejich jednotlivých složek.  

Náklad kapitálu vyjadřuje alternativní náklad podnikového kapitálu, čili relativně 

vyjádřený výnos obětovaných alternativních investičních příležitostí. Vyčísluje 

průměrnou cenu, kterou podnik platí za vytvořenou skladbu zdrojů krytí majetku. Jedná 

se o dlouhodobý aspekt, neboť podnik zpravidla nemění svou kapitálovou strukturu z 

roku na rok. Lze naopak konstatovat, že v případě, kdy kapitálová struktura má 

požadované relace jak z hlediska kritérií optimalizace, tak ve vztahu ke struktuře 

majetku, není důvod ji měnit, jelikož je v čase stálá.  

Klíčovým faktorem ovlivňujícím náklad všech druhů kapitálu jsou bankovní 

úrokové sazby. Úrokové sazby determinují náklad kapitálu všech investorů 

(poskytovatelů kapitálu - akcionářů, věřitelů). Náklad cizího kapitálu podniku určují 

přímo, náklad akciového kapitálu (všech forem vkladů vlastníka) ovlivňují nepřímo. 

A tudíž úroveň nákladu kapitálu je podniku determinována z vnějšku. 

Jednotlivé podniky, byť pracují ve stejném odvětví, se mohou lišit nákladem 

kapitálu (WACC). Náklad podnikového kapitálu totiž primárně závisí na realizaci 

(zhodnocování) kapitálu v konkrétních podnikatelských podmínkách, sekundárně na 

zdroji jeho původu. Podniky, které dovedou získaný kapitál zhodnocovat efektivněji, 
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dosahují nižšího nákladu kapitálu (fungují s nižšími alternativními náklady kapitálu). 

Náklad kapitálu odráží totiž konkrétní výnosnost dosahovanou investory, tudíž odráží 

i míru rizika, jakou v konkrétních podmínkách podstupují. 

Díky těmto principiálním vlastnostem může náklad kapitálu plnit při finančním 

rozhodování podniku řadu významných úloh, neboť kvantifikuje: 

• náklad podnikového kapitálu při zjišťování velikosti nově vytvořeného 

bohatství pro vlastníka pomocí syntetického ukazatele hospodářské 

úspěšnosti podniku, tj. ukazatel ekonomické přidané hodnoty (EVA – 

economic value addet); 

• velikost diskontní míry při zjišťování tržní hodnoty majetku nebo podniku 

metodou diskontovaných volných peněžních toků (DFCFF - discounted free 

cash flow to the firm); 

• velikost akceptačního kritéria (tj. minimální požadované výnosnosti) při 

finančním hodnocení investičních projektů pomocí metody čisté současné 

hodnoty (NPV - net present value); pro potřeby analýzy investičních 

projektů může být náklad kapitálu podniku vyčíslován z účetních hodnot. 

2.5 Tržní hodnota 

Trh představuje systém (místo), kde se obchoduje se zbožím a službami mezi 

kupujícími a prodávajícími prostřednictvím cenového mechanismu. Pojem trhu 

navozuje možnost obchodování bez zbytečných omezení. Každý reaguje na vztah 

nabídky a poptávky a další cenotvorné faktory, kapacity a znalosti stran, jejich 

porozumění relativní použitelnosti zboží a jejich individuální potřeby a přání. Jelikož na 

trhu existuje více kupujících a více prodávajících, vytváří se tak podmínky pro vznik tržní 

ceny. Předmětem odhadu je pak potenciální tržní cena, která je označována jako tržní 

hodnota (market value). 

Hodnota představuje ekonomický pojem, který se týká peněžního vztahu mezi 

zbožím a službami, které lze koupit, a těmi, kdo je kupují a prodávají. Hodnota na rozdíl 

od ceny není skutečností, ale odhadem ohodnocení zboží a služeb v daném čase. 

Ekonomická koncepce hodnoty odráží názor trhu na prospěch plynoucí tomu, kdo 

vlastní zboží nebo obdrží služby k datu platnosti hodnoty.  
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Tržní hodnota aktiva je výrazem jeho trhem uznané použitelnosti, spíše než jeho 

čistě fyzického stavu. Použitelnost aktiva pro daný podnik se může lišit od 

použitelnosti, kterou uznává trh nebo konkrétní obchod. Z toho lze vyvozovat rozdíl 

mezi individuální a tržní hodnotou. 

Definice tržní hodnoty zní: 

„Tržní hodnota je odhadnutá částka, za kterou by se aktivum směňovalo k datu 

oceňování mezi koupěchtivým kupujícím a prodejechtivým prodávajícím při transakci 

mezi samostatnými a nezávislými partnery po náležitém marketingu, přičemž každá 

strana by jednala se znalostí věci, rozumně a bez nátlaku.“2. 

Tržní hodnota se zjišťuje jako nejpravděpodobnější cena, kterou lze rozumně 

získat na trhu k datu oceňování při dodržení definice tržní hodnoty. Tento odhad 

výslovně nepřipouští odhadnutou cenu zvýšenou nebo sníženou zvláštními podmínkami 

či okolnostmi, jako jsou netypické prodejní a nájemní smlouvy, speciální protislužby či 

ústupky poskytnuté někým, kdo je s prodejem spojen. 

2.6 Pravidla optimální kapitálové struktury 

Velikost podnikového majetku a struktura vázanosti kapitálu je důležitým bodem 

pro utváření kapitálové struktury podniku. Dlouhodobý dopad na kapitálovou strukturu 

podniku má právě volba zdrojů financování investice. Na financování podnikových 

investic jsou použity převážně cizí zdroje, jelikož jsou levnější než vlastní zdroje. 

Ovšem použití cizích zdrojů zvyšuje finanční riziko a také nebezpečí vzniku platebních 

potíží. 

Dodržování optimální kapitálové struktury představuje takovou skladbu zdrojů 

financování, kdy je sladěn vztah mezi minimální cenou kapitálu WACC a velikostí a 

stabilitou zisku (v případě stabilního a vysokého zisku lze zvyšováním zadluženosti 

dosáhnout vyšší efektivnosti díky vlivu ziskového účinku finanční páky). Dále musí být 

zajištěna majetková struktura podniku z hlediska likviditní rovnováhy a zachována 

svrchovanost v řízení podniku, což představuje udržení platební schopnosti podniku a 

diverzifikaci dluhu. 

Optimální kapitálová struktura v sobě zahrnuje různá pravidla, která se liší 

výběrem faktorů ovlivňujících optimalizaci a použitými kritérii optimalizace. Shrnutím 

                                                           
2.Fotr, Jiří. Podnikatelský plán. 2. vyd. 1999, s. 10 
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těchto pravidel vzniknou následující kritéria pro optimalizaci kapitálové struktury 

podniku: 

• klasická teorie - kritérium minimalizace ceny kapitálu WACC, 

• teorie hierarchického pořádku - praktické zkušenosti a postupy manažerů při 

financování podnikových potřeb, 

• kompromisní teorie - kompromis mezi úrokovým daňovým štítem a náklady 

finanční tísně, 

• teorie čtyř dimenzí – důraz na zdanění zisku, riziko, typ aktiv a finanční volnost, 

• teorie ziskového účinku finanční páky – maximalizace rentability vlastního 

kapitálu. 

Aplikace těchto kritérií předpokládá efektivní kapitálový trh a evidenci nákladů 

finanční tísně. 

Kritérium minimalizace ceny kapitálu se opírá o tyto skutečnosti: 

• průměrná nákladovost kapitálu WACC s růstem zadluženosti napřed klesá 

díky účinku úrokového daňového štítu, 

• průměrná nákladovost kapitálu od určité míry zadlužení opět roste. 

Optimální kapitálová struktura představuje takovou skladbu zdrojů, při níž jsou 

WACC minimální. 

Kompromisní přístup ke stanovení optimální finanční struktury je založen 

na úrokovém daňovém štítu a nákladech finanční tísně. Z hlediska praktických 

zkušeností jsou dodržovány tyto posloupnosti financování, kdy nejprve jsou využity 

interní zdroje financování, pak externí a nakonec emise akcií. Tento postup ovšem 

přináší strnulou dividendovou politiku, preferenci užití vnitřních zdrojů a vysoké emisní 

náklady. 

Teorie čtyř dimenzí klade důraz na analýzu těchto faktorů: 

• daně - v případě očekávání vyšších daní je efektivní využít úrokových 

daňových štítů zvýšením zadluženosti, 

• finanční riziko – vysoké finanční riziko s dalším růstem zadluženosti přináší 

zvýšenou hrozbu finanční tísně, 

• typ aktiv – důraz je kladen na některá nehmotná aktiva (good-will), jejichž 

hodnota klesá s narůstající finanční tísní podniku, 
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• finanční volnost – představuje možnost rychlého zajištění dostupných 

peněžních prostředků k uskutečnění plánovaných investičních projektů. 

2.7 Separace investičního a finančního rozhodování 

Důležitým a překvapivým poznatkem metody ČSH je skutečnost, že optimální 

investiční rozhodnutí nezávisí na tom, zda investor preferuje současné peněžní toky 

před budoucími peněžními toky (spotřebou). Ať už si investor přeje rozložit svou 

spotřebu v čase vypůjčením nebo půjčením peněz, investiční rozhodnutí zůstává stejné.  

Jedná se pak o podmnožinu všech projektů, které mají kladnou ČSH při 

stanoveném nákladu kapitálu, který umožňuje investorovi dosáhnout nejvyšší dostupné 

současné hodnoty (SH). Pokud si investor vybírá investice tak, aby maximalizoval SH, 

zajistí si tím rovněž to, že bude schopen maximalizovat své uspokojení (užitek) 

rozložením své spotřeby v čase prostřednictvím vypůjčování nebo půjčováním peněz. 

V tomto smyslu je pravidlo ČSH optimální. Činí-li investor investiční rozhodnutí 

pomocí pravidla ČSH a maximalizuje ČSH, dosahuje nejvyšší SH a to vede rovněž 

k maximalizaci užitku investora. Nezávislost investičních a finančních rozhodnutí (tj. 

vypůjčování nebo půjčování) je považována za „separaci“ a tvoří jádro moderní teorie 

financí. Existence efektivního kapitálového trhu umožňuje investorovi (podniku) dospět 

k rozhodnutí o výrobní investici bez explicitního zvažování svých finančních 

rozhodnutí.3. 

Vlastnost separace pak vede k těmto závěrům: 

• irelevantnost kapitálové struktury, 

• irelevantnost dividendové politiky. 

Irelevantnost kapitálové struktury 

Kapitálová struktura se vztahuje k poměru dluhu (dluhopisy a bankovní úvěry) 

a vlastního kapitálu (základní kapitál a nerozdělený zisk), kterým firma financuje své 

investice. Používá-li firma k financování určité části investice dluhu, pak se jedná 

o využívání finanční páky. 

Za předpokladu jistoty neexistuje optimální poměr dluhu a vlastního kapitálu, 

tedy není preferován určitý poměr dluhu a vlastního kapitálu před jiným poměrem. 

                                                           
3.Levy, Haim; Sarnat, Marshall; Kapitálové investice a finanční rozhodování, 1. vyd., s. 124 
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Kapitálová struktura (poměr dluhu k vlastnímu kapitálu) je irelevantní, což znamená, že 

si firma může zvolit libovolnou kapitálovou strukturu. 

Bez ohledu na složení finančních zdrojů budou všichni investoři maximalizovat 

svou míru uspokojení pomocí vypůjčování a půjčování peněz. Za předpokladu dokonalé 

jistoty existují důležité předpoklady, které jsou rozhodující pro dosažení těchto závěrů: 

• jednotlivci stejně jako firmy si mohou vypůjčovat a půjčovat peníze za 

stejnou úrokovou sazbu, 

• neexistují žádné transakční náklady. 

Irelevantnosti dividendové politiky 

Z irelevantnosti kapitálové struktury vyplývá závěr, že dividendová politika je 

také irelevantní. Volbou skladby finančních zdrojů určuje firma automaticky svou 

dividendovou politiku. Za předpokladu, že určitý investor chce získat nižší dividendu 

dnes a vyšší dividendu v budoucnosti, neznamená to, že prodá akcie firmy a koupí akcie 

jiné firmy, která splňuje jeho kritéria o peněžních tocích. Tento investor může 

spotřebovat peněžní tok, jestliže vloží do banky určitou částku, a může tudíž získat 

optimální peněžní tok. Schopnost firem a jednotlivců pohybovat se na stejné úrovni SH 

vede k závěru, že dividendová politika je irelevantní. Investor si může vždy sám upravit 

dividendovou politiku firmy vynaložením malého úsilí. 

V praxi může být ovšem dividendová politika relevantní, protože realita je nejistá 

a ekonomický obsah dividend může být důležitý. Dividendy mohou mít totiž jiná 

využití, např. mohou signalizovat trhu informace o potenciálu budoucích firemních 

příjmů a stabilitě. 
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3 Analýza ekonomické efektivnosti investičního projektu 

3.1 Podstata finančního hodnocení investic 

Finanční přístup k hodnocení investic vychází ze skutečnosti, že pořizování 

investic je výdajem peněz nikoliv účetně zachycovaným nákladem. Účinky realizace 

investice na podnik se proto vyjadřují množstvím skutečně vynaložených peněz, pomocí 

tzv. kapitálových výdajů. Obdobně se také efekty získávané užíváním investice vyjadřují 

množstvím odčerpatelných peněžních přebytků, které investice vytváří, tzv. peněžními 

příjmy. 

Stanovení peněžních toků investice představuje nejobtížnější úkol 

investičního rozhodování. Tato obtížnost vyplývá z nutnosti predikce peněžních toků na 

delší období, protože životnost peněžních toků je ovlivněna takovými faktory, jako jsou 

vývoj cen a úrokových sazeb, intenzita zdanění, fáze ekonomických cyklů, kurzy měn aj. Je 

proto nezbytné předpokládat změny těchto faktorů a zohlednit je v analýze celého projektu. 

Finančním hodnocením ekonomické efektivnosti (hodnotovou analýzou) 

investičních projektů se rozumí: 

• identifikace investičního projektu pomocí peněžních toků – kapitálových 

výdajů a peněžních příjmů, 

• kvantitativní vyhodnocení ekonomické hodnoty investičního projektu 

pomocí techniky diskontovaných peněžních toků, čili zjištění ekonomických 

ukazatelů investičního projektu: 

- ukazatele čisté současné hodnoty z pohledu tržní hodnoty vlastního 

kapitálu, 

- ukazatele vnitřní výnosnosti investičního projektu z pohledu míry 

zhodnocení kapitálu, 
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- ukazatele doby návratnosti z pohledu likvidity, 

- ukazatele doby návratnosti kapitálových výdajů z pohledu tvorby 

přírůstku tržní hodnoty podniku, 

• stanovení akceptačního kritéria pro přijetí investičního projektu k realizaci. 

Akceptační kritérium umožňuje rozhodnout, zda ekonomická hodnota investice 

vyjádřená číselnou charakteristikou je dostatečná k tomu, aby posuzovaná investice 

mohla být přijata. Principiálně se jedná o požadovanou výnosnost investičního projektu. 

Východiskem pro jeho stanovení je zpravidla náklad investovaného kapitálu (WACC) 

modifikovaný odhadovanou rizikovostí daného investičního projektu, tj. upravený 

o rizikovou prémii. 

3.1.1 Pravidla kapitálového plánování 

Důležitou podmínkou pro dlouhodobou perspektivu podniku je investiční činnost, 

které by mělo předcházet důkladné plánování. Jeho nezbytnou součástí je také finanční 

vyhodnocování investičních projektů, nazývané kapitálové plánování. 

Proces kapitálového plánování zahrnuje aktivity jako vyhledávání investičních 

příležitostí, vytváření investičních projektů, zajišťování jejich financování, hodnocení 

efektivnosti a výběr nejvhodnější z nich, přes jejich realizaci a zpětnou kontrolu. 

Postupy kapitálového rozpočetnictví bývají podrobně propracovány, případně 

diferencovány zvláště u velkých firem, neboť jak vyplývá z výčtu některých činností, 

jedná se o poměrně složitý a časově i finančně náročný proces. 

Investiční plánování by mělo probíhat v souladu s podnikatelským plánem 

podniku, který je sestavován s určitým časovým výhledem v závislosti na rychlosti a 

stabilitě vývoje odvětví. Jsou v něm definovány strategické cíle, které se promítají do 

všech oblastí podniku, včetně operativních plánů a pravidelně sestavovaných rozpočtů 

firmy. Ty určují objem vlastních a cizích zdrojů a jejich využití.  

Jednotlivá oddělení firmy zpravidla stanovují a zdůvodňují své požadavky na 

investiční prostředky v následujících obdobích. Tyto požadavky jsou v závislosti na 

stanovených prioritách a disponibilních zdrojích managementem podniku schváleny či 

zamítnuty, popř. revidovány. Odtud se pak odvíjí další fáze investičního procesu. 
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Kapitálové výdaje 

Kapitálové výdaje lze charakterizovat jako všechny finanční výdaje vynaložené 

na pořízení dané investice. Neexistuje žádný koncepční rozdíl mezi kapitálovými a 

běžnými výdaji. Veškeré výdaje firmy jsou realizovány s nadějí na budoucí výnosy. 

Firma je konfrontována s problémem rozhodování o tom, jakou má navrhované užití 

zdrojů hodnotu z hlediska budoucích výnosů. Jestliže mezi náklady a výnosy uplyne 

časový horizont delší než jeden rok, existuje zde problém v oceňování a porovnávání 

nákladů s výnosy. V důsledku toho firmy používají formální postupy kapitálového 

rozpočetnictví pouze pro takové projekty, při nichž mezi vstupním investičním výdajem 

a projektovým příjmem v souvislosti s ukončením investice uplyne více než jeden rok. 

Tato skutečnost vyjadřuje základní předpoklad, že v období kratším než jeden rok 

nezáleží na časovém harmonogramu realizace příjmů.4. 

Na kapitálové výdaje můžeme nahlížet ze dvou hledisek: 

• výdaje na pořízení nové investice, 

• výdaje na trvalý přírůstek oběžného majetku (čistého pracovního kapitálu). 

Kapitálové výdaje se vyčíslují pro každý rok pořizování investice dle vztahu: 

DEPMČPKIVKV ttt ±−∆+=      ( 3.1 ) 

kde jednotlivé symboly představují: 

KV t = kapitálový výdaj v příslušném roce,  

t = rok pořízení investice, 

IV t = investiční výdaj v příslušném roce pořizování investice,  

∆ČPKt = změna čistého pracovního kapitálu v příslušném roce,  

PM = příjem z prodeje existujícího nahrazovaného investičního majetku,  

DE = daňové efekty spojené s prodejem vyřazeného majetku. 

Daňové efekty lze vyčíslit pomocí tohoto vztahu: 

( ) dZCPMDE ⋅−=         (3.2) 

kde: 

ZC = zůstatková cena vyřazeného majetku (uplatnit v plné výši do nákladů), 

                                                           
4.Levy, Haim; Sarnat, Marshall. Kapitálové rozpočetnictví. 1999, s. 53 
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 d = sazba daně ze zisku, 

ostatní symboly shodné s výše uvedeným. 

Je-li: 

PM > ZC Prodej je ziskový, podniku vznikne daňová povinnost, která zvyšuje 

kapitálový výdaj, čili DE > 0. 

PM < ZC Prodej je ztrátový, podniku klesne daňová povinnost, což sníží kapitálový 

výdaj, čili DE < 0. 

 

Peněžní příjmy  

Peněžní příjmy představují finanční vyjádření efektů plynoucích podniku 

z užívání dané investice. Vyjadřují také reálné peněžní přebytky vytvořené užíváním 

investice, které lze z investice odčerpat, aniž by byl ohrožen její chod. Vyčíslují se 

v reálných (dnešních) cenách pro každý rok užívání investice po dobu zvoleného 

časového horizontu jejího hodnocení podle vzorce: 

DEPMČPKOZPP tttt ±+±+= ∆∆∆      ( 3.3 ) 

kde: PPt = peněžní příjem z investice v daném roce užívání, 

∆Zt = přírůstek provozního zisku vytvářený investicí v daném roce, 

∆Ot = přírůstek účetních odpisů,  

∆ČPKt = změna čistého pracovního kapitálu v příslušném roce,  

PM = příjem z prodeje dlouhodobého majetku na konci užívání investice, 

DE = daňové efekty spojené s uvedením vybrané investice do užívání 

a s případným prodejem vyřazovaného dlouhodobého majetku na konci 

užívání investice. 

Zůstatkovou cenu vyřazovaného majetku lze uplatnit do nákladů, bude-li: 

PM > ZC Prodej je ziskový, podniku vznikne daňová povinnost, která sníží peněžní 

příjem v daném roce, čili DE < 0. 

PM < ZC Prodej je ztrátový, podniku klesne daňová povinnost, což zvýší peněžní 

příjem v daném roce, čili DE > 0. 
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Vymezení očekávaných peněžních příjmů je problémovým místem celého procesu 

kapitálového plánování a investičního rozhodování, protože doba životnosti investice je 

mnohem delší než doba jejího pořízení, takže vliv faktoru času se zde prohlubuje. 

Časové rozložení a výše očekávaných peněžních příjmů je ovlivněna rozsáhlejším 

počtem faktorů než velikost kapitálových výdajů. Citlivěji se zde promítá i vliv inflace. 

Tyto vlivy pak způsobují možnost zvýšeného rizika v odklonu skutečných peněžních 

příjmů od očekávaných. 

Daňové investiční pobídky 

Podle zákona o daních z příjmů č. 586/92 Sb. může podnik uplatnit zvýšený odpis 

v prvním roce odpisování nově nabytého majetku (při rovnoměrném i zrychlené 

způsobu odpisování). Odpis v prvním roce může být zvýšený o 20 %, o 15 % nebo o 10 

% vstupní ceny majetku v závislosti na druhu majetku. 

V případě zrychleného způsobu odpisování, kdy se odepisuje podle daného 

koeficientu, je zvýšení o 20 % vstupní ceny u strojů užívaných pro zemědělství a 

lesnictví. Zvýšení o 15 % vstupní ceny u zařízení pro čištění a úpravu vod a zvýšení o 

10 % vstupní ceny u hmotného majetku zatříděného v odpisových skupinách jedna až 

tři, a jsou-li splněny další požadavky dané zákonem. 

Odpisy a způsob odpisování máji velký význam i pro investiční rozhodování. 

Odpisy jsou pro firmu náklad, který není výdajem, a pokud jsou větší odpisy 

soustředěny na začátku období, pak v tomto období tvoří projekt větší peněžní tok 

z investice. 

3.2 Stanovení požadované výnosnosti 

Požadovaná výnosnost představuje v investičním rozhodování určitou normativu, 

která číselně vyjadřuje ekonomický požadavek investora. Pomocí požadované 

výnosnosti je posouzeno, zda ekonomická hodnota investice, vyjádřená číselně, je 

v takové výši, aby investice mohla být přijata. 

Ekonomická hodnota investice může být formulována absolutně, což znamená 

zvýšení tržní hodnoty podniku, a nebo relativně, což představuje zhodnocení 

investovaného kapitálu vyšší mírou, než jsou jeho obětované náklady. 

Ukazatel ČSH umožňuje vyčíslit dopad investice na tržní hodnotu podniku. 

K tomu, aby byl ukazatel ČSH vypočten, je nutné určit velikost diskontní míry (velikost 
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požadované výnosnosti). Diskontní míra představuje, co se týče ukazatele ČSH, 

obětované náklady kapitálu (WACC), nebo-li cenu investovaných peněz. 

Investice je akceptovatelná, když čistá současná hodnota dosahuje kladných 

hodnot, a to pro stanovenou výši diskontní míry. Nebo-li investice hradí nejen cenu 

vloženého kapitálu, ale také o velikost ČSH zvyšuje hodnotu vlastního kapitálu 

podniku. V případě, že je ukazatel ČSH roven nule, pak investice pouze uhradí náklady 

vloženého kapitálu. 

V rámci metody ČSH je zřejmé, že diskontní míra představuje požadovanou 

výnosnost a zároveň určením minimální výše diskontní míry je stanovena univerzální 

požadovaná výnosnost.  

Diskontní míru investice je možné stanovit pomocí metody nákladů kapitálu, 

přičemž je nutné zahrnout do ní aspekty jako způsob financování, požadavky vlastníka 

na určitou minimální hodnotu a také zhodnocení nákladů kapitálu. Stanovení nákladů 

kapitálu umožňuje metoda WACC (Weighted Average Cost of Capital).  

Náklady na celkový kapitál WACC jsou kombinací nákladů různých forem 

kapitálu a lze je stanovit takto: 

( )
ED

ERDdR
WACC ED

+
⋅+⋅−

=
1

      ( 3.4 ) 

kde: RD = náklady na úročený cizí kapitál, 

d = sazba daně z příjmů, 

D = úročený cizí kapitál, 

RE = náklady vlastního kapitálu, 

E = vlastní kapitál. 

Praktické naplnění vztahu pro WACC konkrétními daty není jednoznačně snadné, 

jelikož náklady kapitálu zahrnují dvě složky, a to náklady na cizí a náklady na vlastní 

kapitál. Podíl jednotlivých složek na celkovém kapitálu je nutné vyčíslit na základě 

tržních hodnot. V případě převzetí jednotlivých složek kapitálu z účetních hodnot může 

dojít k porušení vnitřní konzistence tržního odhadu. Volba nákladu kapitálu výrazně 

ovlivňuje například odhad hodnoty podniku a je třeba zdůraznit, že celý koncept směřuje 
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k ocenění z pohledu trhu, a proto i stanovení nákladů kapitálu by mělo být tržně 

orientováno.5. 

3.3 Metody hodnocení efektivnosti investic 

V teorii i praxi finančního managementu existuje několik metod, které hodnotí 

efektivnost investičních projektů. Tyto metody se navzájem liší, někdy zásadně a někdy 

jen o různé technické postupy.  

Metody podle pojetí efektů z investic: 

• nákladově-ziskové – tyto metody jsou založené na zjišťování nákladů, zisku 

atd., přičemž kritériem hodnocení investice jsou úspory nákladů, zvýšení zisku, 

• finančně-výnosové – tyto metody jsou založené na zjišťování peněžního toků 

investice, přičemž kritériem hodnocení investice je růst tržní hodnoty podniku.  

Metody hodnocení investičních projektů podle respektování faktoru času: 

• statické metody – tyto metody nerespektují faktor času a riziko, jsou použity 

u investic s krátkou dobou životnosti, kde faktor času nemá podstatný vliv 

na hodnotu investice. Mezi základní statickou metodu patří metoda úspory 

nákladů, zvýšení zisku, doba návratnosti. 

• dynamické metody – tyto metody respektují faktor času a riziko, jsou 

použity u investic s delší dobou pořízení investice a s delší dobou 

ekonomické životnosti. K těmto metodám patří metoda čisté současné 

hodnoty a metoda vnitřního výnosového procenta. 

3.3.1 Princip metody čisté současné hodnoty 

Metoda čisté současné hodnoty patří k nejpoužívanějším a teoreticky k 

nejsprávnějším metodám pro hodnocení ziskovosti investic. Čistá současná hodnota 

nepracuje pouze se ziskem, ale také s peněžními příjmy z investice, což znamená, že 

vyjadřuje celkový přínos investice pro firmu. Další výhodou této metody je fakt, že bere 

v úvahu časovou hodnotu peněz, tedy těm peněžním tokům, které jsou spojeny 

s budoucností, dává menší váhu. Metoda má dále vlastnost aditivity, tím umožňuje sčítat 

čistou současnou hodnotu více projektů, a kvantifikovat tak celkový přínos realizace 

těchto projektů. 

                                                           
5.Dluhošová, Dana. Finanční řízení a rozhodování podniku. 1. vyd., 2006, s.110 
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Čistá současná hodnota je rozdílový ukazatel, jelikož vyjadřuje rozdíl mezi 

současnou hodnotou peněžních příjmů plynoucích z dané investice a současnou 

hodnotou peněžních výdajů, které budou na investici vynaloženy. Definiční vztah pak 

představuje součet diskontovaných peněžních toků projektu: 
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21

    ( 3.5 ) 

kde: ČSH  = čistá současná hodnota, 

PP1,2….N = peněžní příjmy z investice dle let jejího života,  

i  = úroková míra (vyjadřuje požadovaný výnos investic), 

N  = doba životnosti investice, časový horizont hodnocení investic, 

KV  = kapitálový výdaj na pořízení investice. 

Zjednodušeně pak: 
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kde: n  = jednotlivá léta hodnocení investice, 

ostatní symboly shodné s / 2.4 / 

V případě, že kapitálové výdaje nebudou uskutečněny jen na začátku pořízení 

investice, ale i v průběhu několika let životnosti investice, pak je třeba diskontovat i 

kapitálové výdaje. Definiční vztah vypadá takto: 
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kde: t  = jednotlivá léta realizace investice, 

T  = doba realizace investice. 

Interpretace možných výsledků ukazatele ČSH: 

Jestliže je ČSH > 0, pak zajišťuje požadovanou míru efektivnosti, projekt je ziskový 

a zvyšuje tržní hodnotu podniku. 

Jestliže je ČSH < 0, pak projekt nezvyšuje tržní hodnotu podniku, proto bude zamítnut. 

Mohl by být přijat jen ve výjimečných situacích, jako je plnění zákonů nebo 

ekologických norem. 
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Může nastat situace, že ČSH = 0, pak je třeba projekt soudit podle jiných kritérií, 

protože z hlediska růstu tržní hodnoty podniku je projekt indiferentní. 

Metoda čisté současné hodnoty je nezastupitelnou především při rozhodování 

o investičních projektech v podmínkách omezených zdrojů. Pak jsou upřednostňovány 

ty projekty, jejichž čistá současná hodnota je v součtu nejvyšší. 

Výpočet čisté současné hodnoty lze také zjednodušit, ale jen v případě stálých 

ročních přínosů. Peněžní toky jsou diskontovány za celou dobu životnosti investice 

pomocí zásobitele. 

Z

PPx=ČSH  ( 3.8 ) 

kde: PPx = stálý roční přínos 

Z = zásobitel 

Zásobitel se pak určí takto: 
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−+=

n

n

i

i
 ( 3.9 ) 

kde: i = požadovaná výnosnost investice, 

n = jednotlivá léta užívání investice. 

Komplexní čistá současná hodnota 

Univerzalita metody čisté současné hodnoty umožňuje hodnotit investiční projekt 

jak po ekonomické stránce, tak i po stránce finanční. Z hlediska finančního posouzení je 

na metodu čisté současné hodnoty nahlíženo tak, že přínos investičního projektu je 

stanoven na základě peněžních toků projektu. Tyto peněžní toky projektu jsou pak 

upravené o finanční důsledky příslušné formy financování projektu. Tímto způsobem 

zjištěná čistá současná hodnota se nazývá komplexní čistou současnou hodnotou. 

Interpretace dosažených výsledků komplexní čisté současné hodnoty je stejná jako 

interpretace čisté současné hodnoty, tedy nejefektivnějším způsobem financování je ten, 

jehož investice dosahuje nejvyšší čisté současné hodnoty. 

Peněžní toky komplexní čisté současné hodnoty v sobě zahrnují navíc vliv 

splácení jistiny a úhrady nákladů návratného zdroje na množství projektem 

generovaných peněžních přebytků. Finanční stabilitu investičního projektu pak 

představuje kumulativní součet modifikovaných peněžních příjmů. Finanční stabilita 
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pak v tomto případě znamená schopnost projektu očekávanými peněžními příjmy 

pokrýt všechny platby, které si vyžaduje splácení návratného zdroje použitého 

k realizaci projektu. 

V průběhu životnosti investice je důležitý součet ročních peněžních příjmů 

investičního projektu, v případě, že je tento součet kladný, pak je projekt finančně 

stabilní. Pokud ale tento součet nabývá v některém okamžiku záporné hodnoty, pak je 

nutné využít dodatečný kapitálový vklad, a to buď vlastní, a nebo cizí. Projekt by byl 

bez tohoto vkladu nestabilní. 

3.3.2 Princip vnitřního výnosového procenta 

Vnitřní výnosové procento představuje ukazatel úrokové míry, neboli průměrný 

výnos z investice za celou dobu jejího trvání. VVP není absolutním ukazatelem tak jako 

čistá současná hodnota. Princip metody spočítá v tom, že jsou diskontovány přínosy 

projektu, tak aby se jejich současná hodnota rovnala současné hodnotě kapitálových 

výdajů. 

Řešení vnitřního výnosového procenta vychází ze stejné rovnice jako řešení čisté 

současné hodnoty. V případě vnitřního výnosového procenta není neznámou čistá 

současná hodnota, ale hodnota „i“, která se určí zvolením takové diskontní sazby, při 

které se čistá současná hodnota rovná nule. VVP vyjadřuje procento, které odpovídá 

rovnici: 

KV
VVP

PPN

n
n

n =
+∑

=1 )1(
 ( 3.10 ) 

kde: VVP = vnitřní výnosové procento, 

ostatní symboly shodné s výše uvedeným. 

Snadné určení vnitřního výnosového procenta je možné využitím standardních 

programů, a to pomocí funkce MIRA.VYNOSNOSTI v programu MS Excel. 

Tabulkový procesor umožňuje také grafické znázornění závislosti ČSH na diskontní 

míře. Velikost vnitřního výnosového procenta je pak znázorněna bodem, v němž se 

křivka čisté současné hodnoty protne s vodorovnou osou diskontní sazby. 

Graf 1 závislost ČSH na diskontní sazbě 
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Z grafu 1 lze zřejmé, že s růstem  diskontní sazby klesá velikost čisté současné 

hodnoty investice. 

Pro firmu je rozhodujícím kritériem, zda je velikost vnitřního výnosového 

procenta vyšší než požadovaná výnosnost (stanovená diskontní sazba), pak je projekt 

ziskový a je vhodné, aby ho podnik realizoval. V případě, že je vnitřní výnosové 

procento menší než diskontní sazba, pak není vhodné projekt realizovat. Je-li vnitřní 

výnosové procento rovno diskontní sazbě, pak realizace projektu nijak nepřispívá 

k růstu hodnoty podniku, je neutrální. O realizaci takového projektu nutno rozhodnut 

dle jiných hledisek. 

V případě, že nastane situace rozhodování mezi více projekty, pak je vhodné 

realizovat ten, jehož vnitřní výnosové procento má vyšší hodnotu. 

Jelikož je metoda vnitřního výnosového procenta díky dostupnosti výpočetní 

techniky snadná, tak umožňuje univerzální použitelnost. Protože však jde o veličinu, 

která je necitlivá na objemy kapitálových výdajů, tak může v některých případech vést 

k nesprávným závěrům. Jde o případy, kdy posuzované projekty mají nekonvenční 

peněžní toky, tzn. projekty, které vytvářejí počáteční investici, což představuje záporný 

peněžní tok, pak sérii kladných peněžních toků a na závěr záporný peněžní tok, jelikož 

jde o projekty, které mají nemalé náklady na ukončení činnosti. Peněžní toky tak 

dvakrát změní znaménko a jsou známy dvě hodnoty vnitřního výnosového procenta. 

Další z případů je situace, kdy se bude jednat o vzájemně se vylučující projekty, kdy 

firma volí mezi několika alternativními variantami. V těchto případech není vhodné 
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použít metodu vnitřního výnosového procenta, ale je vždy vhodnější pro hodnocení 

efektivnosti investic použít metodu čisté současné hodnoty. 

3.3.3 Kritérium doby návratnosti 

Dalším využívaným ukazatelem, hodnotícím ekonomickou efektivnost projektu, 

je doba návratnosti. Tento ukazatel je často používaný, jelikož každého investora 

zajímá, za jakou dobu se počáteční výdaj vrátí zpět. Doba návratnosti tedy ukazuje 

počet let, které jsou zapotřebí, aby se kumulované peněžní toky vyrovnaly počáteční 

investici. Návratnost investice je pak dána tím rokem životnosti projektu, pro nějž platí: 

∑
=

=
DN

n
nPPKV

1

 ( 3.11 ) 

kde: KV = kapitálový výdaj na pořízení investice, 

DN = doba návratnosti investice, 

 n = jednotlivá léta životnosti investice, 

 PPn = peněžní příjmy poskytované investicí v jednotlivých letech životnosti. 

Rozhodovacím kritériem u tohoto ukazatele je předpoklad, že doba návratnosti je 

kratší než doba životnosti, pak je projekt ziskový a měl by se realizovat. V případě 

rozhodování mezi více projekty je výhodnější projekt s kratší dobou návratnosti. 

Mezi nedostatky ukazatele doby návratnosti patří: 

• ukazatel nebere v úvahu faktor času a riziko projektu, jelikož každý časově 

vzdálenější příjem je méně jistý než příjem časově bližší, 

• nemá vlastnost aditivity, nelze tedy sčítat dobu návratnosti více projektů, 

• je ovlivněn pouze výší hotovostních toků, 

• nebere v úvahu hotovostní toky po době návratnosti. 

Na základě těchto nedostatků je ukazatel doby návratnosti považován za 

nespolehlivý, přesto je využíván jako doplňující ukazatel, jelikož jeho předností je 

jednoduchost a srozumitelnost. Doba návratnosti je užitečná především u projektů 

s krátkou dobou životnosti. 

Nedostatek faktoru času odstraňuje diskontovaná doba návratnosti, kdy se 

vypočtená doba návratnosti porovná se zvolenou hodnotou firmy. Rovnici lze znázornit 

takto: 
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kde: i  = diskontní faktor. 

3.4 Vypovídací schopnost ukazatelů ČSH a VVP 

Za předpokládané podmínky nezávislosti projektu vyvstává otázka, zda vede 

pravidlo vnitřního výnosového procenta (VVP) k investičnímu rozhodnutí, které 

maximalizuje míru uspokojení investora. Kritérium VVP tvrdí, že všechny projekty, 

které mají výnosnost vyšší než s nimi spojený náklad kapitálu, by měly být přijaty. Bere 

tedy v úvahu také náklady obětované příležitosti využití firemních kapitálových zdrojů. 

Z toho vyplývá, že všechny projekty, které mají výnosnost menší než náklad kapitálu, 

by měly být podle pravidla výnosnosti odmítnuty. Jde ale přesně o to investiční 

rozhodnutí, které maximalizuje uspokojení investora. 

Jak pravidlo ČSH, tak VVP vede k optimálnímu investičnímu rozhodnutí v tom 

smyslu, že obě vedou k přijetí či odmítnutí rozhodnutí, které maximalizuje uspokojení 

investora. 

Existují-li vzájemně se vylučující projekty, tak nemůže být investiční rozhodnutí 

analyzováno pomocí prosté investiční produkční funkce. Jestliže máme projekty A a B, 

které se navzájem vylučují, je třeba sestrojit dvě investiční křivky. Jedna zahrnuje 

všechny nezávislé projekty a projekt A, druhá zahrnuje všechny nezávislé projekty 

a projekt B. V případě dvou a více vzájemně se vylučujících projektů roste podle toho 

počet možných investičních křivek, proto je třeba vybrat optimální investiční křivku, 

stejně jako optimální bod. 

Na rozdíl od případu nezávislosti projektu už v případě výskytu vzájemně se 

vylučujících projektů nesouhlasí řešení podle pravidel ČSH a VVP. ČSH zůstává 

optimálním pravidlem, ale VVP může při výběru optimálního investičního rozhodnutí 

selhat.  

Graf 2       Optimální volba mezi vzájemně se vylučujícími alternativami investice 
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Křivka A představuje všechny nezávislé projekty a projekt A a křivka B 

představuje všechny nezávislé projekty a projekt B. To platí za předpokladu, že A a B 

jsou jedinými dvěma vzájemně se vylučujícími návrhy. Dále platí předpoklad vstupního 

kapitálu ve výši W0. Kritérium VVP nemůže rozlišit mezi alternativami A a B. 

Zvolením alternativy A je možné přijmout všechny projekty až do bodu CA. Zvolením 

alternativy B je možné přijmout všechny projekty až do bodu CB. Pak je třeba si 

odpovědět na otázku: Která alternativa umožňuje investorům dosáhnout vyšších 

výnosů? Pravidlo VVP nemá na tento problém jasnou odpověď, a tím nemůže zaručit 

optimální výsledky. Naproti tomu pravidlo ČSH dává na tuto otázku jasnou odpověď. 

ČSH alternativy A je větší než ČSH alternativy B (vyšší přímka PV znamená vyšší ČSH 

a naopak). Alternativa A je tedy optimální volbou mezi vzájemně se vylučujícími 

alternativami A a B. Bod CA je optimálním bodem vymezujícím novou investici. 

3.4.1 Srovnání metod ČSH a VVP 

Čistá současná hodnota a vnitřní výnosové procento představují dvě zohledňující 

kritéria výhodnosti investic. Obě kritéria, pokud jde o nezávislé standardní projekty, 

dávají stejné výsledky, ale nevyhodnocují projekty stejným způsobem. Tento rozdíl 

v hodnocení se stává stěžejní v případě výběru vzájemně se vylučujících projektů, tzn. 

když podnik musí vybrat nejlepší (zpravidla nejlépe vyhodnocený) návrh ze dvou nebo 

více možností. Metoda ČSH poskytuje atraktivnější kritérium, a to z mnoha důvodů. 

Metoda ČSH odráží absolutní velikost projektu, zatímco VVP ne. Jedná se 

o přednost metody ČSH, jelikož firmě jde o absolutní zisky, nikoli pouze o míru zisku. 

Dále metoda ČSH implicitně předpokládá reinvestici výnosů v mezidobí za cenu 
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rovnající se nákladu kapitálu. Metoda VVP předpokládá reinvestici výnosů při vlastní 

míře výnosu projektu. To je další aspekt ve prospěch metody ČSH, protože projekty 

vynášející více než jejich náklady obětované příležitosti by byly přijaty v každém 

případě, nezávisle na současném investičním rozhodnutí. Hodnota investice současného 

projektu by tedy neměla být diskontována pomocí výnosu získaného v mezidobí, který 

je větší než náklad kapitálu. Reinvestiční předpoklad má zásadní význam, jestliže jsou 

předpokládány změny nákladu kapitálu v příštích letech. Za těchto okolností pravidlo 

VVP selhává, protože srovnávání prosté míry výnosu s řadou různých krátkodobých 

diskontních sazeb je nesmyslné. 

V neposlední řadě metoda NPV není jenom teoreticky nadřazená metodě VVP, 

ale má také důležité praktické výhody. Při posuzování nekonvenčních peněžních toků 

nemusí existovat reálné řešení VVP projektu, nebo v jiných případech může být 

nalezeno více než jedno VVP jednoho projektu. 

Celkově poskytuje metoda ČSH optimální řešení problému kapitálového 

rozpočetnictví firmy za předpokladu, že jsou známy budoucí peněžní toky a příslušný 

náklad kapitálu (diskontní sazba). Oblíbenost metody VVP je zčásti psychologická, 

jelikož ukazatel hodnoty investic vyjádřený procentem je oblíbený u vedoucích 

pracovníků. Míra výnosu může být snadno srovnána s náklady zdrojů pro zjištění 

ziskové marže, a proto lze nalézt mnoho argumentů ve prospěch prezentace výsledků 

projektové analýzy ve formě, kterou management preferuje, tzn. pomocí VVP. 

Intuitivní přitažlivost VVP by neměla zastínit základní skutečnost, je-li zapotřebí učinit 

vzájemně se vylučující rozhodnutí, měly by být posuzovány rozdíly mezi současnými 

hodnotami alternativních záměrů, nikoli jejich vnitřní výnosová procenta.6. 

Podle empirických výzkumů bylo zjištěno, že manažeři značně preferují metodu 

VVP před jinými obdobnými metodami. Velké společnosti, které stále používají 

pravidlo přibližného odhadu (např. dobu návratnosti), srovnávají tyto jednodušší 

metody s výpočtem VVP. Ukazatel VVP je v praxi tedy velmi populární, protože 

manažeři se nestarají o teoretické a technické nedostatky metody VVP. 

Ukazatel VVP pro mnohá investiční rozhodnutí není horší než ukazatel ČSH, 

jelikož teoretické nedostatky metody VVP se vztahují pouze k vzájemně se vylučujícím 

situacím. 

                                                           
6.Levy, Haim; Sarnat, Marshall. Kapitálové investice a finanční rozhodování. 1. vyd., s. 139 
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Na rozdíl od ukazatele doby návratnosti nelze odůvodnit použití metody VVP 

jeho jednoduchostí. Je zřejmé, že preference VVP vyjadřují velmi silnou, snad 

podvědomou preferenci takových ukazatelů ziskovosti, které jsou uváděny 

v procentech. Každému investorovi je totiž jasné, co znamená 10 %, ale ne už co 

znamená kladná čistá současná hodnota. 

3.5 Zohlednění rizika v investičním rozhodování 

Podnikatelská činnost s sebou nese nebezpečí v podobě hospodářského 

neúspěchu, neboť může narušit finanční stabilitu podniku nebo zapříčinit jeho úpadek, 

ale může také přinést mimořádně úspěšné výsledky. Podnikatelské riziko je jedním 

z atributů podnikání a lze ho definovat jako kvantifikovatelnou a měřitelnou nejistotu 

neboli pravděpodobnost, že určité jevy nenastanou. Jde o nebezpečí, že dosažené 

výsledky podnikání se budou příznivě či nepříznivě odchylovat od výsledků 

předpokládaných. 

Riziko je ovlivněno diverzifikací výroby, postavením firmy na trhu, zda výrobky 

a služby na trhu naleznou odbyt a za jakou cenu, nebo také výběrem technologie. 

Specifickou stránku v rámci celkového podnikatelského rizika představuje 

finanční riziko. Finanční riziko souvisí s proměnlivostí (volatilitou) potenciální ztráty 

nebo zisku spojených s vlastnictvím určitých aktiv a pasti. Podstatné je, že může 

docházet k různým změnám finančních pozic daného subjektu, které vyplývají 

z proměnlivosti finančního trhu. Finanční riziko jednoznačně v negativním smyslu je 

definováno jako potenciální finanční ztráta subjektu, jedná se proto o neočekávanou 

ztrátu, která je u regulovaných finančních institucí právě důvodem pro stanovení 

regulačního rizikově váženého kapitálu, na rozdíl od očekávané ztráty, pro niž se 

většinou vytvářejí opravné položky. 

Finanční riziko je spojeno s dlouhodobým investováním, s investováním do 

dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a také s rozhodováním o kapitálové 

struktuře. Realizace investičního projektu je kapitálově náročná a vyplývají z ní také 

dlouhodobé důsledky na celkovou podnikatelskou činnost. 

Kromě finančního rizika ovšem existují v rámci ekonomických aktivit další 

důležité kategorie rizika: 
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• obchodní riziko je riziko, které je specifické pro odvětví a trh, na němž daná 

firma působí, zahrnuje v sobě riziko konkurence, reputační riziko (riziko 

ztráty z poklesu renomé na trzích), riziko pohromy (riziko ztráty 

z přírodních, sociálních a jiných katastrof), daňové riziko (riziko ztráty 

z důvodu změny daňových zákonů nebo z neočekávaného zdanění), riziko 

měnové konvertibility (riziko ztráty z nemožnosti konvertovat jednu měnu 

na jinou), 

• strategické riziko je riziko, které vyplývá ze zásadních změn v ekonomickém 

a politickém prostředí, jako např. globální pokles zájmu o technologické 

akcie, 

• systémové riziko je riziko neschopnosti jedné nebo několika institucí plnit 

své závazky, čímž způsobí kolaps celého odvětví (např. pád jedné banky 

ohrozí finanční systém dané země jako celek). 

Finanční rizika lze rozdělit do následujících hlavních tříd: 

Tržní riziko 

Tržní riziko se projevuje změnami tržních cen aktiv a pasiv (např. akcií) nebo 

tržních měr (např. úrokových měr nebo měnových kurzů). Někdy se zjednodušeně 

popisuje jako riziko ztráty ze změn tržních cen. V rámci tohoto rizika se uplatňuje 

metodika VaR (value at risk).  

Pomocí metody VaR je odhadována nejhorší ztráta, ke které může dojít 

s předepsanou pravděpodobností ve stanoveném budoucím období. Tato míra rizika 

může být použita jak libovolnou finanční institucí k ocenění jejích individuálních 

finančních rizik, tak dozorovým orgánem pro účely bankovní regulace. Výsledkem 

příslušného výpočtu tak např. může být závěr, že denní VaR (tj. denní hodnota v riziku) 

činí 25 mil. Kč se spolehlivostí 95 %, tzn. případná denní ztráta vyšší, než 25 mil. Kč 

hrozí s pravděpodobností pouze 5 %. Neboli, za nezměněných podmínek lze ztrátu 

vyšší než 25 mil. Kč očekávat nanejvýš v jednom z dvaceti příštích obchodních dní.7 

Tržní riziko lze dále členit na specifičtější finanční rizika: 

• úrokové riziko je riziko ztráty z cenových změn nástrojů citlivých na 

úrokové míry, také se jedná o riziko změn tvaru výnosové křivky, riziko 

                                                           
7 Cipra, Tomáš. Finanční ekonometrie. 1. vyd., 2008, s. 488 
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změn vztahu mezi různými úrokovými indexy a nebo riziko předčasného 

splacení svolatelných dluhopisů, 

• měnové riziko je riziko ztráty z cenových změn nástrojů citlivých na měnové 

kurzy, jedná se o riziko změn spotových měnových kurzů či jejich volatility, 

• komoditní riziko je riziko ztráty z cenových změn nástrojů citlivých na ceny 

komodit (ropy, zemního plynu, pšenice), také se jedná o riziko změn 

cenového rozpětí mezi různými komoditami a změny vztahu mezi spotovými 

a forwardovými komoditními cenami, 

• korelační riziko je riziko ztráty korelace mezi uvažovanými rizikovými 

kategoriemi (cennými papíry, měnami, trhy). 

 

Likvidní riziko 

Likvidní riziko představuje riziko ztráty v důsledku momentálního nedostatku 

hotových peněžních prostředků. Můžeme se s ním setkat jako s rizikem tržní likvidity 

a rizikem financování. Riziko tržní likvidity je riziko ztráty v případě nedostačující 

aktivity trhu, která brání rychlé likvidaci příslušných finančních pozic, čímž je omezen 

potřebný postup k hotovým penězům. Riziko financování představuje riziko ztráty 

v případě momentální platební neschopnosti. Jeho příčinou je nesoulad ve finančních 

tocích, kdy nelze zajistit potřebnou hotovost na platby daných splatností a s danými 

úrokovými mírami. 
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Operační riziko 

Operační riziko je definováno jako riziko ztráty v důsledku chyb interních 

operačních systémů nebo osob, které s nimi pracují. Operační riziko má tyto formy: 

• transakční riziko – riziko ztráty z prováděných operací v důsledku 

transakčních chyb (chyby lidského faktoru, podvody, účetní chyby), 

• riziko operačního řízení – riziko ztráty v důsledku chyb managementu, 

nedostatečné nebo neadekvátní kontroly, ale také v důsledku 

neautorizovaného obchodování či obchodování do vlastní kapsy, 

• riziko systému – riziko ztráty v důsledku chyb systému podpory (chyby 

v přenosu dat, počítačových programech nebo chyby vzniklé při výpadku 

počítačové sítě). 

V souvislosti s investičním rozhodováním je prováděna analýza rizika, která 

probíhá v těchto fázích: 

• analýza citlivosti, tedy určení kritických faktorů, 

• stanovení bodu zvratu projektu, 

• kvantifikace rizika statistickými metodami, 

• příprava a následná realizace různých možností snížení rizika, 

• příprava plánu do budoucnosti pro vybrané kritické situace. 

Vztah mezi výnosností investice a rizikem je ovlivněn prognózou očekávaných 

peněžních toků. Očekávané peněžní toky z investice jsou spojeny s různými možnými 

variantami vývoje očekávaných výdajů a příjmů. Čím vyšší je nejistota dosažení 

očekávaných peněžních toků, tím vyšší je riziko, které investor podstupuje. Kompenzaci 

za vyšší riziko je pak vyšší výnosnost. Pojem výnosnost je třeba rozlišit na výnosnost 

očekávanou a požadovanou. Výnosnost očekávanou investor předpokládá dosáhnout ze 

svých peněžních prostředků a výnosnost požadovanou pak investor požaduje jako 

kompenzaci odložení spotřeby a podstoupení rizika. Investice je pak pro investora 

přijatelná, pokud je očekávaná výnosnost vyšší nebo stejná jako požadovaná. 

Požadovaná výnosnost spolu s předpokládaným peněžním tokem z investice 

představuje klíčový faktor určující efektivnost investičních projektů. Determinuje 

zároveň jednotlivé i průměrné náklady kapitálu podniku. 



 34

Požadovaná výnosnost se skládá ze dvou složek: 

• bezrizikové výnosnosti, 

• rizikové prémie. 

rii B +=       ( 3.13 ) 

kde: i = požadovaná výnosnost, 

 iB = bezriziková výnosnost, 

 r = riziková prémie. 

Bezriziková výnosnost představuje výnos finančních a hmotných investic, které 

nepřináší žádná nebo jen minimální rizika. Míru bezrizikové výnosnosti u finančních 

investic vyjadřuje výnosnost státních obligací, u hmotných investic to jsou investice 

do obnovy stávajícího strojního zařízení sloužícího k výrobě pro stejný trh. 

Bezriziková výnosnost v sobě zahrnuje reálnou výnosnost (tzn. výnosnost z 

bezrizikové investice v podmínkách neexistence inflace) a míru inflace (tzn. 

kompenzaci za snížení kupní síly peněz). 

Rizikovou prémii investor požaduje z těchto příčin: 

• prémie za likviditu – delší doba splatnosti investic přináší vyšší riziko, proto 

je třeba vyžadovat vyšší výnosnost, 

• prémie za nesplacení dluhu – čím vyšší je pravděpodobnost nesplacení 

dluhu, tím vyšší je riziko a také požadovaná výnosnost, 

• prémie za riziko podnikání – zohledňuje nesystematické riziko spojené 

s oborem podnikání, podnikatelské riziko se projeví v proměnlivosti 

provozních výnosů firmy, 

• prémie za finanční riziko – čím větší podíl dluhů se v podnikové struktuře 

vyskytuje, tím vyšší je riziko úpadku. 

Riziko lze dále zpracovat pomocí pravděpodobnosti. Jednotlivý peněžní příjem či 

výdaj z investování nastane a lze jej definovat jako v procentech vyjádřenou možnost 

jeho vzniku. Pravděpodobnost peněžních toků z investice může být vyjádřena 

objektivně (na základě minulých skutečností), anebo subjektivně (tzn. pomocí 

expertního odhadu s ohledem na odchylné působení různých faktorů). 
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3.5.1 Metody zohledňující rizika p ři posuzování investice 

Mezi základní metody a způsoby promítání rizika do finančních kritérií 

efektivnosti investičních projektů patří: 

• metoda rozhodovacích stromů, 

• metoda koeficientů jistoty, 

• metoda modifikace diskontní míry, 

• metoda rizikových tříd. 

Metoda rozhodovacích stromů 

Metoda rozhodovacích stromů vychází z oblasti pravděpodobnostní analýzy. Pro 

výpočet je nutné určit společnou pravděpodobnost, což je pravděpodobnost, že nastane 

určitý sled událostí. Společná pravděpodobnost se určí jako součin jednotlivých 

pravděpodobností a její velikost je následně použita k výpočtu ČSH jednotlivých větví. 

Metoda koeficientů jistoty 

Metoda koeficientů jistoty je založena na upravení peněžních toků investičního 

projektu (kapitálových výdajů a peněžních příjmů), tj. u vzorce ČSH se mění čitatel, 

nikoli jmenovatel, tak jako v případě diskontní míry. V souvislosti s touto metodou je 

třeba určit jistotní koeficient, který představuje míru jistoty, že peněžní tok nastane 

v odhadované velikosti, a určuje se pro každý rok vyšetřování investičního projektu. 

nnn RPT/JPTJ =      ( 3.14 ) 

kde: Jn = jistotní koeficient v čase n, 

 JPTn = jistý peněžní tok, 

 RPTn = rizikový peněžní tok. 

Nominálně vyčíslené peněžní toky (zatížené rizikem) se přepočtou na jisté 

peněžní toky (oproštěné od rizika) a diskontují se pomocí bezrizikové diskontní míry. 

Diskontní míru je nutné očistit od rizikové složky. 

( ) K
n

n
B

nn JKV
i

JPP
ČSH ⋅−

+
⋅

=∑
1

    ( 3.15 ) 

kde: PPn = nominální peněžní příjem, 

 Jn = jistotní koeficient v čase, 
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 iB = bezriziková sazba, 

 KV = kapitálové výdaje, 

 Jk = jistotní koeficient kapitálových výdajů. 

Metoda umožňuje separátně upravovat každý peněžní tok s ohledem na jeho 

specifické riziko. 

Metoda modifikace diskontní míry rizikem 

Zahrnutí rizika do diskontní míry umožňují obecné vlastnosti úrokové sazby, 

které spočívají v tom, že každá úroková (diskontní) míra vyjadřuje jak požadovanou 

výnosnost investice, tak i její odhadovanou rizikovost. 

rii B +=       ( 3.16 ) 

kde: i = diskontní míra, 

iB = míra výnosnosti bezpečných investic, 

r = riziková přirážka. 

Odhadovanou rizikovost investičního projektu zohledňuje riziková přirážka podle 

pravidla, které zní: čím vyšší riziko, tím vyšší riziková přirážka. Přičemž riziková 

přirážka snižuje atraktivnost investičního projektu, neboť s růstem diskontní míry klesá 

jeho ČSH. 

Riziková modifikace ceny kapitálu vychází z předpokladu, že požadovaná 

výnosnost investičního projektu je vyšší než náklad kapitálu. 

rmK iii ±=       ( 3.17 ) 

kde: iK = náklad kapitálu podniku (zahrnuje v sobě celkové riziko), 

irm = riziková modifikace. 

Velikost rizikové modifikace je odvozena z relace mezi průměrnou rizikovostí 

daného podniku a odhadovanou rizikovostí posuzovaného investičního projektu dle 

tržní přímky na základně historických dat. Tržní přímka představuje obecnou vazbu 

mezi cenou kapitálu a výnosností jednotlivých druhů podnikových investic s odlišnou 

rizikovostí. 
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Metoda rizikových tříd 

Rizikové třídy investičního projektu vyjadřují minimální hodnoty požadované 

výnosnosti investičního projektu odvozené od ceny kapitálu příslušnou modifikací, 

kterou lze zohlednit obecnou rizikovost základních typů investičního projektu ve vztahu 

k průměrné rizikovosti podniku. Např. se jedná o investiční projekty: 

• obnovovací – náhrada spotřebovaných kapacit:  ( ) kIi ⋅−= 7,06,0  

• racionalizační – snížení nákladů:    ( ) kIi ⋅−= 9,08,0  

• rozvojové – růst výroby:     ( ) kIi ⋅−= 1,10,1  

• inovační – nový výrobek, technologie, trhy:  ( ) kIi ⋅−= 5,25,1  

3.6 Zohlednění inflace v investičním rozhodování 

Inflace, která představuje všeobecný růst cenové hladiny v čase, tedy růst cen 

zboží a služeb, v tržní ekonomice ovlivňuje: 

• růst kapitálových výdajů u dlouhodobých investic, 

• peněžní příjmy z investic, jelikož dochází k růstu cen prodaných výrobků 

a spotřebovaných materiálů a jiných nákladů, 

• diskontní míru. 

Jelikož je nutné při výpočtu čisté současné hodnoty investice dodržovat zásadu 

stejnorodosti, tak je nutné nominální peněžní příjmy, které jsou vyčíslené v cenách 

běžného roku a obsahují vliv inflace, diskontovat nominální diskontní sazbou, a reálné 

peněžní příjmy, vyčíslené v dnešních cenách, diskontovat reálnou diskontní sazbou. 

Vztah nominální a reálné úrokové míry, který vyjadřuje Fišerova rovnice je ve 

tvaru: 

( ) ( )[ ] 111 −+⋅+= Iii rN     ( 3.18 ) 

kde: iN = nominální úroková míra, 

ir = reálná úroková míra, 

I = míra inflace. 
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Explicitní vztah nominální úrokové míry: 

rrN iIIii ⋅++=      ( 3.19 ) 

kde: symboly shodné s výše uvedeným. 

Explicitní vztah reálné úrokové míry: 

I

Ii
i N
r +

−
=

1
     ( 3.20 ) 

kde: symboly shodné s výše uvedeným. 

Při rozhodování o investicích s delší dobou životnosti může přehlížení i relativně 

nízké inflace změnit pořadí výhodnosti zvažovaných projektů. V případě, že inflace 

není konstantní, je třeba stanovit hodnoty reálné diskontní sazby zvlášť pro každý rok 

života projektu. V případě, že během životnosti projektu je inflace konstantní, stačí 

stanovit jednu reálnou diskontní sazbu projektu. 
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4 Vliv struktury financování na efektivnost investičního 

projektu 

Jedním z principů hodnotové analýzy podnikových investic je separace 

investičního a finančního posuzování investice. Tato kapitola se zabývá posuzováním 

vlivu způsobu financování investice na její celkovou efektivnost. 

4.1 Aspekty financování investic 

Pravidla dlouhodobého financování podniku 

Investiční rozhodování podniku sebou v širším slova smyslu nese vedle aspektů, 

jako jsou analýza rizika a ekonomické efektivnosti, také volbu struktury financování 

dané investice. Veškerá rozhodnutí ohledně struktury financování ovlivňují finanční 

stabilitu jak samotného projektu, tak i podniku jako celku, rentabilitu podniku a také 

jeho tržní hodnotu. Jelikož se nejedná o jednorázovou záležitost, dochází ke zvyšování 

náročnosti tohoto rozhodování. Dnešní rozhodnutí ohledně způsobu financování 

aktuální investice by nemělo mít negativní důsledky na získání externích finančních 

zdrojů v budoucnosti a také na schopnost podniku splácet z budoucích příjmů dluhy a 

běžné závazky, tj. ohrozit finanční stabilitu projektu a zejména podniku. Proto je 

analýza efektivnosti forem financování tak důležitá k posouzení dopadů financování na 

míru hodnoty podniku.  

Při volbě struktury dlouhodobého financování je třeba vycházet z: 

• pravidla vyvážené relace mezi objemem trvalého majetku a objemem 

dlouhodobých zdrojů krytí, tzv. pravidlo likviditní rovnováhy podniku, 

• kritéria optimalizace kapitálové struktury, 

• vlivu celkové ekonomické situace a hospodářské perspektivy podniku, 

• hlediska udržení svrchovanosti nad podnikem, 

• finanční flexibility podniku. 

Analýza efektivnosti forem financování se musí zakládat na dynamickém 

finančním přístupu, který respektuje faktor času a daňové úspory. Kapitálové výdaje, 

peněžní příjmy, umořování úvěru, platby úroků a dividend je z důvodů jejich 

ekonomického relevantního vyhodnocení nutné posuzovat k jejich současným 

hodnotám, tzn. ke stejnému okamžiku. Volba zdrojů dlouhodobého financování 



 40

investice ovlivňuje výrazně likviditu podniku, a to z důvodů stanovení vratných zdrojů. 

Na likviditě se pak projeví časový průběh úrokové obsluhy a splácení dluhových forem. 

Z toho důvodu je kladen důraz na finanční samostatnost investice. 

S určením zdrojů dlouhodobého financování investice souvisí stanovení vhodné 

kapitálové struktury, která má často protichůdné účinky na hospodaření podniku. Řešení 

se proto opírá o pravidla optimální majetkové struktury, optimální kapitálové struktury 

a likviditní rovnováhy. V případě majetkové struktury jde o poměr stálého a oběžného 

majetku, kapitálová struktura řeší poměr vlastního kapitálu a cizích zdrojů a likviditní 

rovnováha představuje relaci mezi dobou vázanosti kapitálu v majetku a lhůtou 

účinnosti (splatnosti) zdrojů krytí. 

Dluhové financování investičního projektu a jeho finanční stabilita 

Dluhové financování má příznivý vliv na růst ekonomické výhodnosti projektu 

posuzované z hlediska růstu tržní hodnoty podniku. Zadluženost projektu však na druhé 

straně může mít nepříznivé dopady, a to především na finanční stabilitu projektu. 

Zvyšování podílu cizích zdrojů na financování projektu vyvolá zvýšené nároky na 

dluhovou službu (placení úroků, úhrad splátek úvěru či leasingu). Žádoucí je, aby 

příjmy generované projektem kryly finanční výdaje, které sám vytváří. Pokud tomu tak 

není, je projekt finančně nestabilní, nesamostatný. Čím vyšší je zadlužení projektu, tím 

více může být jeho finanční stabilita ohrožena. Finanční nesamostatnost projektu se 

zpravidla vyskytuje v počátečním období užívání projektu, a proto je vhodné je 

preventivně řešit spolu s řešením financování projektu jako celku. V opačném případě 

může dojít k velmi nežádoucímu ohrožení finanční stability podniku jako celku. 

Význam plného financování projektu vlastními prostředky 

Přestože v hospodářské praxi převažuje smíšené financování projektů, tak je 

vhodné, aby i v těchto případech bylo prvním krokem posouzení ekonomické 

efektivnosti projektu jeho hodnocení za předpokladu plného vlastního financování, kdy 

získaný výsledek není ovlivněn dopady částečného užití cizího kapitálu.  

Propočet ČSH projektu bez užití cizích zdrojů financování ukáže vlastní 

ekonomickou efektivnost projektu, vyplývající z jeho věcné povahy (vyráběných 

produktů, resp. poskytovaných služeb, okruhu zákazníků), tj. umožňuje posoudit 

investiční rozhodnutí. Pokud bude čistá současná hodnota projektu kladná, půjde o 
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ekonomicky výhodný projekt „sám o sobě“. Přechod ke smíšenému financování může 

efektivnosti projektu ještě zvýšit. Pokud však bude ČSH projektu při plném vlastním 

financování záporná, budou významné výsledky hodnocení projektu při smíšeném 

financování, které může vést ke změně ČSH na kladnou hodnotu, a tím se může změnit 

i výrok o ekonomické výhodnosti projektu.8 

Z tohoto důvodu je nezbytné hodnotit ekonomickou výhodnost projektu ve dvou 

fázích. První fáze se zaměřuje na posouzení ekonomické efektivnosti projektu při jeho 

plném vlastním financování (investiční rozhodnutí). Druhá fáze se pak zaměřuje na 

zjištění dopadů jednotlivých variant dluhového, resp. smíšeného financování na 

celkovou výhodnost projektu. Analýza variant financování by měla vyústit ke stanovení 

optimální struktury financování projektu (finanční rozhodnutí). Je však zřejmé, že toto 

finanční rozhodnutí nelze zvolit bez ohledu na dopady variant struktury financování 

projektu na jeho finanční stabilitu (komerční životaschopnost). 

Způsob financování investičního projektu a jeho provozní rizikovost 

Finanční teorie a také praxe již vytvořila řadu postupů pro posuzování 

ekonomické efektivnosti forem dlouhodobého financování. Největší pozornost je ze 

zřejmých důvodů věnována financování bankovním úvěrem a finančním leasingem. 

Z hlediska hodnotového posuzování efektivnosti financování poskytuje nejlepší 

výsledky komplexní metoda čisté současné hodnoty, jelikož umožňuje zohlednit 

veškeré důsledky a odlišnou rizikovost každé formy financování. Z hlediska 

praktického uplatnění analýzy efektivnosti financování existuje předpoklad stejného 

dopadu úvěrové a leasingové formy na zvýšení finančního rizika podniku. Co se týče 

provozního rizika, je nutné provádět další podrobné analýzy pro posouzení vlivu forem 

financování. 

Jelikož má leasing podobu zbožového úvěru, tak pronajatý majetek také jistí jeho 

splácení. Naproti tomu bankovní úvěr není jištěný majetkem, který je tímto úvěrem 

financován, ale jinými instrumenty. Leasingová společnost v případě neplnění 

podmínek smlouvy - nedodržení splácení leasingových splátek - odejme pronajímaný 

předmět. Tím může ve společnosti dojít k vážným výrobním problémům. Proto volba 

mezi úvěrovým a leasingový financováním je důležitá i z hlediska rozdílného vlivu na 

provozní riziko podniku. 

                                                           
8 Fotr, Jiří. Podnikatelský plán a investiční rozhodování. 2. vyd., 1999, str. 129 
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4.2 Finanční stabilita projektu 

Smíšené financování má příznivý vliv na růst ekonomické výhodnosti projektu 

měřené jeho čistou současnou hodnotou. Růst zadluženosti projektu má však na druhé 

straně i nepříznivé dopady, a to především na finanční stabilitu projektu. Zvyšování 

bankovního úvěru užitého na financování projektu vyvolá zvýšené nároky na krytí 

úroků a na úhradu splátek úvěru. Pokud však dojde v určitém období provozu projektu, 

kdy ještě probíhá splácení, např. k významnému poklesu tržeb, může být ohrožena 

schopnost projektu hradit úroky a splátky úvěru. Čím vyšší je zadlužení projektu, tím 

více může být jeho finanční stabilita ohrožena. 

Nástroj, který umožňuje posoudit finanční stabilitu projektu, jsou peněžní toky. 

Poskytují totiž důležitou informaci o tom, zda příjmy generované projektem postačí 

k úhradě výdajů v hotovosti, tj. provozních výdajů, úroků, splátek úvěru, daně z příjmu aj. 

Peněžní toky pro posouzení finanční stability projektu zahrnují veškeré příjmy 

i výdaje projektu v období výstavby i provozu. Na rozdíl od hodnocení ekonomické 

efektivnosti projektu jsou tyto peněžní toky identické s peněžními toky, které podniky 

povinně zpracovávají jako součást účetní závěrky. Jediný rozdíl je v tom, že nejde 

o peněžní toky podniku jako celku, ale o peněžní toky posuzovaného projektu, resp. 

jeho přírůstkové peněžní toky. 

Posouzení finanční stability projektu při různých variantách jeho financování 

(včetně užití finančního leasingu) umožňuje posoudit, zda: 

• kapitálové zdroje financování jsou adekvátní celkovým investičním 

nákladům, 

• podmínky bankovních či dodavatelských úvěrů umožňují jejich včasné 

splácení, 

• bude možné vyplácet dividendy ve výši, kterou akcionáři očekávají, 

• případný deficit čistého peněžního toku v určitém roce může být hrazen 

přebytkem hotovosti z jiných aktivit firmy či bude třeba užít krátkodobých 

úvěrů nebo eliminovat tento deficit úpravou některých příjmových či 

výdajových položek peněžních toků projektu. 

Analýza finanční stability projektu je cenným zdrojem informací o projektu. 

Umožňuje nejen posuzovat vhodnost variant některých investičních rozhodnutí, např. 

pokud jde o zdroje financování z hlediska poměru vlastního a cizího kapitálu (kdy vyšší 
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uplatnění akciového kapitálu tolik nezatěžuje firmu splátkami úvěrů a úroky, avšak 

vyvolává vyšší nároky na výplatu dividend), ale umožňuje též snadno stanovit dopady 

změn některých významných faktorů na peněžní toky projektu. 

Důležitým poznatkem je fakt, že převážná většina faktorů ovlivňujících příjmové 

a výdajové toky (např. objemy prodejů, prodejní ceny, devizové kurzy, ceny základních 

materiálů a energií, úrokové sazby) jsou faktory rizika, které nelze ovlivňovat buď 

vůbec, nebo pouze velmi omezeně. Hodnoty těchto faktorů, se kterými je pracováno 

v peněžních tocích projektu, jsou proto pouze určitými odhady, které jsou tím méně 

spolehlivé, čím více se vztahují ke vzdálenější budoucnosti. Analýza finanční stability 

projektu může být proto významným nástrojem analýzy rizika projektu. 

4.3 Klasifikace zdrojů financování investic 

Financování investic se zabývá výběrem vhodných finančních zdrojů na 

financování podnikových investic. Mezi podnikové investice patří například reálné a 

finanční investice, investice do vývoje, výzkumu a reklamy a dále také investování do 

růstu obratu, fúze a změny právní formy. 

Proces financování se zaměřuje na určení potřeby zdrojů a na výběr vhodného 

finančního instrumentu. S financováním investic souvisí princip majetkově-finanční 

stability podniku, a to především bilanční pravidlo financování, které se zaměřuje na 

soulad doby životnosti majetku s dobou splatnosti kapitálu. Mezi optimální způsoby 

financování patří umírněný způsob, který dává do souladu životnost aktiv s dobou 

splatnosti pasiv. K dalším ne zrovna vhodným způsobům financování patří 

konzervativní způsob, kdy podnik využívá dlouhodobé zdroje i ke krytí krátkodobého 

majetku, a agresivní způsob, který představuje financování dlouhodobého majetku 

krátkodobými zdroji. 

Hlavní zdroje financování podnikových investic jsou: 

Interní zdroje: 

• odpisy, 

• nerozdělený (zadrženy) zisk, 

Externí zdroje: 

• emise akcií, 

• emise dluhopisů, 
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• dlouhodobé úvěry (bankovní, dodavatelské), 

• finanční leasing, 

• dotace. 

Financování interními zdroji 

Financování vlastními zdroji představuje využívání peněžních prostředků 

podnikem vnitřně vytvářených. Rozumí se jimi jednak objemy zisku a odpisů průběžně 

vytvářené v každém běžném období realizace a užívání investice, jednak jejich 

akumulované objemy z minulých období, zpravidla v podobě dlouhodobých finančních 

instrumentů (termínované vklady, nakoupené dluhopisy aj.). K těmto tzv. vlastním 

prostředkům ještě přistupují čisté peněžní výtěžky z prodeje dlouhodobého hmotného a 

nehmotného majetku. 

Interní zdroje financování investic přicházejí v úvahu zejména u podniku s delší 

dobou existence. Interní financování má výhodu v tom, že nezvyšuje zadluženost 

podniku, a tedy jeho finanční riziko. V čisté podobě se v praxi podniků nevyskytuje 

často. Můžeme se s ním setkat u podniků, které dokázaly v předchozích letech 

akumulovat běžné peněžní přebytky do dlouhodobých finančních nástrojů a jejich 

prodejem získat hotovost. Hlavní přednost interních zdrojů spočívá v tom, že umožňují 

financovat i vysoce rizikové projekty, např. rozvojové, na jejichž realizaci by cizí zdroje 

byly příliš nákladné. 

Financování investic vlastními prostředky má ale i své nevýhody v tom, že 

výrazně zatěžuje likviditu podniku a může také vést k realizování méně efektivních 

projektů, protože na rozhodování o jejich přijetí nepůsobí vnější prostředí. 

Financování externími zdroji 

Externí zdroje financování představují zdroje, které nebyly vytvořené vlastní 

činností, ale byly získány od jiných ekonomických subjektů. Financování externími 

zdroji přísluší převážně akciovým společnostem, které obchodují na finančních trzích, 

nakupují a emitují akcie, obligace, využívají bankovní úvěry, ale také podnikům 

jednotlivce, osobním společnostem a družstvům. Tento způsob navýšení kapitálu má 

vliv na čistý zisk, rentabilitu cizího i vlastního kapitálu. V případě, že náklady externího 

kapitálu jsou nižší než rentabilita celkového kapitálu, dochází pak ke zvyšování 

efektivnosti podnikání z hlediska vlastníků vlivem tzv. ziskového účinku finanční páky. 
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4.4 Úvěrové financování 

Úvěrové financování je založeno na individuálním smluvním vztahu mezi 

věřitelem a dlužníkem. Úvěry je třeba rozčlenit na střednědobé, které mají splatnost ve 

lhůtách od jednoho roku do pěti let, a dlouhodobé, které mají splatnost nad pět let. Další 

členění úvěrů je na bankovní a dodavatelský úvěr, kdy poskytovateli bankovních úvěrů 

jsou banky, pojišťovny a penzijní fondy a poskytovateli dodavatelských úvěrů jsou 

dodavatelé, kteří ho poskytují odběratelům v podobě dodání dlouhodobého majetku. 

Základní parametry úvěru 

Mezi základní parametry úvěru patří: 

• celkový objem úvěru, 

• úroková sazba, 

• způsob čerpání úvěru, 

• způsob splácení úvěru, 

• záruční podmínky a ochranná ujednání. 

Celkový objem úvěru je ovlivněn konkrétními potřebami žadatele o úvěr a také 

úvěrovou politikou banky. Banky většinou vyžadují po žadateli spoluúčast na 

financování investice (žadatel se na financování podílí určitou částí z vlastních zdrojů) 

s cílem snížit kreditní riziko banky. 

Úroková sazba je stanovena s ohledem na úroveň bonity klienta, dále je ovlivněna 

situací na kapitálovém trhu a charakterem půjčky (pevná nebo proměnlivá). Čím je doba 

splatnosti vyšší, tím je také vyšší úroková sazba, jelikož banka tak kompenzuje vyšší 

možnost vystavení se kreditnímu riziku. Úroková sazba také představuje rozhodující 

složku, jelikož určuje nákladovost tohoto zdroje financování dlouhodobých potřeb 

podniku. 

Čerpání úvěru je možné jednorázově nebo postupně. Jedním ze způsobu 

postupného čerpání je předkládání faktur, které jsou propláceny přímo bankou, nebo 

převodem finančních prostředků na účet dlužníka v předem dohodnutých termínech. 

Úvěry jsou poskytovány jako účelové. 

Mezi základní způsoby splácení úvěrů patří: 

• rovnoměrné splácení, 

• splácení anuitou, 
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• individuální splátkový plán. 

Individuální splátkový plán je stanoven na základě jednání žadatele o úvěr 

s poskytovatelem úvěru. Rovnoměrné splácení představuje splácení úvěru částkami 

stejné velikosti, nezahrnující úroky, v pravidelných intervalech často koncem časového 

období. Objem úroků spojený s příslušným obdobím je stanoven jako součin dosud 

nesplacené výše úvěru a úrokové sazby v desetinném vyjádření. Při splácení anuitou je 

součet splátek a úroků za každé období konstantní hodnotou, tzv. anuitou.  

Investiční úvěr 

Nejčastější způsob rozšiřování podnikového majetku je za pomocí využití 

investičního úvěru. Investiční úvěr je poskytnut společnostem na základě úvěrové 

smlouvy finančními institucemi. V smlouvě je nutné ujednat záruční podmínky, lhůtu 

splatnosti úvěru, podmínky v případě neplnění závazku ze strany dlužníka apod. 

Splácení investičního úvěru je možné realizovat buď postupným umořováním úvěru dle 

umořovacího plánu, nebo splátkami, které jsou v různé výši. S investičním úvěrem 

souvisí úroková sazba, její výše je stanovena podle bonity klienta a situace na trhu. 

Výše úrokové sazby společnosti zajímá také z důvodu stanovení nákladovosti tohoto 

zdroje financování. 

Hypotekární úvěr 

Další způsob získání finančních zdrojů od banky je hypotekárním úvěrem. Tento 

úvěr mohou poskytnout jen hypoteční banky, a to na základě principu zástavy 

podnikového majetku. V praxi podnik nabídne bance nemovitý majetek k zástavě a ta 

ho zatíží hypotékou. Zatížení hypotékou představuje zápis do katastru nemovitostí ve 

prospěch banky. Dále banka provede tržní ocenění tohoto majetku a do určité výše 

zastaveného majetku vyemituje hypoteční zástavní listy. Banka pak předloží zástavní 

listy k prodeji na kapitálovém trhu a ze získaných peněz financuje úvěr. Podnik pak 

může použít peníze, tak jak bylo ve smlouvě ujednáno, a zároveň v dohodnutém režimu 

splácí úvěr. Po splacení úvěru banka provede výmaz hypotéky z katastru nemovitostí. 

Dodavatelský úvěr 

V případě dodavatelského úvěru se nejedná o přímé poskytnutí peněžních 

prostředků, ale o odklad nebo rozklad zaplacení kupní ceny. Úvěr je odběratelem 

splácen postupně nebo jednorázově, kdy úroky jsou součástí jednotlivých splátek a lze 
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je zjistit objemově jako rozdíl cen při okamžitém a postupném splácení. Tento úvěr 

obvykle není poskytován na celou pořizovací cenu majetku, ale jen na jeho část. 

Výhodou tohoto úvěru je především menší administrativní a finanční náročnost než 

např. získání finančních zdrojů prostřednictvím kapitálových trhů. Další výhoda, a to 

nejen u dodavatelských, ale i bankovních úvěrů, je skutečnost, že věřitelem je pouze 

jedna instituce, a proto je možné podmínky lépe přizpůsobit potřebám podniku. 

4.5 Financování leasingem 

Leasing lze definovat jako pronájem výrobků dlouhodobé spotřeby za sjednané 

nájemné, a to na dobu určitou nebo neurčitou s výpovědní lhůtou. 

Provozní leasing 

Provozní leasing je charakteristický krátkodobým nájemním vztahem, kdy doba 

pronájmu je kratší než ekonomická životnost majetku. Pronajímatel má na starosti 

servis, provádí údržbu a opravy pronajímaného majetku, v případě poruchy poskytuje 

náhradu. Nájemce nemá právo na odkup majetku, po ukončení leasingové smlouvy 

přechází majetek do vlastnictví pronajímatele, leasingová smlouva bývá často 

jednorázově vypověditelná ze strany nájemce. 

Provozní leasing je využíván především u osobních aut a výpočetní techniky. 

Finanční leasing 

Finanční leasing představuje dlouhodobý pronájem majetku s následným 

převodem veškerých práv. Doba finančního leasingu je pokryta dobou ekonomické 

životnosti majetku. Pořizovací cenu pronajímaného zařízení a ziskovou marži 

pronajímatele pokrývají leasingové splátky. Odlišností finančního leasingu oproti 

provoznímu leasingu je, že údržbu, opravy, servis a pojištění pronajímaného majetku 

má na starosti nájemce a na své náklady. Pronajímatel pak provádí jenom financování. 

Finanční leasing lze rozlišit na leasing přímý, nepřímý a leverage leasing. Pro 

financování podnikového kapitálu je nejčastěji využíván přímý leasing, který je založen 

na tomto principu: 

• nájemce si určí druh majetku, dodavatele a cenu zařízení, 

• pronajímatel koupí požadovaný majetek a zpracuje podmínky leasingu, 
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• na základě leasingové smlouvy pronajímatel pronajme majetek a nájemce 

splácí leasingové splátky. 

Méně využívaný je nepřímý leasing, který je charakteristický tímto: 

• podnik prodá za tržní cenu majetek leasingové společnosti, 

• prodaný majetek si podnik zpětně pronajme a platí leasingové splátky, 

• hodnota leasingových splátek je vyšší než tržní cena majetku. 

Důvodem využívání nepřímého leasingu nájemcem je fakt, že nájemce obdrží 

peněžní prostředky z prodeje majetku, které může dále reinvestovat, a navíc může dále 

využívat majetek, který je nyní ve vlastnictví jiného subjektu. 

Leverage leasing je uplatňován u rozsáhlejších investic. Jako třetí subjekt zde 

vystupuje banka, která půjčuje peníze vlastníkovi majetku (pronajímateli). Banka nemá 

právo požadovat splácení svých půjček, dlužný podíl je zajištěn právem na pořizovaný 

majetek. 

Leasingová cena 

Leasingová cena se skládá z těchto položek: 

• vstupní cena majetku, 

• úrok z úvěru, 

• leasingová marže pronajímatele. 

Úrok z úvěru v sobě leasingová cena zahrnuje v případě refinancování leasingové 

operace s úvěrem. Leasingovou marži pronajímatele zase tvoří odměna za 

zprostředkování leasingu, dále režijní náklady pronajímatele a tvorba zisku odpovídající 

riziku. 

S leasingovou cenou souvisí leasingové splátky, které mohou být pravidelné, 

rostoucí eventuelně klesající, nepravidelné, nebo také určené zvýšenou první splátkou 

s následujícími splátkami různého typu. Platby většinou probíhají na začátku či konci 

období a toto období může být měsíční, čtvrtletní či pololetní. 

Výhody a nevýhody využití leasingu 

Základní výhodu využití leasingu spatřují firmy v možnosti používat majetek, 

aniž by musely jednorázově vynaložit peněžní prostředky. Podnik může i bez 

dostatečného množství vlastních prostředků zavádět nové inovace, a tím zvyšovat svou 
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konkurenceschopnost. Leasingové splátky navíc představují daňově uznatelný náklad, a 

tím snižují základ zdanění. Nájemce platí rovnoměrnou leasingovou splátku i v případě, 

že ceny zařízení rostou. 

Pro firmu představuje leasing nevýhodu v tom, že náklady na pořízení majetku 

jsou vyšší, jelikož leasingová cena je vyšší než cena majetku pořízená za hotové. Mezi 

další nevýhody patří nebezpečí bankrotu leasingové společnosti a možnost vypovězení 

smlouvy ze strany nájemce, například v případě jeho rychlého zastarání. Obtíže mohou 

také nastat v případě, že nájemce bude chtít provést modernizaci či rekonstrukci. 

4.6 Srovnání bankovního úvěru a finančního leasingu 

Financování investic pomocí leasingu je velmi podobné jako financování pomocí 

dlouhodobých úvěrů. Společným znakem u obou způsobů financování je, že podnik se 

zavazuje hradit v delším časovém období splátky zahrnující úmor stanovené částky 

a úrok. Dalším společným znakem je fakt, že využití těchto způsobů financování 

zvyšuje finanční riziko podniku, dochází ke zhoršení platební situace, konkurznímu 

řízení, ale i úpadku podniku. 

Základním východiskem je obvykle předpoklad, že leasing lze z finančního 

hlediska považovat za substitut bankovního úvěru na nákup věci, resp. že oba dva 

uvedené způsoby financování představují pro podnik stejné riziko. Nájemce nemůže 

jednostranně vypovědět leasingovou smlouvu stejně jako dlužník smlouvu úvěrovou, 

v obou případech se jedná o závazek formou budoucích splátek dluh uhradit. 

Neschopnost dostát závazkům vyplývajícím z leasingové, resp. úvěrové smlouvy může 

vést shodně až k úpadku podniku.9 

Mezi financováním leasingem a dlouhodobým úvěrem existují i znatelné rozdíly. 

U finančního leasingu nájemce využívá majetek, který je ve vlastnictví pronajímatele 

a nájemce tento majetek neodepisuje. Kdežto při úvěrovém financování je majetek ve 

vlastnictví podniku a ten také provádí jeho odpisy. Podnik v případě využití úvěru 

splácí úvěr a platí úroky, v případě využití leasingu platí leasingové splátky, v některých 

případech úroky z refinancujícího úvěru a marži pronajímatele. Dalším rozdílem je 

skutečnost, že u leasingu je první leasingová splátka navýšená a na konci leasingu je 

učiněn odkup majetku nájemcem. Ovšem v případě nedodržování platebního kalendáře 

je nájemci majetek odebrán, ale u úvěrového financování tomu tak není. 

                                                           
9 Termer, Tomáš. Efektivnost leasingového financování. 1. vyd., 1992, s. 24 
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Jednotlivé nabídky leasingových a bankovních institucí jsou různé. Rozdíly 

v podmínkách jednotlivých finančních institucí nutí potencionální klienty hledat 

optimální variantu. 

Nejčastější chybou při srovnávání úvěru a leasingu bývá nerespektování faktoru 

času. Tato chyba je důsledkem porovnávání leasingové nabídky od různých 

pronajímatelů, kdy leasingová nabídka se hodnotí pomocí leasingových koeficientů. 

Leasingový koeficient je právě finančně zcela bezvýznamný, jelikož nezohledňuje 

faktor času. Výjimečnost tohoto ukazatele spatřujeme v možnosti libovolně 

zmanipulovat výsledek a jeho „účelovost“ zvlášť vyniká při srovnání s obdobnou 

konstrukcí pro bankovní úvěr: 

úvěr

úrokúvěr +
       ( 4.1 ) 

„Úvěrový koeficient“ (3.20), který je srovnatelný s bankovním koeficientem, se 

ovšem v bankovnictví nepoužívá. Nejvěrohodnější je srovnávání úrokové sazby 

bankovního úvěru s vnitřní výnosností leasingové operace. Z hodnotového hlediska je 

nutné srovnávat dobu trvání leasingové smlouvy a splácení úvěru. 

Neuvážené uzavírání leasingové smlouvy může narušit likviditu podniku a 

finanční stabilitu stejně tak jako uzavírání neuvážených úvěrů. 

4.7 Relevantní finanční toky forem dlouhodobého financování 

Ekonomické vyhodnocení forem financování investic se zakládá na posuzování 

hodnotových efektů jednotlivých variant. U této analýzy výhodnosti forem financování 

je třeba nahlížet na tyto externí faktory: 

• intenzita zdanění zisku, faktory daňové úspory z odpisů a úroků, resp. 

leasingu a investiční daňové pobídky, 

• intenzita daňově účinného odpisování majetku, 

• parametry dlouhodobých bankovních úvěrů (úrokové sazby, lhůty splatnosti 

požadované záruky, bankovní poplatky), 

• parametry leasingových operací (legislativní podmínky leasingu, výše a 

průběh leasingových splátek, doprovodné poplatky). 

Rozhodujícím interním faktorem je náklad kapitálu podniku (WACC), který 

vyjadřuje relativní výnos obětovaných alternativních investičních příležitostí. Neboli 
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jedná se o náklad, který podnik platí za vytvořenou skladbu zdrojů krytí majetku. 

Jelikož podnik mění svou kapitálovou strukturu rok od roku, tak se jedná o dlouhodobý 

aspekt. 

Pro finanční posouzení investičních projektů existují dvě složky relevantních 

finančních toků: 

• skutečné peněžní toky, 

• toky daňových aspektů. 

Mezi skutečné peněžní toky patří fyzicky realizované platby za pořizovaný 

majetek, dále platby za získání a užívání příslušného zdroje financování, což jsou 

splátky úvěrů, leasingové splátky atd. Splátky jistin a platby úroků nebo také výdaje 

spojené s uzavřením smlouvy můžeme zařadit do skutečných peněžních toků úvěrového 

financování. Do skutečných peněžních toků leasingového financování můžeme zase 

zařadit pravidelné leasingové splátky, první zvýšenou splátku a také kupní cenu 

placenou na konci pronájmu. 

Toky daňových efektů zahrnují daň ze zisku a daň z přidané hodnoty. Z hlediska 

volby zdrojů financování ovlivňuje daň ze zisku rozhodnutí podniku v oblastech: 

• odpisování dlouhodobého majetku, 

• finančního leasingu, popřípadě úvěrových zdrojů financování, 

• daňové investiční pobídky, a to u vymezeného druhu dlouhodobého majetku 

formou zvýšeného odpisu v prvním roce odpisování. 

Hotovostní toky, které jsou z pohledu daně ze zisku daňově účinnými položkami, 

snižují základ daně z příjmů. Daňová povinnost podniku je pak nižší, což představuje ve 

finančním rozhodování peněžní úsporu, snižující objem skutečného hotovostního 

výdaje. 

Daň z přidané hodnoty nemá z hlediska vlivu na tržní hodnotu podniku oproti 

dani ze zisku tak významný vliv. Jelikož je podnik plátcem DPH, tak DPH placena na 

vstupu je mu zúčtována s DPH inkasovanou na výstupu v době kratší než jeden rok. 

Platba DPH z tohoto důvodu není zahrnuta do relevantních toků investičního projektu. 

V případě, že podnikatelský subjekt není plátcem DPH, pak je tato daň součástí 

pořizovací ceny investičního majetku. Tento majetek je pak pro neplátce dražší než pro 

plátce, ale jelikož se daň z přidané hodnoty stane součástí vstupní ceny pro odpisování, 

tak neplátci bude vznikat vyšší daňová úspora z odpisů. 
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4.8 Hodnocení investičního projektu při smíšeném financování 

V hospodářské praxi je výlučné financování projektu vlastním kapitálem spíše 

výjimkou, častěji jsou využity jak vlastní, tak i cizí zdroje financování (dlouhodobý 

bankovní či dodavatelský úvěr, emise dluhopisů aj.). Problémem je, jak stanovit kritéria 

hodnocení ekonomické efektivnosti projektu při jeho smíšeném financování, tj. určit 

dopady rozhodnutí o struktuře financování projektu (finanční rozhodnutí). V praxi lze 

užít dva poměrně odlišné přístupy, které tvoří přístup vycházející z vážených 

průměrných nákladů kapitálu a tzv. komplexní čistá současná hodnota. 

Vážené průměrné náklady kapitálu 

Existují určité předpoklady, jejichž splnění vyžaduje kvalitní aplikace této 

metody. Jedná se o: 

• závislost nákladů vlastního kapitálu na stupni zadlužení projektu, 

• proměnlivou kapitálovou strukturu projektu během doby jeho života, 

• ocenění vlastního i cizího kapitálu v jejich tržní hodnotě. (Je ovšem možno 

vycházet u obou složek kapitálu z účetních hodnot, jelikož tržní hodnota 

bankovního úvěru je přibližně rovna jeho účetní hodnotě, což neplatí u 

akciového kapitálu, a užitím účetní hodnoty by došlo k určité chybě, jejíž 

velikost není přesně známa.) 

Běžné aplikace metody vážených průměrných nákladů kapitálu obvykle nesplňují 

všechny tyto předpoklady, což ovlivňuje kvalitu získaných výsledků. Posouzení obou 

verzí metody vycházející z vážených průměrných nákladů kapitálu vede k závěru, že 

druhá verze je vhodnější. První verze založená na peněžních tocích projektu při jeho 

plném vlastním financování respektuje pouze snížení daně z příjmů vlivem smíšeného 

financování. Stanovení ostatních dopadů finančního rozhodnutí, a to jak pozitivních, tak 

negativních, na ocenění projektu je obvykle dosti obtížné v případě, že je nelze snadno 

promítnout do vážených průměrných nákladů kapitálu. 

Druhá verze metody je výhodnější v tom, že peněžní toky projektu představují 

jeho reálné toky při smíšeném financování, a proto lze snadněji respektovat jiné dopady 

finančního rozhodnutí, než je pouhá úspora daně z příjmů, tvořené např. emisními 

náklady a změnou daně z příjmů z titulu výplaty dividend. Respektování úspory daně 

z příjmů vlivem nákladových úroků je zde reálnější, neboť se může stát, že při 
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nedostatečné výši zisku projektu před úroky a zdaněním v určitých letech nebude 

dosaženo plné výše této úspory (první verze metody na tuto situaci nereaguje a 

předpokládá vždy plnou výši úrokového daňového štítu). Vzhledem k tomu je při 

aplikaci metody vážených průměrných nákladů kapitálu vhodnější její druhá verze.10 

Komplexní čistá současná hodnota 

Komplexní čistá současná hodnota je chápána jako čistá současná hodnota 

projektu za předpokladu jeho plného vlastního financování, korigovaná o vlivy 

finančního rozhodnutí. Hlavní předností této metody je především její transparentnost, 

tj. jasně dokumentuje, jakým způsobem se dospělo k čisté současné hodnotě projektu 

z jejího základu, tvořeného čistou současnou hodnotou projektu při jeho plném vlastním 

financování. Další výhodou je, že metoda poskytuje cenné informace o zdrojích 

hodnoty projektu, tj. o faktorech, které pozitivně nebo negativně ovlivňují čistou 

současnou hodnotu projektu (např. vyšší tempo růstu prodejů, dosažení úspory 

pracovního kapitálu). Komplexní čistou současnou hodnotu stanovíme podle vztahu: 

Komplexní ČSH = základní ČSH + současná hodnota  

dopadů finančního rozhodnutí o struktuře financování projektu             (4.2) 

Jedná se o postupné stanovení současné hodnoty dopadů finančního rozhodnutí 

a ty jsou pak přičteny k základní čisté současné hodnotě projektu. Dopady finančního 

rozhodnutí na projekt, resp. jeho peněžní toky, budou mít obvykle tyto formy: 

Úrokový daňový štít 

Nákladové úroky představují (až na výjimky značně zadlužených firem) daňově 

uznané náklady, snižují základ daně z příjmů, a tím i velikost této daně. Vzniklá úspora 

daně z příjmů, stanovená jako součin úroků a sazby daně z příjmů v desetinném 

vyjádření, se označuje jako tzv. úrokový daňový štít. Je třeba nezapomenout na fakt, že 

vzniká tehdy, jestliže projekt, resp. podnik je ziskový. Jedině pokud velikost zisku před 

úroky a zdaněním přesahuje velikost úroků, vzniká úrokový daňový štít v plné výši. Při 

daňové ztrátě je hodnota tohoto štítu nulová. 

Emisní náklady 

Emise akcií vyvolává určité náklady, které ovlivňují peněžní toky projektu. 

                                                           
10 Fotr, Jiří. Podnikatelský plán a investiční rozhodování. 2. vyd., 1999, str. 129 
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Speciální financování 

Určité projekty (např. na ochranu životního prostředí, sociálně žádoucí projekty 

aj.) někdy umožňují využít určité speciální zdroje financování, které mohou mít podobu 

státních dotací, bezúročných půjček, půjček se zvýhodněnými úrokovými sazbami. Tyto 

speciální zdroje financování pak zlevňují financování projektu a zvyšují jeho 

ekonomickou výhodnost. 

4.9 Metody hodnocení efektivnosti forem financování 

Metoda současné hodnoty výdajů 

• je relevantní pro IP s kladnou ČSH bez zohlednění financování, 

• dluhové financování prakticky nemůže snížit ČSH do záporných hodnot, 

ale teoreticky ano. 

Metoda komplexní ČSH 

• je relevantní pro IP se zápornou ČSH bez zohlednění financování, 

• může zvýšit ČSH do kladných hodnot, ale nemusí.  

Metoda současné hodnoty výdajů 

Jednotlivé formy financování dlouhodobého majetku vyvolávají v podniku různé 

výdaje a různé daňové efekty. Metoda současné hodnoty výdajů jednotlivé výdaje 

a příslušné daňové efekty identifikuje ke konkrétním okamžikům, ve kterých se fyzicky 

konají. Jejich nominální hodnoty vyčíslují tzv. relevantní finanční toky dané formy 

financování a diskontováním k okamžiku rozhodování se zjišťuje jejich celková 

současná hodnota. Nejefektivnější je pak ta forma, pro kterou SH fyzických výdajů 

upravených o příslušné daňové efekty, tj. SH relevantních finančních toků je nejnižší. 

Aplikační postup dle této metody lze popsat pomocí těchto kroků (princip 

schematicky znázorňuje tabulka, pro úplnost zobrazuje i financování hotovostí): 

• kvantifikují se relevantní finanční toky úvěru (výdaje, které vzniknou 

podniku v souvislosti se splácením úvěru, snížené o vliv daňových štítů 

z odpisů a úroků), 
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• kvantifikují se relevantní finanční toky leasingu (výdaje, které vzniknou 

nájemci v souvislosti s leasingem snížené o daňovou úsporu z finančního 

nájemného účtovaného do nákladů), 

• všechny relevantní finanční toky se transformují na jejich současnou 

hodnotu, tj. vyjádří se hodnotově s přihlédnutím k času, ke kterému jsou 

identifikovány, 

• určí se varianta financování, pro kterou celková SH upravených výdajů je 

nejnižší (ta je pro podnik ekonomicky nejefektivnější). 

Pravidla identifikace relevantních finančních toků základních forem financování 

souhrnně uvádí tab. 4.1. 

Tab. 4.1 Pravidla identifikace relevantních finančních toků forem financování 

Forma financování Hotovost Úv ěr Leasing 

Fyzické výdaje Platba PC 
Umořovací splátky, 
platba úroků,  
poplatky 

Leasingové platby (akontace, 
pravidelné splátky, kupní cena, 
poplatky) 

Zdroj daňových úspor Odpisy Odpisy, úroky Finanční nájemné 

Součet RFT dle let (n) RFT (H)n RFT (U)n RFT (L)n 

Kritérium efektivnosti formy financování vyjadřuje zápis: 

( ) ( )
( )∑ +

=
n

n
n

i

XFT
XSH

1
      ( 4.3 ) 

kde: X = symbolizuje formu financování, 

  (H = hotovost, U = úvěr, L = leasing), 

 i = diskontní míra, 

 n = jednotlivá léta (pravidelná platební období). 

Univerzální diskontní mírou je zde náklad kapitálu podniku (WACC) vyčíslený 

v tržní hodnotě a se zohledněním konkrétních podmínek financování; při srovnávání 

leasingu s úvěrem to může být úroková sazba alternativního úvěru, tj. sazba z úvěru, 

kterou by nájemce platil, kdyby si místo leasingu majetek koupil na úvěr.  
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Metoda komplexní ČSH 

Metoda komplexní ČSH (ČSHK) je založena na tom, že do peněžních toků 

analyzovaného investičního projektu se zahrnou všechny finanční důsledky 

posuzovaných forem financování, např. při úvěrovém financování úroky a umořovací 

splátky. Identifikace účinků financování se provede selektivně a to tak, že do peněžních 

příjmů se zahrnou zvlášť: 

• výdaje, které v platebním období ovlivní zisk (např. úroky), se zahrnou 

do vyčíslení peněžního toku ze samofinancování (čistý zisk a odpisy), 

• ostatní výdaje, které v daném platebním období neovlivní zisk (např. 

splátky úvěru), se zahrnou do peněžních příjmů z investice přímo jako 

výdaj, který je snižuje. 

Schematicky lze identifikaci PPK u metody komplexní ČSHK vyjádřit zápisem:  

( ) ( ) DEPMPVČPKNNdNNTPP finvýrK ±+−±+−⋅−−= 1     ( 4.4 ) 

kde: Nvýr = náklady výrobní (včetně odpisů ve výši daňových), 

Nfin = náklady financování (bankovní úroky placené; finanční nájemné 

leasingu, poplatky), 

NN = nevýdajové složky nákladů (daňové odpisy; časové rozlišení leasingu), 

PV = prosté výdaje (umořovací splátky úvěru; platba kupní ceny na konci 

trvání leasingu) 

Pro výpočet PPK lze uplatnit zjednodušení uplatněním daňového štítu:  

( ) ( ) ( ) ( ) NNddNTNNdNNT xfinvýr ⋅+−⋅−=+−⋅−− 11     ( 4.5 ) 

kde: Nx = náklady výrobní i náklady financování, ale pouze v objemech výdajů 

uskutečněných v daném období (poplatky a placené bankovní úroky v plné výši; 

fyzicky placené leasingové splátky, nikoliv finanční nájemné). 

Do kapitálových výdajů IP se zahrnou jen podnikem uskutečňované platby, které 

v rozhodném účetním období nejsou současně nákladem (např. první zvýšená splátka 

u leasingu). 

Nejvhodnější formou financování investice je z hlediska tvorby hodnoty ta 

varianta nebo kombinace variant, pro které je komplexní ČSHK největší. 
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5 Analýza efektivnosti vybraného projektu 

5.1 Charakteristika projektu 

Podnik působící v České republice, zabývající se nakládáním s ocelovými odpady 

a barevnými kovy, se z důvodu zefektivnění a zrychlení produkce rozhodl rozšířit 

výrobu. Existuje předpoklad, že tak bude lépe uspokojena poptávka trhu. 

V následujícím roce bude realizován projekt, který představuje nákup stabilního 

nůžkolisu a jeho instalaci do stávajících prostor.  

Investiční výdaje 

Investiční výdaje projektu jsou uvedeny v tab. 5.1, kde celkové investiční výdaje 

jsou vyčísleny částkou 38 700 tis. Kč. Jednotlivé její složky patří do těchto odpisových 

skupin: 

• vlastní zařízení – 2. odpisová skupina, 

• trafostanice – 3. odpisová skupina, 

• kabeláž – 4. odpisová skupina. 

Tab. 5.1 Investiční výdaje projektu (v tis. Kč) 

Stabilní nůžkolis Investiční výdaje  

Vlastní zařízení 37 000 

Trafostanice 1 000 

Kabeláž a výkopové práce 700 

Celkem 38 700 
Zdroj: Plánovací dokumenty investora 

Předpokládaná doba, po kterou má být projekt realizován, je 1/2 roku. Následně 

bude uveden do provozu na začátku roku 2010. Životnost technologického zařízení je 

odhadována na 15 let s předpokládanou ekonomickou návratností v horizontu 5 let. 

Investiční analýza se tedy soustřeďuje na 5 let užívání, přičemž v následujících letech se 

očekává ekonomická návratnost projektu a výrazný růst tržní hodnoty podniku.  
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Plánované tržby 

Plán tržeb, uvedený v tab. 5.2, vychází z plánu podniku. Podle této studie je 

předpoklad, že výkon stabilního nůžkolisu bude v jednotlivých letech růst. Naproti tomu 

cena za tunu zpracovaného kovového odpadu bude klesat.  

Výnosy projektu v období jeho provozu tvoří především výnosy z tržeb za 

prodané produkty, které se určí pomocí očekávaných objemů prodejů jednotlivých 

produktů   a jejich předpokládaných prodejních cen. I když je tedy propočet tržeb 

relativně snadný, je třeba brát na vědomí, že se jedná pouze o určitý odhad, který se 

může v mnoha případech od skutečnosti značně lišit. Velikosti prodejů, dosahované 

prodejní ceny jsou značně nejisté veličiny a představují jedny z nejvýznamnějších 

rizikových faktorů projektu. Pokles poptávky vzhledem k její předpokládané hodnotě, 

nedosažení očekávaných prodejních cen může vést k značné odchylce skutečných 

výnosů z tržeb od výnosů předpokládaných, ze kterých se vycházelo při hodnocení 

projektu. Výsledkem mohou být značné finanční obtíže projektu. 

Tab. 5.2 Plán tržeb (v tis. Kč) 

Rok užívání investice 2010 2011 2012 2013 2014 

Průměrný roční výkon (kt) 50 70 80 90 100 

Cena za tunu (Kč/t) 5 300 5 200 5 100 5 060 5 020 

Tržby (v tis. K č) 265 000 364 000 408 000 455 400 502 000 

Zdroj: Plánovací dokumenty investora 

Plánované náklady 

Tabulka 5.3 znázorňuje plán výrobních nákladů, který opět vychází z plánů 

vytvořených podnikem. Osobní náklady tvoří souhrn mezd, nákladů na zdravotní 

pojištění a sociální zabezpečení, odměn orgánů společnosti a ostatních osobních 

nákladů. V případě plánovaných nákladů je třeba počítat s odpisy účetními. Vychází se 

zde z předpokládané míry využívání jednotlivých složek investičního majetku, tvořících 

náplň projektu, a tomu odpovídajících plánovaných životností. Účetní odpisy však 

nejsou daňově uznanými náklady, a proto je třeba stanovit také odpisy daňové. 

Podnikové režie a výrobní ztráta byly odhadnuty na základě předchozích zkušeností 

podniku, a to ve výši 40 % a 1 %. 
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Tab. 5.3 Plán výrobních nákladů (v tis. Kč) 

Rok užívání investice 2010 2011 2012 2013 2014 

Materiálové nákl. na vstupu 240 000 328 000 367 000 409 000 450 000 

Energie 2 500 3 400 3 800 4 200 4 700 

Opravy a udržování 1 000 1 300 1 500 1 700 2 000 

Osobní náklady 4 000 5 400 6 200 7 100 8 100 

Odpisy (účetní) 3 820 3 820 3 820 3 820 3 820 

Podnikové režie 40 % 2 550 3 520 4 000 4 520 5 120 

Výrobní ztráta 1% 2 400 3 214 3 597 4 008 4 410 

Náklady celkem 256 270  348 654 389 917 434 348 478 150 

Zdroj: Plánovací dokumenty investora 

Daňové odpisy jednotlivých zařízení byly stanoveny jako zrychlené a zachycuje je 

tab. 5.4, včetně vyčísleného odpisového štítu. Odpisový štít bude v dále využit pro 

výpočet peněžních toků z provozu investice kalkulačním způsobem. Odpisové plány 

jsou součástí přílohy č. 2. 

Tab. 5.4 Odpisový štít v jednotlivých letech provozu (v tis. Kč) 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Daňové odpisy:      

 - vlastní zařízení 11 100 10 360 7 770 5 180 2 590 

 - trafostanice 200 160 142 124 107 

 - kabeláž 35 67 63 60 56 

Celkem daňové odpisy 11 335 10 587 7 975 5 364 2 753 

Daňová sazba  20% 19% 19% 19% 19% 

Odpisový štít 2 267  2 011 1 515 1 019 523 

Zdroj: Vlastní výpočty 

Plán tvorby zisku 

Na základě plánu tržeb a plánu výrobních nákladů byl vytvořen pro analyzovanou 

investici plán tvorby zisku, který je uveden v tab. 5.5. Sazba daně ze zisku právnických 

osob se na rok 2010 předpokládá ve výši 20 %, na další léta ve výši 19 %. 

 



 60

Tab. 5.5 Plán tvorby zisku (v tis. Kč) 

Rok užívání investice 2010 2011 2012 2013 2014 

Tržby  265 000 364 000 408 000 455 400 502 000 

Náklady  256 270 348 654 389 917 434 348 478 150 

Výsledek hospoda ření 8 730 15 346 18 083 21 052 23 850 

Základ daně z příjmů 1 215 8 579 13 928 19 508 24 917 

Daň 20%,19% 243 1 630 2 646 3 706 4 734 

VH po zdan ění 972 6 949 11 282 15 801 20 183 

Zdroj: Vlastní výpočty 

Vybrané statické ukazatele investice 

Tab. 5.6 představuje statické ukazatele investice, jejichž úkolem je zjistit, zda je 

investice pro podnik přínosná a efektivní. 

Tab. 5.6 Vybrané statické ukazatele investice (v tis. Kč) 

Rok užívání investice 2010 2011 2012 2013 2014 

Jednotkové náklady  
(tis. Kč / t) 

5 125 4 981 4 874 4 826 4 782 

Rentabilita tržeb (ROS) 3,29% 4,22% 4,43% 4,62% 4,75% 

Rentabilita aktiv (ROA) 12,21% 18,89% 21,68% 24,45% 26,91% 

Zdroj: Vlastní výpočty 

Jednotkové náklady 

Jednotkové náklady, které představují velikost celkových nákladů na jednotku 

výkonu, v celém analyzovaném období klesají. Tento klesající trend je pozitivní a 

charakterizuje snahu o růst hospodárnosti výroby. Je zřejmé, že firma věnovala přípravě 

projektu patřičnou pozornost. 

Rentabilita tržeb 

Ukazatel rentability tržeb sděluje množství čistého zisku v jednotce tržeb 

realizované produkce. Jeho rostoucí průběh je všeobecně pozitivní a zde potvrzuje, že 

plánované postupné snižování prodejní ceny produkce je dostatečně podložené růstem 

hospodárnosti výroby.  
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Rentabilita aktiv 

Ukazatel rentability aktiv je klíčovým měřítkem hospodářské úspěšnosti provozní 

činnosti podniku, protože poměřuje zisk provozní činnosti s celkovými aktivy 

zaangažovanými do jeho vytvoření, a to bez vlivu skladby zdrojů jejich financování.  

Ze samotného smyslu podnikání plyne, že rentabilita podnikového majetku musí 

výrazně překračovat aktuální výnosnost kapitálu v ekonomice. Posuzovaný projekt 

tento imperativ splňuje. 

K výraznému růstu rentability majetku přispívá pokles zůstatkových cen 

dlouhodobého majetku vlivem jeho odpisování. Roční hodnoty ukazatele ROA je proto 

vhodné objektivizovat ročním průměrem (geometrickým). 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) %7,20127,0124,0122,0119,0112,0111 55

5

1

=−+⋅+⋅+⋅+⋅+=−+∏ jROA  

Získaná hodnota 20,7 % potvrzuje dostatečnou hospodárnost projektu. 

Ze zjištěných statických ukazatelů plyne závěr, že investice bude pro podnik 

efektivní a přínosná, a to i z hlediska tvorby hodnoty. 

Čistý pracovní kapitál 

Významným faktorem pro zjištění peněžních toků investice, výdajových i 

příjmových, je vývoj vázanosti peněz ve složkách pracovního kapitálu, kterou vyčíslují 

meziroční změny čistého pracovního kapitálu. Čistý pracovní kapitál zde tvoří 

nepeněžní složky oběžného majetku, kompenzované krátkodobými závazky. U položek 

oběžných aktiv, tedy materiál, nedokončená výroba, výrobky a pohledávky 

z obchodního styku, byla stanovena doba obratu. Doba obratu představuje počet dnů, 

během kterých jsou tyto položky vázány v podnikání do doby jejich spotřeby, prodeje a 

inkasa. Pro zjištění konkrétní výše čistého pracovního kapitálu byl použit koeficient 

obratu (koeficient obratu = 360/ doba obratu) a pomocí něj pak přepočítána základna 

čistého pracovního kapitálu. Tab. 5.7 znázorňuje stanovení zvolených základen. 

Závazky z obchodního styku byly stanoveny ve výši 80 % ze zásob a závazky 

k zaměstnancům vzhledem k osobním nákladům.  
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Tab. 5.7 Vybrané položky při stanovení ČPK 

Položky OA Doba obratu  Koef. obratu  Zvolená základna 

Materiál 25 14,4 mater. náklady na vstupu 

Nedokončená výroba 10 36 výrobní ztráta 

Výrobky 15 24 tržby z prodeje výrobků 

Pohledávky z obch. styku 12 30 tržby z prodeje výrobků 

Závazky k zaměstnancům 30 12 osobní náklady 

Zdroj: Vlastní výpočty 

Ve fázi výstavby projektu bude budoucí provoz investice předzásoben materiálem 

v objemu 13 800 tis. Kč s tím, že objem závazků vůči dodavatelům se celkově zvýší 

o 11 500 tis. Kč. Velikost čistého pracovního kapitálu ve fázi výstavby tak bude činit 

2 300 tis. Kč. Podrobný výpočet vývoje čistého pracovního kapitálu je uveden v příloze 

č. 4. 

5.2 Stanovení diskontní míry projektu 

Diskontní míra byla stanovena jako vážený průměr nákladů kapitálu WACC 

(Weighted Average Cost of Capital). Při určení WACC bylo vycházeno ze vzorce 

( 3.4 ), který je podrobně vysvětlen v kapitole 3.2 Stanovení požadované výnosnosti. 

Tab. 5.8 Veličiny pro vyčíslení WACC 

Vlastní kapitál (tis. Kč) 489 543 Cizí kapitál (tis. Kč) 500 000 

Náklady VK (tis. Kč) 66 910 Nákl. na úroč. CK (tis. Kč) 43 095 

Podíl VK 49 % Podíl CK 51 % 

Náklady VK 13,67% Náklady CK 8,62 % 

Zdroj: Finanční výkazy investora + vlastní výpočty 

24710,0
543489000500

5434891367,0000500)2,01(0862,0 =
+

⋅+⋅−⋅=WACC  

Po dosazení jednotlivých veličin do vzorce byla hodnota WACC vypočtena ve 

výši 10,247 %, přičemž bylo počítáno s daní ze zisku ve výši 20 %. Na základě tohoto 

výpočtu a konstatování, že rizikovost posuzovaného projektu se shoduje s dosavadní 

celkovou rizikovostí podniku, byla velikost diskontní míry projektu stanovena ve výši 

10,25 % (v ročním vyjádření). 
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5.3 Hodnocení ekonomické efektivnosti projektu 

5.3.1 Prognóza peněžních toků investice 

Prvotním předpokladem pro hodnocení ekonomické efektivnosti investice je 

znalost jejích peněžních toků, tj. kapitálových výdajů v období výstavby investice a 

peněžních příjmů v období provozování investice. 

Kapitálové výdaje 

Investiční výdaje posuzovaného projektu činí 38,7 mil. Kč, jak uvádí tab. 5.1. 

Projekt bude realizován v roce 2009, vč. technologicky nezbytného předzásobení budoucí 

výroby, v důsledku čehož se vázanost peněz v pracovním kapitálu podniku zvýší 

o 2,3 mil. Kč. Celkem činí kapitálový výdaj investice 41 000 tis. Kč. Sestavení 

kapitálových výdajů investice uvádí tab. 5.9. 

Tab. 5.9 Kapitálový výdaj investice 

Položka tis. K č 

Investiční výdaje 38 700 

Nárůst pracovního kapitálu 2 300 

Kapitálový výdaj investice 41 000  

Zdroj: Plánovací dokumenty investora 

Peněžní příjmy 

Peněžní příjmy (PP) představují finanční vyjádření efektů plynoucí podniku 

z užívání investice. Jejich vyčíslení je na principu peněžního toku, čili jedná se o 

transformaci plánu tvorby zisku z provozní činnosti na plán tvorby peněz a jeho 

následnou úpravu o změny vázanosti peněžních prostředků ve složkách pracovního 

kapitálu vyvolané užíváním investice. 

Transformaci plánu zisku na peněžní tok (PT) je možno nahradit transformací 

plánu tvorby provozní marže na PT. V kalkulační struktuře výpočtu zisku se marže 

zjistí jako rozdíl mezi tržbami a provozními náklady bez odpisů. Princip metody ČSH 

vyžaduje, aby do kalkulace výsledné marže nebyly zařazovány finanční náklady 

vyvolané financováním investičního projektu. Tomuto požadavku plně vyhovuje 

provozní marže, která ve zdaněném objemu vyčísluje v součtu s odpisovým štítem 
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zdrojovou část PP (čistý zisk + odpisy). Odpisový štít byl vyčíslen z daňových odpisů 

s uplatněním zvýšeného odpisu v 1. roce odpisování. 

Při kalkulaci PP byla v roce 2010 uplatněna daňová sazby 20 %, v dalších letech 

sazba 19 %. V analyzovaném období užívání investice není plánován prodej majetku 

pořízený touto investicí. Tab. 5.10 znázorňuje výsledné stanovení peněžních příjmů. 

Tab. 5.10 Stanovení peněžních příjmů 

Rok tis. K č 2010 2011 2012 2013 2014 

Tržby  265 000 364 000 408 000 455 400 502 000 

Prov. nákl. bez odpisů  252 450 344 834 386 097 430 528 474 330 

Marže (krycí příspěvek)  12 550 19 166 21 903 24 872 27 670 

Marže zdaněná  10 040 15 524 17 742 20 146 22 413 

Jednotková marže Kč / t 251 274 274 276 277 

Odpisový štít   2 267 2 011 1 515 1 019 523 

Změna ČPK  -11 755 -5 235 -2 310 -2 486 -2 430 

Peněžní příjmy  552  12 300 16 947 18 680 20 506 

Zdroj: Vlastní výpočty 

Rostoucí velikost jednotkové marže dokresluje rostoucí hospodárnost výroby 

posuzované investice a plně koresponduje s růstem rentability prezentované v tab. 5.6. 

5.3.2 Výpočet ekonomických ukazatelů investice 

Kriteriálními ukazateli posuzované investice byly zvoleny čistá současná hodnota 

(ČSH) a vnitřní výnosové procento (VVP). Jejich velikost určují peněžní toky investice 

identifikované ve zvoleném exploatačním horizontu investice (v hodnoceném období 

jejího užívání) svou nominální velikostí a rozložením v čase a požadovaná výnosnost. 

Ukazatel ČSH vyjadřuje přírůstek tržní hodnoty podniku vytvořený užíváním investice 

v exploatačním horizontu. Ukazatel VVP vyjadřuje pro zvolený exploatační horizont 

průměrnou roční míru zhodnocování vložených prostředků vytvářenými peněžními 

příjmy. 

Podrobný výpočet kriteriálních ukazatelů projektu obsahuje příloha č. 5, tab. 5.11 

uvádí souhrnné sestavení vstupních a výsledných hodnot. Graf 5.1 prezentuje průběh 

ČSH v závislosti na požadované výnosnosti (diskontní míře) projektu. 
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Tab. 5.11 Kriteriální ukazatele projektu 

Položka (v tis. K č) Výstavba Provoz 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Peněžní toky projektu (tis. Kč) -41 000 552 12 300 16 947 18 680 20 506 

Diskontní míra (10,25% p.a.) 0,9070 0,8227 0,7462 0,6768 0,6139 0,5568 

Diskontované PTP (tis. K č) -37 187 454 9 179 11 469 11 467 11 418 

Čistá sou časná hodnota  6 801 tis. K č 

Vnit řní výnosové procento  15,64% p.a. 

Zdroj: Vlastní výpočty 

Zjištěné hodnoty kriteriálních ukazatelů posuzované investice: 

- kladná čistá současná hodnota ve výši 6 801 tis. Kč, 

- vnitřní výnosové procento 15,64 % větší než požadovaná výnosnost 10,25 %, 

ukazují na její efektivní charakter a opravňují doporučit projekt k realizaci. 

Graf 5.1 Průběh ČSH v závislosti na požadované výnosnosti 

5.3.3 Analýza hodnotové návratnosti investice 

Hodnotovou návratností investice se rozumí okamžik, ve kterém dopad investice 

na velikost tržní hodnoty vlastního kapitálu podniku přejde ze záporné hodnoty do 

kladné. K tomuto okamžiku investice svým užíváním vrátí hodnotu, která do ní byla ve 

fázi její realizace vložená, a od tohoto okamžiku investice vytváří přírůstek tržní 
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hodnoty vlastního kapitálu podniku. Dobu hodnotové návratnosti je také možno chápat 

jako minimální dobu užívání investice z hlediska tvorby hodnoty. 

Zjištění doby hodnotové návratnosti se zakládá na výpočtu kumulativní ČSH 

investice a vyjadřuje se pořadovým číslem roku, ve kterém kumulativní ČSH nabude 

kladné hodnoty. Její vývoj znázorňuje graf 5.2. Doba návratnosti projektu dle tab. 5.12 

činí 6 let. 

Tab. 5.12 Doba hodnotové návratnosti investice 

Výstavba  Provoz 
Peněžní tok  (v tis. Kč) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Rok životnosti investice 1 2 3 4 5 6 

PT - roční -41 000 552 12 300 16 947 18 680 20 506 

Diskont. PT - roční -37 186 454 9 179 11 469 11 467 11 418 

Diskont. PT - kumulované -37 186 -36 732 -27 553 -16 084 -4 614 6 801 

Zdroj: Vlastní výpočty 

Graf. 5.2 Vývoj kumulované ČSH v čase (v tis. Kč) 

Zpřesnění odhadu hodnotové návratnosti vyžaduje zkrátit interval časování 

peněžních příjmů v roce návratnosti z jednoho roku např. na jeden měsíc. Vzhledem 

k tomu, že hodnotová návratnost investice se zjišťuje technikou diskontovaných 

peněžních toků, která je nelineárního charakteru, nelze pro zjištění okamžiku 

hodnotového navrácení s měsíční přesností použít lineární interpolace. Výpočet byl 

proto realizován diskontováním peněžních příjmů přepočtených v 6. roce užívání na 

měsíční velikost (20 506/12 = 1 709), přičemž čas byl vyčíslován v měsících, čili 

exponent odúročitele se načítal od 60 po měsících 6. roku. K diskontování byl použit 
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náklad kapitálu WACC (stanoven v ročním vyjádření) upravený na měsíční při 

zohlednění efektu opakovaného úročení. Sazba WACC = 10,25 % p.a. zde představuje 

efektivní roční sazbu a k ní adekvátní sazbu měsíční zjistíme dle vztahu: 

008165,011025,0111 1212
.. =−+=−+= WACCi mp  

..%82,0.. mpi mp =  

Tab. 5.13 Doba hodnotové návratnosti investice 

2013 2014 
Peněžní tok (v tis. Kč) 

 I … III IV V VI … XII 

Peněžní příjem - měsíční  1 709 … 1 709 1 709 1 709 1 709  1 709 

Diskont. PP - měsíční  998 … 981 972 964 955 … 905 

Diskont. PP - kumulovaný -4 616 -3 618 … -1 648 -675 288 1 244 … 6 801 

Zdroj: Vlastní výpočty 

ČSH kumulovaná v měsíčním intervalu nabývá kladných hodnot v 5. měsíci 

6. roku životnosti investice a toto je také okamžik hodnotové návratnosti posuzovaného 

projektu (viz příloha č. 6). Z tohoto zjištění také plyne, že minimální doba užívání 

investice činí 4 roky a 5 měsíců (od jejího uvedení do provozu). 

5.4 Citlivostní analýza investice 

Analýza citlivosti je jednou ze základních metod analýzy a řízení rizik 

investičních projektů. Spočívá ve zjišťování citlivosti zvoleného kriteriálního ukazatele 

ekonomické hodnoty investičního projektu, např. ČSH, na faktorech, které tento 

ukazatel ovlivňují. Znamená to sledování, jak určité změny těchto tzv. rizikových 

faktorů, např. objemu produkce, neboli využití výrobní kapacity, prodejních cen 

výrobků, cen základních surovin, materiálů a energií, mezd aj., ovlivňují zvolený 

kriteriální ukazatel projektu. Faktory, jejichž určité změny, např. odchylka 5 % od 

předpokládané, resp. nejpravděpodobnější hodnoty, vyvolávají pouze malou změnu 

kriteriálního ukazatele, jsou považovány za málo rizikové, jelikož citlivost tohoto 

ukazatele na změny těchto faktorů je malá. Naopak faktory, jejichž odchylky stejné 

velikosti vyvolávají značné změny kriteriálního ukazatele, budou významně rizikové.  

Analýza citlivosti poskytuje přes svou jednoduchost velmi důležité a věrohodné 

informace o míře ohrožení projektu jednotlivými rizikovými faktory, zejména tím, že 
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identifikuje nejvýznamnější z nich a vyčísluje míru jejich ohrožování ekonomické 

hodnoty IP. 

Jako kriteriální ukazatele ekonomické hodnoty posuzovaného projektu byla 

zvolena čistá současná hodnota (ČSH) a vnitřní výnosové procento (VVP). Zjišťována 

byla jejich citlivost na odchylky v rozsahu +/- 5% od plánovaných hodnot těchto 

vstupních kalkulačních veličin, vybraných jako rizikové faktory projektu: 

• náklad kapitálu (WACC), 

• výkon, 

• čistý pracovní kapitál, 

• výkon + čistý pracovní kapitál, 

• cena, 

• materiál, 

• energie, 

• mzdy. 

Výpočty citlivostní analýzy a zjištěné citlivostní charakteristiky projektu obsahují 

přílohy č. 7-14. Grafické znázornění citlivostních charakteristik uvádí grafy 5.3 a 5.4. 

Graf 5.3 Citlivost ČSH na odchylky rizikových faktorů (%) 
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Graf 5.4 Citlivost VVP na odchylky rizikových faktor ů (%) 

Ze zjištěných citlivostních charakteristik projektu vyplývá, že jeho 

nejrizikovějšími faktory jsou prodejní cena produktu a nákupní cena zpracovávaného 
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vývoj je v praktickém chodu podniku velmi těsně spjat a jejich změny působí na 
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5.5 Analýza vlivu financování investice 

5.5.1 Předmět analýzy vlivu variant financování investice 

Volba způsobu financování investice je ovlivněna řadou jak vnitřních, tak 

vnějších faktorů. K interním faktorům patří především charakter investičního projektu, 

v jaké hospodářské situaci se podnik nachází, jakou uplatňuje politiku financování 

investic, jaké dopady bude mít daná varianta financování na likviditu podniku ad. Z 

vnějších faktorů je nejvýznamnější dostupnost cizích zdrojů, jejich cena, lhůta 

splatnosti, požadavky na ručení a také daňové podmínky atd. Volba struktury financování 

konkrétní investice následně ovlivňuje její ekonomickou hodnotu, a tím i tržní hodnotu 

podniku. 

Pro financování stabilního nůžkolisu byly analyzovány tyto způsoby (varianty): 

• vlastní hotovost, 

• bankovní úvěr, 

• bankovní úvěr s odkladem splácení o jeden rok, 

• finanční leasing. 

Předmětem analýzy financování posuzované investice bude dopad dané varianty 

financování projektu: 

• na likviditu podniku, 

• na tržní hodnotu podniku.  

Dopad varianty financování projektu na tržní hodnotu podniku zjišťuje 

hodnotová analýza, která se zakládá na komplexních relevantních finančních tocích 

(RFT) podniku spojených s danou variantou financování. Kriteriálním ukazatelem je 

komplexní ČSHK projektu, tj. ČSH zohledňující všechny finanční dopady dané varianty 

financování projektu na podnik. Nejvhodnější variantu financování projektu bude 

identifikovat největší velikost jeho ukazatele ČSHK. 

5.5.2 Specifikace externích zdrojů financování projektu 

Celková kapitálová potřeba projektu je vyčíslena ve výši 41 000 tis. Kč, přičemž 

podnik se rozhodl, že část projektu bude financovat z vlastních prostředků, a to ve výši 

řádově 11 000 tis. Kč. Potřeba externích zdrojů pak činí 30 000 tis. Kč. Ke krytí této 

kapitálové potřeby připravovaného projektu jsou zvažovány nabídky: 
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• bankovní úvěr od finanční instituce UniCredit Bank, a.s., 

• bankovní úvěr od UniCredit Bank, a.s. s odkladem umořování o jeden rok, 

• finanční pronájem od leasingové divize ČSOB Leasing, a.s. 

Nabídka od finanční instituce UniCredit Bank, a.s. navrhuje 4leté umořování 

dluhu a čtvrtletní interval polhůtního splácení. U bankovního úvěru je možné sjednat 

odklad splácení jistiny o jeden rok, kdy dluh je umořován až od druhého roku čerpání 

úvěru. Nabídka leasingové divize ČSOB Leasing, a.s. představuje 5leté umořování 

dluhu s měsíčními splátkami, přičemž je možné dohodnout výši první zvýšené splátky 

v rozmezí od 5 % do 30 % z pořizovací ceny předmětu leasingu.  

Bankovní úvěr 

Všeobecné úvěrové podmínky poskytla banka UniCredit Bank, a.s. 

prostřednictvím podniku, který připravuje projekt k realizaci. Pro analýzu financování 

investice byl použit úvěr těchto parametrů: 

• výše úvěru 30 000 tis. Kč, 

• doba splatnosti 4 roky, 

• umořování rovnoměrné, čtvrtletní, polhůtní, 

• úroková sazba 3měsíční PRIBOR + 2 % p.a.,11 

• jednorázový poplatek za zpracování 30 000 Kč, 

• poplatek za vedení úvěrového účtu 1 000 Kč/čtvrtletně, 

• při odkladu umořování o jeden rok je úroková sazba 5,9 %. 

Umořovací plány pro bankovní úvěr a bankovní úvěr s odkladem splácení 

uvedeny v příloze č. 15. 

Finanční leasing 

Všeobecné podmínky pro financování stabilního nůžkolisu poskytla pobočka 

v Ostravě leasingové divize ČSOB Leasing, a.s. opět prostřednictvím podniku. Pro 

analýzu financování investice byla použita leasingová služba těchto parametrů: 

• pořizovací cena leasingu 38 700 tis. Kč, 

• lhůta trvání pronájmu 5 let (60 měsíců), 

• první zvýšená splátka 25 % z pořizovací ceny, tj. 9 675 tis. Kč, 

• pravidelné měsíční splátky ve výši 551 tis. Kč, 

                                                           
11 www.cnb.cz 
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• kupní cena na konci pronájmu 1 000 Kč, 

• leasingový koeficient 1,105. 

Celková cena leasingu představuje součet všech plateb nájemce a bude činit 

42 736 tis. Kč (9 675 + (60*551) + 1). 

Finanční nájemné účtované nájemcem představuje celkovou cenu leasingu 

rozúčtovanou rovnoměrně na celé období nájmu a činí ročně 8 547 tis. Kč (42 736/5), resp. 

měsíčně 712 tis. Kč (42 736/12). 

5.5.3 Identifikace komplexních finančních toků investice 

Komplexní finanční toky projektu představují kapitálové výdaje a peněžní příjmy 

projektu upravené o všechny relevantní důsledky použití externích zdrojů pro jeho 

financování. Zahrnují dopady dané varianty financování na tvorbu zisku a peněžních 

přebytků v důsledku užívání investice při zohlednění příslušných daňových efektů. 

Finanční toky (a též i ostatní veličiny) je pro lepší orientaci vhodné označit přívlastkem 

„komplexní“, např. komplexní relevantní finanční toky projektu (RFTK). 

V návaznosti na podnikovou finanční politiku bylo rozhodnuto, že v případě 

použití bankovního úvěru se podnik bude podílet na financování projektu v rozsahu 

11 mil. Kč. Tato spoluúčast podniku při úvěrovém financování projektu zatíží likviditu 

podniku přibližně stejnou měrou jako u leasingového financování 1. zvýšená splátka.  

Podrobná identifikace komplexních RFTK pro posuzované formy financování 

projektu je obsahem příloh č. 16 až 20. Souhrnné sestavení RFTK uvádí tab. 5.14. 
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Tab. 5.14 Identifikace komplexních RFTK variant financování projektu   

(v tis. Kč) 

Položka 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Marže zdaněná 0 10 040 15 524 17 742 20 146 22 413 

Změna ČPK -2 300 -11 755 -5 235 -2 310 -2 486 -2 430 

Stálá složka RFT -2 300  -1 715 10 289 15 432 17 660 19 983 

Vlastní prostředky 

Odpisový štít 0 2 267 2 011 1 515 1 019 523 

Podnikové výdaje -8 700 0 0 0 0 0 

Komplexní RFT -11 000  552 12 300 16 947 18 680 20 506 

Bankovní úvěr prostý 

Odpisový štít 0 2 267 2 011 1 515 1 019 523 

Zdan. úroky a poplatky 0 -1 006 -721 -447 -174 0 

Podnikové výdaje -8 700 -7 500 -7 500 -7 500 -7 500 0 

Komplexní RFT -11 000  -7 954 4 080 8 999 11 006 20 506 

Bankovní úvěr s odkladem splácení o jeden rok 

Odpisový štít 0 2 267 2 011 1 515 1 019 523 

Zdan. úroky a poplatky 0 -1 443 -1 303 -944 -586 -227 

Podnikové výdaje -8 700 0 -7 500 -7 500 -7 500 -7 500 

Komplexní RFT -11 000  -891 3 498 8 502 10 594 12 778 

Finanční leasing 

Pravidelné splátky  0 -5 290 -5 356 -5 356 -5 356 -5 357 

DŠ čas. rozlišení leas. 0 387 368 368 368 367 

Podnikové výdaje -9 675 0 0 0 0 1 

Komplexní RFT -11 975  -6 618 5 301 10 443 12 673 14 994 

Zdroj: Vlastní výpočty 

5.5.4 Analýza dopadu na likviditu projektu a podniku 

Analýza dopadu varianty financování projektu na likviditu podniku zjišťuje: 

• průběh požadavku (náporu) projektu na likviditu podniku, 

• zda projekt je při dané variantě financování finančně stabilní (samostatný), 

čili zda průběžně generuje dostatek peněžních prostředků na placení daného 
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cizího zdroje, vč. placení jeho ceny (úroků), nebo vyžaduje dodatečné 

kapitálové vklady v průběhu jeho užívání 

- jedná se o analýzu finanční stability projektu , 

• dobu návratnosti podnikových výdajů v jejich nominální hodnotě, čili tzv. 

nominální návratnost projektu 

- jedná se o analýzu likvidity projektu . 

Analýza dopadu způsobu financování projektu na likviditu se zakládá na 

hodnocení ročních (nominálních) komplexních relevantních finančních toků projektu 

(RFTK), tj. obsahujících všechny finanční účinky dané varianty financování projektu na 

podnik. Sestavení ročních RFTK projektu a jejich kumulace prezentuje pro jednotlivé 

varianty financování tab. 5.15, jejich podrobné výpočty jsou obsahem příloh č. 6. 

Tab. 5.15  Roční RFTK projektu a jejich kumulace dle variant financování   

(v tis. Kč) 

RFT variant financování 2009 2010 2011 2012 2013 20 14 

Prostý úv ěr  - sazba 4,5 % p.a., splatnost 4 roky, umořování rovnoměrné, 
čtvrtletní 

Roční RFT -11 000 -7 954 4 080 8 999 11 006 20 506 

RFT kumulované -11 000 -18 954 -14 874 -5 875 5 130 25 636 

Úvěr s odkladem splacení   - sazba 5,9 % p.a., splatnost 4 roky s odkladem o 1rok 
umořování rovnoměrné, čtvrtletní 

Roční RFT -11 000 -891 3 498 8 502 10 594 12 778 

RFT kumulované -11 000 -11 891 -8 393 109 10 703 23 482 

Finan ční leasing  - lhůta nájmu 5 let, 1.zvýšená splátka 25 % PC, pravidelná 
měsíční splátka 551 tis. Kč., kupní cena 1 tis. Kč 

Roční RFT -11 975 -6 618 5 301 10 443 12 673 14 994 

RFT kumulované -11 975 -18 593 -13 292 -2 848 9 824 24 818 

Vlastní prost ředky       

Roční RFT -41 000 552 12 300 16 947 18 680 20 506 

RFT kumulované -41 000 -40 448 -28 148 -11 201 7 479 27 984 

Zdroj: Vlastní výpočty 

Analýza náporu projektu na likviditu podniku 

Analýza sleduje vývoj nominálních kapitálových požadavků projektu dle let jeho 

životnosti. Kapitálové požadavky projektu identifikuje záporná hodnota ročního 

komplexního peněžního toku (PTK). Posuzuje se jejich výše – výběrovým kritériem je 
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minimální velikost (v absolutní hodnotě) a rovnoměrnost rozložení – výběrovým kritériem 

je vyrovnanost.  

Předmětné požadavky nejlépe splňuje varianta bankovního úvěru s odkladem 

splácení o 1 rok. Kapitálový výdaj podniku v období výstavby dosahuje nejnižší výše ze 

všech variant financování – 11 mil. Kč. Peněžní příjmy v období užívání investice vykazují 

zápornou hodnotu jen v prvním roce, navíc ve výši jen – 891 tis. Kč, což činí 8 % ve vztahu 

ke kapitálovému výdaji podniku (891/11 000 = 0,081). 

Analýza finanční stability projektu  

Projekt realizovaný za finanční účasti cizích vratných zdrojů zpravidla v prvních 

letech užívání nevytváří dostatek peněžních prostředků na platbu úroků a splácení vratných 

zdrojů, tj. roční komplexní peněžní tok nabývá záporné hodnoty – v tomto období je projekt 

považován za finančně nesoběstačný, nestabilní. Finanční stabilitu projekt nabude v době, 

kdy vytvářené komplexní peněžní příjmy dosáhnou velikosti dostatečné na splácení 

aktuálních cizích kapitálových vkladů a odměňování investorů – platba úroků věřitelům a 

dividend vlastníkům. Finanční stabilitu projektu identifikuje kladná hodnota komplexního 

peněžního toku v příslušném roce. 

Finanční stability nejdříve nabude projekt v případě financování bankovním úvěrem 

s odkladem splácení o 1 rok, a to začátkem 2. roku užívání investice, protože bilance 

příjmových a výdajových toků projektu již v 1. roce užívání dosáhla velmi nízké záporné 

hodnoty: - 891 tis. Kč a bilance 2. roku je vysoce kladná (3 498 tis. Kč).  

Analýza likvidity projektu  

Likviditu projektu nepřímo vyjadřuje doba nominální návratnosti podnikových 

kapitálových výdajů, kterou identifikuje kladná hodnota kumulativního součtu ročních 

komplexních peněžních toků projektu.  

Kladnou hodnotu kumulativního součtu komplexních PTK nabude nejdříve projekt 

v případě financování bankovním úvěrem s odkladem umořování o 1 rok, a to ve výši 

109 tis. Kč v roce 2012, tj. ve 3. roce užívání. Při této variantě financování dosahuje projekt 

nejvyšší likviditu. 
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5.5.5 Hodnotová analýza variant financování investice 

Hodnotová analýza variant financování investice zjišťuje ekonomickou hodnotu 

projektu při zohlednění všech finančních důsledků konkrétního způsobu jeho financování. 

Celkovou ekonomickou hodnotu projektu vyčíslují ukazatele ČSH a VVP, když do 

peněžních toků identifikujících investici jsou zahrnuty i všechny finanční důsledky dané 

varianty financování projektu. Pro lepší orientaci je vhodné i tyto ukazatele označit 

přívlastkem „komplexní“ (komplexní ČSHK, komplexní VVPK). 

Identifikaci peněžních toků investice obsahujících všechny finanční důsledky dané 

varianty financování projektu, tzv. komplexní RFTK uvádí kap. 5.5.3 v tab. 5.14 (str. 72). 

Zjištěné hodnoty komplexních ukazatelů ekonomické hodnoty projektu dle variant 

financování uvádí tab. 5.16. 

Tab. 5.16 Ukazatele ekonomické hodnoty projektu dle variant financování 
(v tis. Kč) 

Komplexní RFT K  
dle variant financování 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Bankovní úv ěr prostý -11 000 -7 954 4 080 8 999 11 006 20 506 

Komplexní  ČSHK  10 789 

Komplexní  VVPK   27,21% 

BÚ s odkladem splácení -11 000 -891 3 498 8 502 10 594 12 778 

Komplexní  ČSHK 11 274 

Komplexní  VVPK   34,19% 

Finan ční leasing -11 975 -6 618 5 301 10 443 12 673 14 994 

Komplexní  ČSHK 10 847 

Komplexní  VVPK   28,35% 

Vlastní prost ředky -41 000 552 12 300 16 947 18 680 20 506 

Komplexní  ČSHK 6 801 

Komplexní  VVPK   15,64% 

Zdroj: Vlastní výpočty 

Na základě zjištěných hodnot ukazatelů ČSHK a VVPK lze konstatovat, že největší 

hodnotu vytváří projekt při variantě financování bankovním úvěrem s odkladem splácení 

o 1 rok – komplexní ČSHK = 11 274 tis. Kč a komplexní VVPK = 34,19 %. Nejméně 

vhodnou variantou financování projektu je použití pouze vlastních prostředků.  
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Je vhodné zde poznamenat dvě skutečnosti.  Nejvyšší ekonomickou hodnotu 

dosahuje projekt při financování bankovním úvěrem přesto, že vzhledem k odkladu 

umořování o 1 rok je úročen zvýšenou sazbou 5,9 %, zatímco prostý úvěr sazbou 4,5 %. 

Sazbu leasingového úročení pronajímatel nesděluje a zde zjišťována nebyla. Druhou 

významnou skutečností je ta, že bankovní úvěr je čerpán jen ve výši 30 mil. Kč a podnik 

hradí zbylých 8,7 mil. Kč investičních výdajů z vlastních prostředků, kdežto objem 

leasingového financování činí plných 38,7 mil. Kč.  

Zohlednění zvýšení provozního rizika podniku vlivem leasingového financování 

Zjištěné hodnoty kriteriálních hodnotových ukazatelů projektu (tab. 5.16) ukazují na 

výhodnost jeho financování bankovním úvěrem s odkladem splácení o 1 rok oproti 

financování finančním leasingem aj. variantám, avšak rozdíly mezi úvěrem a leasingem 

nejsou příliš výrazné. Dosavadní analýza totiž nezohledňovala rozdílnou rizikovost těchto 

forem financování. Jelikož finanční leasing je zbožní úvěr, který je jištěn pronajatým 

majetkem, má pronajímatel, v případě porušení smlouvy nájemcem, právo pronajatý 

majetek odebrat a tato objektivní skutečnost výrazně zvyšuje provozní riziko podniku. 

Naproti tomu úvěrové financování provozní riziko podniku nezvyšuje, jelikož banka 

uplatňuje jen finanční sankce (např. sankční úroky) a toto finanční riziko je již zohledněno 

v nákladu kapitálu WACC, který kvantifikuje výnosnost požadovanou od projektu, a plní 

tak funkci akceptačního kritéria pro rozhodování o projektu a jeho financování.  

Zvýšení provozního rizika podniku vlivem leasingového financování investice bylo 

zohledněno zvýšením diskontní míry projektu o 1 %, tj. na hodnotu 11,25 %, což se 

projevilo snížením ČSHK na hodnotu 9 902 tis. Kč (z hodnoty 10 847 tis. Kč). Zjištěná 

hodnota ČSHK = 9 902 tis. Kč je dokonce nižší než velikost ČSHK zjištěná pro variantu 

financování projektu prostým bankovním úvěrem, a to ve výši ČSHK  = 10 818 tis. Kč. 

Zohlednění zvýšení provozního rizika podniku v důsledku leasingového 

financování investice podporuje aplikaci bankovního úvěru na její financování, 

zejména varianty s odkladem umořování. 

Zohlednění rozdílného časování splácení cizích zdrojů 

Umořování cizích kapitálových zdrojů nemá v praxi zpravidla shodné časování. 

Bankovní úvěry se většinou splácí čtvrtletně, leasingové pravidelné splátky jsou 

převážně hrazeny s měsíční periodou. Tento nesoulad vylučuje diskontování finančních 
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toků, korespondujících s jejich skutečným časováním, shodnou hodnotou diskontní 

míry, ať již v ročním vyjádření, nebo vztaženou na potřebný interval prostým dělením 

sazby roční počtem jejího opakování. Pro získání korektních výsledků diskontování je 

nutno použít diskontní míru odvozenou od nákladů kapitálu podniku (v ročním 

vyjádření) při zohlednění efektu vícenásobného úročení v rámci úrokového období, tj. 

zjištěnou dle vztahu: 

 11 −+= m
m WACCi       ( 5.1 ) 

kde m vyjadřuje počet splátek v roce a WACC náklad kapitálu p.a. 

Zjištěné hodnoty ukazatele ČSHK pro všechny posuzované varianty financování 

uvádí tab. 5.16. 

Tab. 5.16 Komplexní ČSHK projektu dle variant financování  

a rozdílného časování splácení (v tis. Kč) 

Způsob financování Časování 
ČSHK  

tis. Kč 

VVPK 

% 

Bankovní úvěr prostý roční 10 789 27,21 % 

BÚ s odkladem splácení  roční 11 274 34,19 % 

BÚ s odkladem splácení  čtvrtletní 11 690 30,48 % 

Finanční leasing  roční 10 847 28,35 % 

Finanční leasing  čtvrtletní 11 255 25,75 % 

Finan ční leasing m ěsíční 11 348 25,22 % 

Vlastní hotovost roční 6 801 15,64% 

Zdroj: Vlastní výpočty 

 

Analýza efektivnosti projektu dle různých variant financování a při zohlednění 

rozdílného časování splácení dluhových forem zvýraznila výhodnost financování 

bankovním úvěrem s odkladem splácení ve čtvrtletní period ě oproti nejvhodněji 

splácenému finančnímu leasingu, tj. v měsíční periodě.  

Dalším významným zjištěním, které plyne z tab. 5.16 spočívá v tom, že ukazatel 

VVP neposkytuje pro tuto analýzu směrodatné výsledky, čili nelze jej pro posuzování 

vlivu rozdílného časování umořování různých cizích zdrojů použit. 
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Posouzení vlivu bankovních poplatků 

Tuzemská stávající bankovní praxe se vyznačuje uplatňováním celé řady 

bankovních poplatků při poskytování svých služeb. Je nesporné, že bankovní poplatky 

mají negativní vliv na výsledky hospodaření klientů a také na ekonomickou hodnotu 

investic financovaných bankovním úvěrem. 

Výše prezentována analýza zohledňovala bankovní poplatky uplatňované bankou. 

Za účelem zviditelnění jejich vlivů byly provedeny výpočty hodnotových ukazatelů 

projektu při vynechání bankovních poplatků. Zjištěné hodnoty uvádí tab. 5.17, 

podrobné výpočty obsahuje příloha č. 16 a 17. 

Tab. 5.17 Posouzení vlivu bankovních poplatků (v tis. Kč) 

Způsob financování 
ČSH  

tis. Kč 

VVP 

% 

BÚ s poplatky 10 789 27,21% 

BÚ bez poplatků 10 818 27,26% 

BÚ s odkladem splácení s poplatky 11 274 34,19% 

BÚ s odkladem splácení bez poplatků 11 305 34,28% 

Zdroj: Vlastní výpočty 

Z tab. 5.17 je zřejmé, že ČSH v případě financování prostým bankovním úvěrem 

poklesla o 29 tis. Kč, z hodnoty 10 818 tis. Kč na hodnotu 10 789 tis. Kč, tj. o 0,268 % 

a v případě bankovního úvěru s odkladem splácení o jeden rok o 31 tis. Kč, z hodnoty 

11 305 tis. Kč na 11 274 tis. Kč, tj. o 0,274 %. Lze proto konstatovat, že vliv 

bankovních poplatků na celkovou ekonomickou hodnotu posuzované investice je 

zanedbatelný. Daleko výraznější účinky na celkovou ekonomickou hodnotu posuzované 

investice mají změny jejích rizikových faktorů (viz kap. 5.4 Citlivostní analýza 

investice). 
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6 Závěr 

Za jeden ze základních cílů řízení podniku je dnes všeobecně považována 

maximalizace tržní hodnoty podniku. Její růst v rozhodné míře realizují efektivní 

investice, které podniku vytvářejí novou hodnotu. Aby podnikové investice byly 

zdrojem růstu hodnoty podniku, měl by v něm probíhat soustavný proces koncipování, 

přípravy a vyhodnocování investic.  

Investiční rozhodovací procesy bývají v podniku zpravidla prováděny izolovaně. 

V rovině investiční přípravy je hodnocena ekonomická efektivnost jednotlivých 

technicko-technologických a organizačních variant projektu a v rovině financování je 

rozhodováno o zdrojích jeho kapitálového zabezpečení. 

Cílem diplomové práce byla komplexní analýza investičního projektu, vč. 

zohlednění také účinků financování. V souladu s tímto cílem se práce zabývala jak 

posuzováním vlastní ekonomické efektivnosti reálné podnikové investice, tak analýzou 

vlivů dostupných způsobů jejího financování na tvorbu tržní hodnoty podniku a také 

jejího náporu na operativní likviditu podniku. 

K řešení diplomového úkolu byla použita metoda čisté současné hodnoty (ČSH). 

Jedná se o moderní, dynamickou metodu, která ze své podstaty zohledňuje stěžejní 

faktory investičního rozhodování – faktor času a faktor rizika. Je proto relevantní 

metodou pro posuzování jakékoliv ekonomické aktivity, jejíž účinky přesahují jedno 

účetní období a lze je vyjádřit finančně, tj. v podobě peněžních toků (cash flow). Při její 

aplikaci na řešení konkrétních podnikových úkolů je nutno v maximální míře dbát na 

věrohodné postižení budoucí reality a účel řešeného úkolu.  

Pro zjištění vnitřní ekonomické hodnoty (efektivnosti) investičního projektu 

metodou ČSH nelze do identifikačních veličin projektu (kapitálové výdaje, peněžní 

příjmy) zahrnout i účinky jeho financování. Vliv způsobu financování projektu na 

tvorbu hodnoty vyjadřuje „diskontní míra“ vystupující v algoritmu metody ČSH 

v postavení akceptačního kritéria a zároveň i v úloze minimální požadované výnosnosti 

projektu. Její číselná hodnota se v podnikové praxi zpravidla odvodí od ceny kapitálu 

podniku (WACC).  

Kladná hodnota ukazatele ČSH vyjadřuje objem nově vytvořené hodnoty, kterým 

projekt přispěje k tržní hodnotě podniku v exploatačním horizontu (za dobu hodnocení 
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investice). Ukazatel VVP sděluje průměrnou roční míru zhodnocování vloženého 

kapitálu, taktéž v daném exploatačním horizontu. Sledováním vývoje ukazatele ČSH 

v kumulativním objemu se zjistí minimální doba užívání investice z hlediska jejích 

účinků na tržní hodnotu podniku. Zkrácením časování peněžních toků z ročního období 

na měsíční se získá přesnější vymezení hodnotové návratnosti investice (na měsíce). 

Analýzou citlivosti byly zjištěny hlavní rizikové faktory projektu, a to prodejní 

cena produktu a materiálové náklady výroby. Naopak spotřebu energie a mzdové 

náklady lze považovat za rizikově málo významné. Specifickou vypovídací schopnost 

poskytuje analýza citlivosti projektu na změny nákladů kapitálu WACC – stanovení jejich 

velikosti s nižší přesností neohrožuje vypovídací schopnost hlavního kriteriálního ukazatele 

ČSH.  

Tvorbu hodnoty podnikovými investičními aktivitami významnou měrou 

ovlivňuje způsob jejich financování. Hodnotové účinky financování taktéž relevantně 

identifikuje metoda ČSH v komplexním pojetí, čili se zahrnutím finančních důsledků 

varianty financování do peněžních toků projektu. Posuzovány byly varianty financování 

vlastními prostředky, bankovním úvěrem a finančním leasingem. Sledování 

nominálních peněžních toků investice sděluje nápor varianty financování na podnikovou 

likviditu a dobu návratnosti vloženého kapitálu, jak rovněž dobu nabytí finanční 

samostatnosti projektu.  

Nejvýznamnější výsledky ale poskytla hodnotová analýza, která určila variantu 

financování, při které projekt vytváří největší přírůstek tržní hodnoty VK. Jedná se 

o bankovní úvěr s odkladem splácení o 1 rok, který byť se spoluúčasti podniku ve výši 

první zvýšené splátky leasingu, zvýšenou úrokovou sazbou a poplatky, vykazoval 

nejvyšší hodnotu ČSH.  

Další významné poznatky poskytla analýza zreálněním časování peněžních toků 

přechodem od ročního intervalu na čtvrtletní u úvěru a měsíční u leasingu. Jednak 

zvýraznila přednost bankovního úvěru před finančním leasingem, jednak ukázala na 

nesměrodatné výsledky poskytované ukazatelem VVP. 
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Seznam zkratek 

BH budoucí hodnota 

ČPK čistý pracovní kapitál 

ČSH čistá současná hodnota 

ČSHK komplexní čistá současná hodnota 

D úročený cizí kapitál 

d daňová sazba 

DE daňové efekty 

DN doba návratnosti 

E vlastní kapitál 

FT finanční tok 

H hotovost 

i úroková míra 

I míra inflace 

iB bezrizikový výnos 

iK náklad kapitálu podniku 

in nominální úroková míra 

ir reálná úroková míra 

irm riziková modifikace 

IV t investiční výdaje v příslušném roce pořizování investice 

IZ index ziskovosti 

Jn jistotní koeficient v čase 

JPTn jistý peněžní tok 

KV kapitálové výdaje 

L leasing 

N doba životnosti investice 

NN nevýdajové složky nákladů 

Nfin náklady financování 

Nvyr náklady výrobní 

Nx náklady výrobní i náklady financování 

n jednotlivá léta hodnocení investice 

O účetní odpisy 
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PC pořizovací cena 

PM příjem z prodeje existujícího nahrazovaného investičního majetku 

PP1,2…N  peněžní příjmy z investice dle let jejího života 

PPn nominální peněžní příjem 

PPt peněžní příjmy (roční) 

PPx stálý roční přínos 

PV prosté výdaje 

r riziková prémie 

RE náklady vlastního kapitálu 

RD náklady na úročený cizí kapitál 

RFT relevantní finanční tok 

RFTK komplexní relevantní finanční tok 

RPTn rizikový peněžní tok 

SH současná hodnota 

t roky provozování IP 

T počet let posuzovaného provozování IP  

U úvěr 

VVP vnitřní výnosové procento 

VVPK komplexní vnitřní výnosové procento 

WACC náklad kapitálu (Weighted Average Cost of Capital) 

X forma financování 

Z zásobitel 

ZC zůstatková cena  

∆ČPKj přírůstek čistého pracovního kapitálu 

∆Ot přírůstek účetních odpisů vlivem investice 

∆Zt přírůstek provoznízi zisku vytvářený investicí v daném čase 
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