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1 Úvod 

V současné době podnikatelská činnost představuje řadu aktivit, které směřují 

k dosažení mnoha cílů. Hlavními cíli jsou nepochybně finanční stabilita podniku, efektivnost 

a zvyšování hodnoty podniku. 

Aby bylo možné těchto cílů dosáhnout, je zapotřebí neustále investovat a inovovat. 

Proto investiční rozhodování patří ke stěžejním rozhodnutím strategického charakteru, kterým 

může management podniku přispět k rozvoji podniku a zvýšení konkurenceschopnosti nebo 

naopak dostat podnik do krize, jejímž následkem se podnik může dostat do úpadku                 

a v neposlední řadě může nastat i jeho zánik. 

Než se podnik rozhodne pro výběr určitého investičního projektu, měl by přihlédnout 

k tomu, zda je investice v jeho konkrétním případě vhodná či nevhodná. Teorie nabízí řadu 

empirických nástrojů, které může v rámci rozhodovacího procesu podnikový management 

využít. Důležitým faktorem i přes matematické a statistické metody, využitelné při 

investičním rozhodování, zůstává intuice manažerů a zkušenost, schopnost předvídat, ochota 

riskovat a v neposlední řadě i dobrá znalost podniku a podnikatelského prostředí. Stabilní 

podnikatelské makroprostředí představuje téměř nezbytnou podmínku pro správnost stanovení 

předpokladů a následných výpočtů. 

Vhodné investiční rozhodnutí a jeho realizace ve správnou dobu podniku pomáhá 

nastartovat úspěšné období, udržet si konkurenční výhodu, překonat krizovou či kritickou 

situaci nebo „jen“ zlepšit pracovní podmínky zaměstnanců, přispět ke zlepšení životního 

prostředí apod. 

S ohledem na možná rizika při procesu investování se nabízí možnost realizovat pouze 

tzv. bezrizikové investice, popř. realizovat v podniku jen prostou reprodukci. Obnova 

stávajícího zařízení, na kterém bude vyráběn pouze produkt či produkty, které trh „zná“ a pro 

které existuje dostatečně velký segment věrných zákazníků, je označována za bezrizikové 

investování, ale z pohledu na současnou situaci na trhu je jasné, že jen podniky, které inovují, 

přicházejí s novými výrobky a službami, poskytují zákazníkům stále dokonalejší prodejní       

a poprodejní servis, mají šanci se na trhu udržet. 

Cílem diplomové práce je posoudit vhodnost investice do dlouhodobého majetku,       

a tedy odpovědět na otázku, zda provedená investice byla výhodná či nikoliv. Stěžejním 

bodem této práce je výpočtová část základních metod hodnocení ekonomické efektivnosti 
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investice. Představiteli jsou čistá současná hodnota, index ziskovosti, vnitřní výnosové 

procento, ukazatele rentability a doba návratnosti. Díky těmto metodám je také možné sdělit, 

za jak dlouho se podniku vynaložené peněžní prostředky vrátí či poukázat na výnosnost 

vloženého kapitálu. 

Tyto metody jsou nosným pilířem této práce a na jejich správné interpretaci závisí       

i výsledek hodnocení. Bude tedy zohledněno co možná nejvíce okolností, které danou 

investici ovlivnily, aby vypovídací schopnost těchto metod byla nezkreslená a srozumitelná. 
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2 Představení společnosti 

Název společnosti: OP papírna, s. r. o. 

 

Sídlo společnosti:  Olšany 18,  

 789 62 

 

IČO:  25128612 

 

 

 

Obr. č. 1. Areál společnosti OP papírna, s. r. o. 

 

Společníci k 31. prosinci 2009 jsou: 

delfortgroup AG 100% 

 

Jednatelé společnosti k 31. prosinci 2009: 

• Mag. Dr. Martin Zahlbruckner 

• DI Roland Alexander Faihs 

• Ralf Bernd Braun 

 

Hlavním předmětem činnosti společnosti je: 

• výroba a zpracování grafických papírů,  

• cigaretového papíru,  
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• pololátky a  

• cigaretové konfekce. 

2.1 Organizační struktura 

Společnost je organizačně rozčleněna na útvary nákupu, výrobní, ekonomický, 

infrastruktury, prodeje cigaretového papíru, prodeje tenkých tiskových papírů a útvar pro 

jakost a technický servis. Za každý útvar je zodpovědný jeden z ředitelů společnosti.  

Viz příloha č. 1. 

2.2 Historie a současnost 

V roce 1861 byla na severní Moravě postavena továrna na výrobu psacích papírů. 

Cestou k další prosperitě bylo zahájení výroby cigaretového papíru v roce 1870. Tento 

sortiment zůstal zachován po celou dobu existence firmy a přináší jí světový věhlas. Kromě 

toho zde v roce 1914 byla zahájena výroba cigaretových knížeček a dutinek. Papírna je od 

roku 1997 začleněna do rakouské společnosti Trierenberg Holding, která má rovněž 

dlouholetou tradici ve výrobě tiskových a cigaretových papírů. V dubnu roku 1999 přibyla do 

Trierenberg Holdingu finská papírna Tervakoski OY, jejíž know-how je firmě plně                 

k dispozici. Tato papírna byla průkopníkem výroby tenkých bezdřevých tiskových papírů. 

Společně tak vytváří nejsilnější subjekt (co do kvality i kvantity) na poli těchto papírů             

v Evropě. 

OP papírna vyrábí grafické papíry spolu s ostatními speciálními papíry v nízkých gramážích. 

V roce 1999 byla provedena investice do rekonstrukce stroje PS 5 s cílem specializovat se na 

výrobu tenkých tiskových papírů a zabezpečení maximální úrovně kvality papíru. Tento 

výrobní program reprezentují tenké tiskové papíry: OP Book, OP Opaque, OP Polar Bright, 

OP Medical Print. Kromě toho se ve společnosti vyrábí pololátka, surovina pro výrobu 

speciálních cigaretových papírů. 

OP papírna v současnosti vyrábí více než 50 000 tun papíru ročně, z toho více než 35 000 tun 

dodává tiskárnám po celém světě. OP papírna v Olšanech má více než staletou tradici ve 

výrobě papíru. Počet zaměstnanců v roce 2009 byl 526. 
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2.3 Struktura holdingu Trierenberg  

Základem struktury holdingu Trierenberg je sféra řešení papírenských výrobků (Paper 

Solutions) a technologie (Technology). Oblast výroby papíru se dělí na tři podskupiny: 

klasická papírenská skupina (Paper Group), skupina potiskování náústkového papíru (Tipping 

Group) zušlechťující výchozí produkty papírenské skupiny a distribuční podniky obchodní 

skupiny (Trading Group). 

Papírenská skupina, jejíž představitelé jsou: rakouské firmy Dr. Franz Feurstein v Traunu a 

papírna Wattens, OP papírna v České republice a Tervakoski ve Finsku tvoří základ pro 

mnohé obchodní aktivity společnosti. 

Výrobky papírenské skupiny jsou základem pro další zpracování, zušlechtění a doplnění 

prostřednictvím skupiny náústkového papíru (Tipping Group = Tann Group).  

Pro obě oblasti, papírenskou skupinu (Paper Group) a skupinu výroby náústkového papíru 

(Tipping Group) se zajišťuje výzkum a vývoj nových technologických, elektrotechnických 

a chemických řešení s cílem optimalizace výroby WFT RESEARCH se sídlem v Traunu 

a Wattens.  

Obchodní zastoupení obchodní skupiny (Trading Group) v Německu, ve Francii, v Rusku, 

v Anglii, na Ukrajině, v Číně, na Costa Rice a v USA podporují prodej veškerých výrobků 

Trierenberg holdingu. 

 

Technologická skupina Trierenberg představuje druhé odvětví holdingové struktury 

a v posledních letech získává neustále na významu. Dělí se na strojírenské prvky (Engineering 

Components) a identifikační bezpečnostní systémy (Identifications & Security Systems). 

Viz. příloha č. 2 

2.4 Řídící proces ve společnosti OP papírna, s. r. o.  

Proces řízení je v literatuře charakterizován jako nekonečný cyklus, který se skládá 

ze 4 aktivit: plánování (Plan) – vlastní činnosti (Do) – kontroly (Control) – opatření 

či korektivních akcí (Act), na základě kterých se upraví původní plán a celý cyklus se opakuje 

znovu. Schematicky se tento cyklus dá vyjádřit zkratkou PDCA počátečních písmen daných 

aktivit v angličtině. [10] 
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Obr. č. 2. Proces řízení 

 

Proces řízení OP papírny, s.r.o. je charakterizován mírně modifikovaným modelem tzv. 

„management U“ (viz obrázek č. 2) vychází z plánů (stanovení cílů), které se rozpadají 

na nižší hierarchické stupně ve společnosti. Kontrola (reportování) provedených aktivit pak 

opět odpovídá hierarchické struktuře ve společnosti. V současné době se management 

společnosti snaží rozvíjet právě činnost spojenou s přijímáním opatření na základě 

provedených hodnocení. 
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3 Teoreticko-metodologická východiska 

3.1 Investování 

 Investováním rozumíme vynakládání kapitálu s  očekáváním, že v budoucnu přinese 

investorovi užitek. Užitky přicházejí zejména po delším časovém období. [7] 

3.2 Pojetí investic 

 Investice se v ekonomické teorii a ve svém nejširším pojetí chápou jako ekonomická 

činnost, při níž se stát, podnik či jednotlivec vzdává své současné spotřeby s budoucím cílem 

zvýšení produkce statků. Investice představují tokovou veličinu za určité období, která 

obnovuje investiční statky. [11] 

3.2.1 Investice z pohledu makroekonomiky 

 Z makroekonomického pohledu se investice rozdělují na investice hrubé a investice 

čisté. 

 

 Hrubé investice se obvykle definují jako přírůstek investičních statků za dané období. 

Jsou výsledkem volby mezi výrobou investičních statků a výrobou spotřebních statků. Hrubé 

investice zahrnují následující části, které jsou shrnuty pod názvem „tvorba hrubého kapitálu“: 

o pořízení a úbytky hmotných fixních aktiv (např. budov, strojů, zařízení) 

o pořízení a úbytky nehmotných fixních aktiv (např. licencí) 

o změna stavu zásob (včetně strategických vládních rezerv)  

Mezi hrubé investice nepatří finanční investice, což jsou investice do různých druhů 

dlouhodobých cenných papírů.  

 

 Čisté investice nebo také rozšiřovací investice jsou hrubé investice, snížené o 

znehodnocení kapitálu (zejména o odpisy). Vzhledem k obtížnému určení znehodnocení 

kapitálu pomocí odpisů je obtížné tyto čisté investice určit. Ty však obvykle tvoří méně než 

jednu polovinu investic hrubých. [11] 
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Z makroekonomického pohledu je třeba investice hodnotit ze dvou hledisek: 

o mají okamžitý vliv na celkovou poptávku, 

o mají dlouhodobý vliv na rozšiřování majetku. [11] 

 

3.2.2 Investice z pohledu mikroekonomiky 

  Firma obecně považuje investice za peněžní výdaje, u kterých se očekává jejich 

přeměna na budoucí peněžní příjmy za období zpravidla delší než 1 rok. Takto použité 

peněžní výdaje nazýváme obecně kapitálové výdaje. Kapitálové výdaje se odlišují od 

provozních výdajů, neboť u těch se předpokládá přeměna na budoucí peněžní příjmy v období 

jednoho roku. Pojem „kapitálové výdaje“ však v praxi investičního rozhodování není většinou 

používán. Obvykle se používá termín „investiční náklady“ či eventuelně „investice do stálých 

aktiv“. [11] 

 

Investice mohou představovat: 

 

o výdaje na pořízení dlouhodobého hmotného majetku zahrnující peněžní výdaje na 

pozemky, budovy, stavby, umělecká díla, movité věci s pořizovací cenou vyšší než 

40.000,- Kč a dobou životností delší než 1 rok, dále výdaje na trvalé porosty, základní 

stádo a tažná zvířata, atd. 

o kapitálové výdaje na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku zahrnující 

peněžní výdaje na tzv. ocenitelná práva, což je např. know-how, licence, předměty 

průmyslových práv a autorských práv. Dále výdaje na software, na nehmotné výsledky 

výzkumné a odborné činnosti (např. receptury, technologické postupy). A v neposlední 

řadě výdaje na goodwill. Pořizovací cena je vyšší než 60.000,- Kč a doba použitelnosti je 

delší než 1 rok. Nehmotný dlouhodobý majetek je typický svým nemateriálním 

charakterem. Jeho specifikem je, že může být vícekrát prodán, avšak vlastnické právo 

k němu zůstává zachováno. 

o kapitálové výdaje na nákup dlouhodobého finančního majetku představující 

peněžní výdaje vkládané do dlouhodobých úvěrových cenných papírů (obligace, zástavní 

listy, dlouhodobé směnky) a do majetkových cenných papírů (akcie, podílové listy, účasti). 

[8] 
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Pořizování dlouhodobého majetku pomocí kapitálových výdajů se ve firmě zpravidla 

uskutečňuje:  

o koupí  

o investiční výstavbou dodavatelským způsobem 

o investiční výstavbou ve vlastní režii 

o bezúplatným nabytím na základě smlouvy o koupi najaté věci (finanční leasing) 

o darováním. 

  

Forma pořízení dlouhodobého majetku ovlivňuje průběh peněžních výdajů na investici. U 

pořízení dlouhodobého majetku formou koupě jde o jednorázový výdaj k určitému okamžiku, 

zatímco u investiční výstavby o postupně uskutečňované výdaje během doby výstavby. 

Větší investice vznikají v procesu, který je označován jako investiční výstavba. Účastníky 

investiční výstavby jsou: investor, projektant a dodavatel. [1] 

3.3 Investiční projekty 

 Pro praktické rozhodování o výběru investičních projektů můžeme investiční projekty 

následně členit: 

Podle výše kapitálových výdajů – výše kapitálových výdajů je měřítkem pro to, kdo 

rozhoduje o přijetí a realizaci investice, což může být vedoucí oddělení, ředitel, zástupce 

ředitele, valná hromada, představenstvo, dceřiná či mateřská společnost. 

Podle charakteru přínosu pro podnik – z tohoto hlediska se projekty rozlišují podle toho, 

v čem spočívá jejich hlavní přínos pro podnik: 

o projekty zaměřené na snížení nákladovosti cestou technických a technologických 

inovací 

o projekty, které směřují ke zvýšení tržeb stávajících výrobků dalším rozšířením 

výrobních kapacit 

o projekty, které jsou zaměřené na snížení rizika podnikání, může to být například 

projekt zajišťující diverzifikaci výroby 

o projekty, jež směřují ke zlepšení pracovních, zdravotních, bezpečnostních a sociálních 

podmínek podnikání 

Podle stupně závislosti – rozlišují se projekty, které se vzájemně vylučují či projekty, které 

se vzájemně nevylučují a také projekty podmíněné (vázané) či projekty nepodmíněné 

(nevázané): 
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o vzájemně se vylučující projekty  jsou takové projekty, které se nemohou uskutečnit 

zároveň, realizace jednoho projektu vylučuje realizaci druhého projektu 

o vzájemně se nevylučující projekty  jsou takové, kdy výběr jednoho nevylučuje výběr 

druhého projektu, zde se jen rozhodne, zda je projekt efektivní, nemusí se provádět výběr 

projektu 

o podmíněný projekt  je takový projekt, jehož přijetí je závislé na přijetí jiného či jiných 

projektů, pak je dobré chápat všechny projekty jako jeden celek, pro účely hodnocení 

efektivnosti 

o nepodmíněný projekt  není vázaný na žádném dalším projektu 

Podle charakteru statistické závislosti (nezávislostí) jejich očekávaných výnosů – 

pozitivně závislé jsou takové investice, jejichž výnosnost se vyvíjí stejně za určité období, 

oproti tomu negativně závislé investice jsou takové investice, jejichž výnosnost se vyvíjí za 

určité období protichůdně. Pozitivně ani negativně závislé nejsou investice s nulovou 

závislostí. 

Podle vztahu k objemu původního majetku – zde se rozlišují obnovovací a rozvojové 

investiční projekty: 

o obnovovací projekty umožňují náhradu opotřebovaného fixního majetku novým 

majetkem, který zabezpečuje stejný rozsah produkce. Tyto projekty jsou bezrizikové, peněžní 

příjmy i výdaje jsou snadno kvantifikovatelné. 

o rozvojové projekty zvyšují výši podnikového fixního majetku a umožňují rozšíření 

stávající nebo zavedení nové výroby. Jsou riskantnější a výdaje na ně i příjmy z nich se 

obtížněji předvídají a v neposlední řadě podléhají značným výkyvům. 

Podle typu peněžních toků z investic (cash flow z investic) – peněžní tok z investic 

představuje průběh kapitálových výdajů a peněžních příjmů z investice za určité období. 

Projekty s konvenčním peněžním tokem jsou takové, při nichž za kapitálovým výdajem 

následuje jednosměrný tok peněžních příjmů. Jestliže kapitálový výdaj označíme znaménkem 

- , peněžní příjem označíme znaménkem +, pak konvenční peněžní tok během 5 let můžeme 

znázornit takto: 

a) - + + + + 

b) - - + + + 

c) - 0 + + +  

Obecně lze charakterizovat konvenční peněžní tok jako takový tok peněz, kdy dochází jen 

jednou ke změně ze záporného toku na kladný.  



 11

Projekt s nekonvenčním peněžním tokem je takový, kdy dochází ke dvěma či více změnám 

v charakteru peněžního toku. Je možné jej znázornit opět různými způsoby: 

a) - + + + - 

b) - + - + + 

c) - 0 + - + 

Rozlišení konvenčních a nekonvenčních peněžních toků je důležité zejména z hlediska 

použitelnosti některých metod vyhodnocování efektivnosti investic. [11] 

3.3.1 Celkové fáze investičního projektu 

 Jednotlivé fáze jsou následující:   

1. Koncepční – v této počáteční fázi se formulují představy o investici, které vznikly 

zjištěním potřeby konkrétní socioekonomické aktivity. Na základě stanovení a definování 

potřeby se formulují první představy. Je to období, kdy na jedné straně jsou dešifrovány 

potřeby a na straně druhé jsou hledány formy zajištění potřeby (může jít o potřebu finančního 

výnosu). Tato fáze končí formulací investičního záměru jako podkladu pro zásadní rozhodnutí 

investora o přípravě investice.      

2. Předprojektová – v této fázi se konkretizuje představa investora, která byla obsažena 

v investičním záměru. Jde o ověřování reálnosti investičního záměru investora. Proto se v této 

fázi může stát, že investor zhodnotí investici jako nereálnou a od svého záměru ustoupí.  

3. Projektová – je časovým úsekem investičního procesu 

4. Realizační – v této fázi je již představa realizována a investor vynakládá rozhodující část 

investičních prostředků. 

5. Exploační – je nejdelším úsekem investičního cyklu 

6. Likvidační – uzavírá investiční cyklus. Cyklus konkrétní investice je tedy dovršen a na něj 

navazuje cyklus nové investice. [3] 

3.3.2 Efektivnost investičních projektů 

Podle toho, jak přispívá investiční projekt k hlavnímu cíli, což je maximalizace tržní 

hodnoty pro vlastníky, se posuzuje celková efektivita. 

V praxi investičního rozhodování podniku dochází k tomu, že rozhodnutí o investici se 

dočasně neřídí souhrnnými finančními kritérii. Je to především v případech, kdy podnik 

usiluje o pozici na novém trhu se svou investicí. Dále když podnik dává přednost rychlému 
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uplatnění nových technických inovací, jež zajistí mimořádný výnos až v budoucnosti. Patří 

sem i projekty, kterými podnik nesleduje bezprostřední ekonomické efekty, ale jsou nezbytně 

nutné z hlediska dodržování právního rámce podnikání nebo různých sociálně-kulturních 

zvyklostí. 

V dlouhodobém časovém horizontu však musí mít komplexní finanční kritéria rozhodující 

postavení, a to proto, aby investiční projekty zajišťovaly plnění základního cíle podnikání. [4] 

3.4 Investiční rozhodování firmy 

 Investiční činnost firmy je specifickou oblastí celkové aktivity podniku. Je hlavním 

determinantem budoucího úspěchu, fungování podniku a růstu jeho tržní hodnoty. Je 

především zaměřena na obnovu a rozšíření dlouhodobého hmotného, nehmotného a 

finančního majetku. 

Investiční činnost a její financování podnikem je na rozdíl od běžné provozní činnosti a jejího 

financování charakteristická několika významnými specifiky: 

 

a) Rozhoduje se v dlouhodobém časovém horizontu, který zahrnuje u hmotných investic 

jejich přípravu, dobu výstavby a dobou životnosti. Dlouhodobý majetek ovlivňuje 

běžné hospodaření ekonomické jednotky několik let, a to jak z hlediska výnosnosti, tak 

i z hlediska likvidity. 

b) Dlouhodobý časový horizont nese s sebou větší možnost rizika odchylek od původních 

záměrů, jak pokud jde o očekávané výdaje, tak i očekávané příjmy z investice, a tím i 

očekávanou výnosnost. 

c) Jde často o kapitálově náročné operace, vyžadující velké jednorázové vklady, často 

přesahující možnosti jednotlivce či ekonomické jednotky. 

d) Investiční činnost je velmi náročná na časovou a věcnou koordinaci různých účastníků 

investičního procesu (investor, inženýrské organizace, projektant, generální dodavatel a 

subdodavatelé, stavební dozor), kteří mají své ekonomické zájmy a cíle. 

e) Investování těsně souvisí s aplikací nových technologií, nových výrobků; 

prostřednictvím investic se uskutečňuje velká část technických a technologických 

inovací. 

f) Některé investice mají závažné důsledky na infrastrukturu, ekologii, vynucují si různé 

další vyvolané investice v této oblasti a komplexní posuzování z mnoha různých 

hledisek. Někdy vznikají vysoké náklady na likvidaci. [11] 
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Tato specifika kladou různé požadavky na používané metody rozhodování a financování. 

Nejdůležitější jsou však tyto: 

o respektovat důsledně čas, časovou hodnotu peněz 

o respektovat riziko vyplývající z dlouhodobosti investic a nejistoty peněžních toků 

investičních projektů 

o uvažovat variantně s různými faktory ovlivňujícími projekt a jeho financování, 

hodnotit citlivost projektu na různé změny technického i ekonomického charakteru 

o posuzovat investici nejen z hlediska výnosnosti a rizika, ale i z hlediska jejího vlivu na 

likviditu podniku. [8] 

3.4.1 Podnikové cíle 

 Podnik nesleduje pouze jeden cíl, ale celou soustavu cílů. Dominantní úlohu v nich 

hrají především finanční cíle, což jsou tržní hodnota firmy, zisk a likvidita. Jako hlavní cíle 

jsou uváděny: 

o efektivnost a finanční stabilita podniku, vyjádřené tržní hodnotou firmy, výnosností 

investic a likviditou 

o respektování požadavků na ochranu životního prostředí 

o podíl podniku na trhu, jeho zachování, eventuální růst, a tím uspokojování poptávky 

o sociální cíle, vyjádřené mzdovým a sociálním zajištěním pracovníků, rozvojem jejich 

kvalifikace a stimulace 

o inovace výrobního programu, zařízení a technologií. [11] 
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3.4.2 Investiční strategie 

K dosažení investičních cílů je zapotřebí zformulovat investiční strategii, což může 

představovat různé postupy, jak dosáhnout k plánovaným investičním cílům nebo se k těmto 

cílům co nejvíce přiblížit. Investice by se měly posuzovat s přihlédnutím několika faktorů:  

 a) očekávaný výnos investice 

 b) očekávané riziko investice  

 c) očekávaný důsledek na likviditu podniku.  

Podle toho, který z těchto faktorů investor preferuje, se rozeznávají různé typy investičních 

strategií: 

Strategie maximalizace ročních výnosů – investor zde upřednostňuje co nejvyšší roční 

výnosy a nehledí na růst ani udržení ceny investice. Nižší zisk z růstu ceny vyrovnává vyššími 

ročními výnosy. Tento typ strategie se používá při nižším stupni inflace, protože roční výnosy 

se neznehodnocují a investice si udržuje svou reálnou hodnotu. 

Strategie růstu ceny investice – u této strategie dává investor přednost investičním 

projektům, u kterých předpokládá, co největší zvýšení hodnoty původního investičního 

vkladu. Běžný roční výnos je pro investora irelevantní. Tento typ strategie je vhodný zejména 

při vyšším stupni inflace, která znehodnocuje běžné roční výnosy, ale budoucí hodnota 

majetku roste rychle (v důsledku vyšší inflace). Roční výnosy investor obětuje v očekávání 

značného výnosu v budoucnosti. 

Strategie růstu ceny investice spojená s maximálními ročními výnosy – zde si investor 

vybírá z těch projektů, které přinášejí jak růst ceny investice v budoucnosti, tak růst ročních 

výnosů. Tato strategie z hlediska maximalizace tržní hodnoty je pro firmy nejideálnější, avšak 

v praxi se vyskytuje ve velmi malém zastoupení. Je to proto, že investice, které přinášejí 

maximální roční výnosy, jsou jiného druhu, než investice, u kterých lze předpokládat růst 

ceny v budoucnu. 

Agresivní strategie investic – investor upřednostňuje projekty s vysokým stupněm rizika. 

Zde je riziko kompenzováno možností vzniku vysokých výnosů. 

Konzervativní strategie – investor v této strategii postupuje velmi opatrně, protože má 

averzi k riziku a vybírá jen ty projekty, které jsou bezrizikové či se vyznačují  nízkým 
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stupněm rizika. Těmto projektům ovšem připadá i nižší výnosnost. Pro tento strategický 

postup je typické to, že využívá portfolia investic k tlumení případného rizika. 

Strategie maximální likvidity  – zde dává investor přednost těm projektům, které jsou 

schopny se rychle přeměnit na peníze a které jsou co nejvíce likvidní. Takovéto investice 

zajišťují likviditu, ale přinášejí menší výnosnost. Naproti tomu investice s vysokým výnosem 

nebo s možným vysokým zhodnocením bývají obtížněji převoditelné na peníze. Tato strategie 

se používá tehdy, jestliže dochází v kratším čase k veliké změně v tempu inflace. Potom tedy 

investor své cíle investování mění a musí své původní investice zpeněžit, aby mohl získané 

peněžní prostředky vložit do jiného druhu investic.  

Z investičních strategií tedy vyplývá, že výběr z možných variant je dán konkrétními 

podmínkami, ve kterých podnik investuje, a konkrétními dílčími cíli, které v daném období 

sleduje. Dlouhodobě by však všechny typy investiční strategie měly směřovat k maximalizaci 

tržní hodnoty firmy pro její vlastníky. [11] 

3.5 Identifikace kapitálových výdajů a peněžních příjmů 

 Teorie kapitálového plánování doporučuje při predikci peněžních toků z investic 

respektovat tyto uvedené principy: 

Peněžní toky by měly vycházet z přírůstkových veličin. Peněžní tok vyvolaný určitým 

investičním projektem by měl být stanoven rozdílem mezi celkovými peněžními toky firmy a 

toky firmy pro investování a celkovými peněžními toky před investováním. V úvahu se berou 

všechny změny v peněžních tocích. Přírůstek peněžních příjmů vyvolaný investicí vzniká 

dvěma způsoby. Buďto přírůstkem tržeb nebo úsporami provozních nákladů v důsledku 

investic do nových zařízení nebo do modernizace zařízení. 

Odpisy fixního majetku jsou sice náklad, ale nejsou výdajem a nemohou tedy být 

zahrnovány do peněžních výdajů na provoz investice. Odpisy mají nepřímý vliv na daň ze 

zisku podniku. Protože pro stanovení zdanitelného zisku odpisy snižují zisk, je potřeba (pro 

účely přeměny zisku na peněžní příjem z investic) je zpátky k zisku připočítat. 

Peněžní toky by měly zobrazovat zdanění. Hrubé toky pro podnik nejsou rozhodující, 

rozhodujícími jsou peněžní toky po zdanění. Kapitálový výdaj na investice je hrazen ze zdrojů 

po zdanění, proto i příjmy z projektů musí být brány v úvahu po jejich zdanění. Rozdílné 
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sazby a systémy zdanění v různých zemích ovlivňují rozhodování investora o tom, kam 

investici umístí. 

Do kalkulace peněžních toků by měly být zahrnuty i všechny nepřímé důsledky 

investování jak ve výdajích, tak i v příjmech. 

„Zapuštěné“ náklady by neměly být zahrnovány do kapitálových výdajů. Utopené 

náklady jsou takové, které byly vynaloženy v minulosti a byly zaplaceny bez přímé 

souvislosti s projektem a znovu je tedy do kapitálových výdajů nezahrnujeme. Tyto náklady 

byly vynaloženy bez ohledu na to, zda projekt byl či nebyl přijat. 

Peněžní toky z investice by měly zahrnovat alternativní náklady. Alternativní náklady 

jsou peněžní toky, které by mohly přinést majetek či zdroje, jestliže by nebyly použity 

v uvažovaném projektu a byly využity jinak. 

V peněžních tocích z investice je třeba zohlednit i míru inflace. Míru inflace musíme 

zohlednit jak v očekávaných peněžních příjmech z investice tak i z kapitálových výdajů. 

Úroky, vyvolané financováním projektu pomocí úvěrů či obligací, by neměly být brány 

v úvahu při stanovení peněžních příjmů z investice. Efekt projektu by měl být totiž určen 

nezávisle na struktuře zdrojů jeho financování. Také při diskontování peněžních příjmů 

diskontní sazba už zahrnuje náklady na získání cizího kapitálu, použitého k financování 

projektu. [11] 

3.5.1 Kapitálové výdaje 

Kapitálové výdaje jsou charakterizovány jako veškeré peněžní výdaje (s návratností 

delší jak jeden rok), které budou na investici vynaloženy. 

Kapitálové výdaje by v případě pořízení hmotného investičního majetku měly obsahovat: 

o výdaje na pořízení nové investice a s nimi spojené výdaje na dopravu, instalaci, 

vypracování přípravných a projekčních dokumentů 

o výdaje na trvalý přírůstek oběžného majetku vyvolaný novu investicí 

 

V některých případech jsou výdaje upravovány: 

o o příjmy z prodeje stávajícího hmotného investičního majetku, který je novou investicí 

nahrazován 

o o různé daňové efekty s tímto prodejem spojené 
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Kapitálové výdaje se dají tedy vyjádřit takto:  

 

KV j = IV j + ∆ČPK j – PM + DE       vzorec 1 

Kde: 

j = rok, ve kterém se investice pořizuje 

IV j = investiční výdaje v příslušném roce pořizování investice v pořizovacích cenách. 

Jde o výdaje na pořízení dlouhodobého majetku i s doprovodnými výdaji (studie, projekty, 

zaškolení, reklama). 

∆ČPKj = výdaje na trvalý přírůstek objemu čistého pracovního kapitálu. Jedná se o přírůstek 

zásob nekompenzovaný přírůstkem závazků vůči dodavatelům.  

PM = příjem z prodeje stávajícího majetku nahrazovaného pořizovanou investicí (saldo 

prodejní ceny a výdajů vyvolaných tímto prodejem). 

DE = daňové efekty spojené s prodejem vyřazovaného majetku. 

Tyto daňové efekty se vyčíslí pomocí následujícího vztahu: 

 

DE = (PM – ZC) x d         vzorec 2 

 

Kde:  

ZC = zůstatková cena vyřazeného majetku 

d = sazba daně ze zisku (desetinné číslo) 

Je-li:  

PM > ZC (ziskový prodej), vznikne podniku daňová povinnost, která zvyšuje kapitálový 

výdaj (DE > 0). 

PM < ZC (ztrátový prodej), daňová povinnost podniku klesne, což zapříčiní snížení 

kapitálového výdaje (DE < 0). [11] 

3.5.2 Peněžní příjmy 

Stanovení očekávaných peněžních příjmů z investice je oproti vymezení kapitálových 

výdajů složitější. Je to nejkritičtější krok v procesu kapitálového plánování a investičního 

rozhodování. Důvodem je doba pořízení investice, která je oproti její životnosti mnohem 

kratší, tudíž vliv faktoru času je mnohem výraznější. Dalším důvodem může být počet faktorů 

ovlivňujících výši a časové rozložení očekávaných příjmů z investice, který svým rozsahem 

značně převyšuje stejný problém u kapitálových výdajů. V neposlední řadě je to i vliv inflace. 
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Proto se zde ve zvýšené míře promítá riziko odklonu skutečných peněžních příjmů od 

očekávaných.  

Za peněžní příjmy z investičního projektu lze tedy považovat: 

o zisk po zdanění, který investice ročně přináší 

o změny oběžného majetku spojeného s investičním projektem v průběhu životnosti 

o roční odpisy předpokládané podle odpisového plánu 

o příjem z prodeje investičního majetku koncem životnosti, upravený o daň 

 

Zisk po zdanění je odvozen od očekávaného přírůstku tržeb, sníženého o očekávaný přírůstek 

provozních nákladů v důsledku investování. Provozní náklady by neměly obsahovat placené 

úroky z úvěru nebo z jiných forem cizího kapitálu a to z těchto důvodů: 

o investiční projekt by měl být chápán tak, že je financován ve stejné struktuře kapitálu, 

kterou používá podnik jako celek, aby rozhodování o struktuře financování bylo 

nezávislé na jeho přijetí nebo nepřijetí. 

o jestliže by byl úrok zahrnut do provozních nákladů, došlo by k zahrnutí úroků do 

nákladů, ale při diskontaci příjmů pro hodnocení efektivnosti investičního projektu by 

se tato operace opakovala, protože diskontní sazba už v sobě obsahuje náklady na 

kapitál použitý k financování projektu. 

 

Peněžní příjmy z investice lze tedy vyjádřit takto: 

 

PPj = ∆ PZj + ∆ Oj + ∆ČPKJ + PM ± DE      vzorec 3 

 

Kde:  

∆ PZj = přírůstek provozního zisku po zdanění vytvářený investicí (fiktivní zdanění zisku se 

provede z upraveného daňového základu). 

 j = rok užívání investice 

∆ Oj = přírůstek účetních odpisů vlivem investice. V případě, že majetek nahrazený novou 

investicí nebyl ještě plně odepsán, odečtou se objemy jeho odpisů v příslušných letech od 

plánovaných odpisů z nové investice. 

∆ČPKj = výdaje na trvalý přírůstek objemu čistého pracovního kapitálu. Jedná se o přírůstek 

zásob nekompenzovaný přírůstkem závazků vůči dodavatelům.  
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PM = příjem z prodeje stávajícího majetku nahrazovaného pořizovanou investicí (saldo 

prodejní ceny a výdajů vyvolaných tímto prodejem). 

DE = daňové efekty z prodeje vyřazovaného majetku. 

 

Daňová úspora zvyšuje v daném roce peněžní prostředky a vyčíslíme ji takto: 

 

DE 1 = d x (10%VC)        vzorec 4 

DE 2: je daňový efekt z prodeje vyřazovaného majetku na konci užívání investice.  

Bude-li PM > ZC (prodej bude ziskový), podniku vznikne daňová povinnost, která sníží 

peněžní příjem v daném roce, tedy DE > 0.  

Pokud bude PM < ZC prodej bude ztrátový, daňová povinnost podniku klesne, což zvýší 

peněžní příjem v daném roce, tedy DE < 0. [11] 

3.6 Zdroje financování 

 Financování se zabývá soustřeďováním i optimálním složením různých forem 

finančních zdrojů na úhradu podnikových investic. Používá se taktéž výraz „dlouhé 

financování“ v návaznosti na kategorii dlouhodobý majetek. Dlouhodobé financování lze dále 

rozlišit na střednědobé a vlastní dlouhodobé financování. Do dlouhodobého financování lze 

zařadit i financování části oběžného majetku, která má trvalý charakter. V této oblasti by se 

nemělo zapomínat na zásadu: dlouhodobý majetek podniku se kryje dlouhodobými zdroji a 

dlouhodobým kapitálem. Krátkodobý majetek pak krátkodobými zdroji. Tato zásada je známá 

pod názvem Zlaté bilanční pravidlo. [12] 

3.6.1 Vlastní zdroje financování  

a) vklady vlastníků nebo společníků 

b) nerozdělený zisk 

c) odpisy 

d) výnosy z prodeje a z likvidace hmotného majetku a zásob [12] 

3.6.2 Cizí zdroje financování 

a) investiční úvěr 
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b) obligace 

c) krátkodobý úvěr 

d) dlouhodobé rezervy 

e) splátkový prodej [12] 

3.7 Metody hodnocení efektivnosti investice 

Podstata hodnocení investic je založena na  porovnávání vynaloženého kapitálu, což 

jsou výdaje na investici s výnosy (příjmy), které investice přinese. 

Postup je složen obvykle z několika kroků: 

- z určení jednorázových nákladů na investici.  

- z odhadnutí budoucích výnosů, které investice přinese, popř. rizika.  

- z určení nákladů na kapitál vlastního podniku, který investici uskutečňuje.  

- z výpočtu současné hodnoty očekávaných výnosů a aplikování různých metod 

 ekonomického vyhodnocení investice. [11] 

 

K hodnocení investičních projektů se používá řada metod. Podle závislosti na čase lze rozdělit 

metody na statistické a dynamické. 

Statistické metody je možno využít při rozhodování o investici, kde není zohledněn faktor 

času. Mohou sloužit jako prostředek předběžného rozhodnutí. Jsou oblíbené zejména pro 

svoji jednoduchost. 

Dynamických metod vyhodnocování investice se používá u projektů, kde se počítá s delší 

dobou pořízení investičního majetku i jeho ekonomické životnosti. 

Další metodou mohou být simultánní modely kapitálového rozpočtu. Tyto metody se snaží 

pomocí metod operačního výzkumu posuzovat možnosti výroby, odbytu, investic a 

financování současně a tímto zjistit simultánně optimum více modelových proměnných, při 

vedlejších podmínkách. [8] 

 

K nejpoužívanějším metodám vyhodnocení efektivnosti investičních variant patří 

v podnikové praxi:  

o metoda průměrných ročních nákladů 

o metoda diskontovaných nákladů 

o čistá současná hodnota a index ziskovosti (rentability) 

o vnitřní výnosové procento 
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o ukazatele rentability 

o doba návratnosti. 

3.7.1 Metoda průměrných ročních nákladů 

 Při tomto způsobu hodnocení investičních projektů se porovnávají průměrné roční 

náklady příslušných srovnatelných variant projektů. Srovnatelností se rozumí především 

stejný rozsah produkce, který investiční varianty zajišťují a stejné ceny. Za nejvhodnější 

variantu je považována ta, která má nejnižší průměrné náklady. [11] 

3.7.2 Metoda diskontovaných nákladů 

 Je založena na stejném principu jako metoda ročních průměrných nákladů. Místo 

průměrných ročních nákladů jednotlivých variant investičních projektů však porovnává 

souhrn investičních a diskontovaných provozních nákladů jednotlivých variant projektu za 

celou dobu životnosti. Nejvýhodnější je ta varianta, která má nižší diskontované náklady. 

Diskontované náklady investičního projektu lze charakterizovat jako sumu peněz, kterou by 

firma v okamžiku uvedení do provozu musela dát stranou, aby zajistila provoz navrhované 

investice. [11] 

3.7.3 Čistá současná hodnota (ČSH) a index ziskovosti 

 Řadí se mezi dynamické metody vyhodnocování efektivnosti investičních projektů. 

Představuje rozdíl současné hodnoty všech budoucích peněžních příjmů z projektu (po 

zahájení výroby) a současné hodnoty výdajů vynaložených na investiční projekt (do zahájení 

výroby). Jako efekt z investice chápe peněžní příjem z projektu, jehož základ tvoří očekávaný 

zisk po zdanění, odpisy, event. ostatní příjmy po celou dobu její životnosti. 

 

Výhody metody ČSH:  

o vychází z finančních toků 

o je metodou dynamickou, zohledňuje faktor času 

o schopnost aditivity. 
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Nevýhody metody ČSH: 

o možnost umělého nadhodnocení projektu tím, že se stanoví delší doba životnosti, než 

odpovídá reálným podmínkám. 

 

Metoda čisté současné hodnoty je považována za nejvhodnější metodu ekonomického 

vyhodnocování investičního projektu. Bere v úvahu celý peněžní příjem nikoliv účetní zisk a 

příjmy za dobu životnosti projektu. Její předností je i to, že ukazuje bezprostřední přínos 

projektu k hlavnímu finančnímu cíli podniku a to k tržní hodnotě firmy. 

 

Platí pro ni vztah:  

 

ČSH = KV
i

PP

i

PP

i

PP
N

N −
+

++
+

+
+ )1(

....
)1()1( 2

21      vzorec 5 

 

Kde:  

PP1,2,.N  = peněžní příjmy z investice v jednotlivých letech její životnosti 

i  = úroková míra, kterou se vyjadřuje požadovaná výnosnost investice 

N  = doba životnosti investice, časový horizont hodnocení investice 

KV  = kapitálový výdaj na pořízení investice.  

 

Interpretace výsledků: 

a) jestliže ČSH > 0  => projekt zaručuje požadovanou míru výnosu, vyjádřenou úrokovou 

   sazbou a zvyšuje tržní hodnotu firmy, je tedy přijatelný 

b) jestliže ČSH < 0  => tento investiční projekt je pro podnik nepřijatelný 

c) jestliže ČSH = 0  => z hlediska podniku je projekt indiferentní.  

Čistá současná hodnota závisí výrazně na požadované míře výnosnosti. Čím je požadovaná 

míra výnosnosti vyšší, tím je čistá současná hodnota nižší. 

S čistou současnou hodnotou investičního projektu souvisí index ziskovosti (rentability), 

který je dán vztahem: 

 

IZ = 
KV

i

PPN

n
n

n
∑

= +1 )1(
         vzorec 6 
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Kde:  

IZ = index ziskovosti 

Index ziskovosti je relativním ukazatelem, vyjadřující poměr očekávaných diskontovaných 

peněžních příjmů z projektu k počátečním kapitálovým výdajům. 

Index rentability je v úzkém vztahu s čistou současnou hodnotou.  

V případě, že: 

ČSH = 0, nabývá index rentability hodnotu 1,  

ČSH > 0, index rentability je > 1,  

ČSH < 0, index rentability je < 1.  

Projekt by měl být přijat k realizaci v případě, že jeho index rentability je větší než 1.   

Index rentability se doporučuje používat jako kritérium výběru investičních variant projektů 

tehdy, když se má vybírat mezi několika projekty, ale kapitálové zdroje jsou omezeny, to 

znamená, že nemůžeme přijmout všechny projekty, i když jejich ČSH je pozitivní. [8] 

3.7.4 Vnit řní výnosové procento 

Představuje dynamickou metodu hodnocení efektivnosti investičních projektů, která za 

efekt považuje peněžní příjem z projektu a respektuje časové hledisko. Je považována za 

téměř stejně vhodnou jako čistá současná hodnota. Při srovnání různých variant investičních 

projektů ve většině případů platí, že nejvhodnější varianta je ta, která vykazuje větší vnitřní 

výnosové procento. A také většinou platí, že pomocí této metody dospějeme ke stejným 

výsledkům jako pomocí čisté současné hodnoty. Přínos projektu se však vyjadřuje relativně 

v procentech. 

Vnitřní výnosové procento je taková výnosnost (rentabilita), kterou projekt poskytuje během 

svého života. Je to taková hodnota úrokové míry „i“, při které je ČSH=0 (současná hodnota 

peněžních příjmů z investice se rovná kapitálovým výdajům) neboli taková úroková míra, 

která odpovídá rovnosti: 

 

∑
=

=
+

N

n
n

n KV
VVP

PP

1 )1(          vzorec 7 

 

Kde:  

VVP = vnitřní výnosové procento 
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Velikost VVP nelze exaktně vyjádřit, a proto pro její výpočet používáme iterativní postupy 

jako např.:  

Zvolíme libovolnou úrokovou míru, kterou diskontujeme očekávané peněžní příjmy. 

Vyčíslíme ČSH. Je-li ČSH kladná, opakujeme propočet ČSH při vyšší úrokové míře a 

naopak. Je-li ČSH záporná, opakujeme propočet se zvolenou nižší úrokovou mírou, hledané 

VVP vypočteme pomocí lineární interpolace podle: 

 

VVP = in + )( nv
vn

n ii
ČSHČSH

ČSH
−⋅

+
       vzorec 8 

 

Kde:  

in = nižší zvolená úroková míra 

iv = vyšší zvolená úroková míra 

ČSHn = čistá současná hodnota při nižší zvolené úrokové míře 

ČSHv = čistá současná hodnota při vyšší zvolené úrokové míře 

 

Podnik převážně projekt přijímá, pokud je jeho vnitřní výnosové procento vyšší než diskontní 

sazba. 

Metoda vnitřního výnosového procenta může někdy vést k nesprávným závěrům, nebo se 

nedá použít. Např. jestliže posuzované projekty mají nestandardní peněžní toky, nebo si 

máme vybrat mezi vzájemně se vylučujícími projekty, a pak je nutné použít také metodu 

ČSH. Obě metody jsou často používané, protože jsou to metody jednoduché, tradičně 

používané a dobře pochopitelné. [8] 

3.7.5 Ukazatele rentability  

 Ukazatele rentability (výnosnosti) měří výkonnost kapitálu užitého k financování 

projektu. Poměřují přinášející zisk z projektů k vloženým prostředkům. Protože jde o roční 

zisk, tato metoda může být použita i na investiční varianty s různou dobou životnosti. 

Ukazatele rentability jsou počítány v procentech. 

Nejčastěji užívané ukazatele rentability kapitálu jsou:  

Rentabilita vlastního kapitálu představuje poměr zisku po zdanění k vlastnímu kapitálu 

vloženého do projektu. Při hodnocení tohoto ukazatele bychom měli vycházet z jeho 

porovnání s úrokovou mírou dlouhodobých vkladů: 
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o  projekt bude ekonomicky výhodný, je-li rentabilita vlastního kapitálu vyšší než je tato 

úroková míra 

o projekt je nevýhodný, je-li rentabilita menší, proto bude lepší jej nerealizovat a volné 

prostředky uložit jako dlouhodobý vklad. 

Rentabilita celkového kapitálu je poměr zisku po zdanění a zdaněných úroků k celkovému 

kapitálu vloženému do projektu (zisk poskytuje odměnu za poskytnutí vlastního kapitálu a 

úrok odměnu za poskytnutí cizího kapitálu na financování investice). 

Též nazývána jako průměrná rentabilita nebo účetní rentabilita nepovažuje za efekt z projektu 

úsporu nákladů či peněžní příjem, nýbrž zisk, který projekt přináší. Obvykle se jedná o 

průměrný roční zisk po zdanění. A proto může být tato metoda aplikována bezprostředně i na 

investiční varianty s různou dobou životnosti. Také zde není nutné, aby obě varianty 

zabezpečovaly stejný objem produkce. 

Varianta s vyšší průměrnou výnosností je považována za vhodnější. Tato metoda je však 

kritizována jako nejméně vhodná k hodnocení projektů z těchto důvodů: 

o nebere v úvahu faktor času, což způsobuje, že zisky z různých let hodnotí stejně 

o nebere v úvahu odpisy jako součást peněžních příjmů z investice a další peněžní 

příjmy, ale jen účetně vykazovaný zisk, který je možné odpisovou politikou firmy či 

různými postupy různě ovlivňovat 

o nezohledňuje rozsah projektu, což je důležité zejména při porovnávání vzájemně se 

vylučujících projektů 

o pokud se porovnává průměrná výnosnost investičního projektu s výnosností firmy ze 

stávajícího podnikání, může dojít k situacím, kdy podnik s vysokou výnosností 

odmítne i dobré projekty a podnik s nízkou výnosností přijme špatné projekty 

o opírá se o účetní zůstatkové hodnoty investičního majetku, nikoliv o jeho tržní cenu, 

která může být odlišná. [11] 

 

Průměrná výnosnost investičního projektu vyjadřujeme následovně: 
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Kde:  

VP = průměrná výnosnost investičního projektu  
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Zn = roční zisk z projektu po zdanění v jednotlivých letech životnosti projektu  

IP = průměrná roční hodnota dlouhodobého majetku v zůstatkové ceně 

N = doba životnosti 

n = jednotlivá léta životnosti. 

Průměrná roční hodnota dlouhodobého majetku v zůstatkové ceně je závislá na způsobu 

odepisování a na předpokládané zůstatkové ceně. Při lineárním odepisování a nulové 

zůstatkové ceně na konci životnosti představuje polovinu pořizovací ceny majetku. 

Průměrnou roční hodnotu dlouhodobého majetku v zůstatkové ceně vyjádříme takto: 

IP = 
2

)( ZCVC +
         vzorec 10 

 

Kde:  

VC = vstupní cena  

ZC = zůstatková cena 

Jestliže se rozhodujeme mezi více investičními projekty, za vhodnější je považovaná ta 

varianta, která má vyšší průměrnou výnosnost. Absolutní efektivnost požaduje, aby průměrná 

výnosnost byla alespoň na úrovni stávající výnosnosti firmy jako celku. [11] 

3.7.6 Doba návratnosti 

 Doba návratnosti investičního projektu je často používaným kritériem hodnocení 

projektů, a to zejména v bankovních kruzích. Je to doba, za kterou se projekt splatí 

z peněžních příjmů, které projekt zajistí ze svých zisků po zdanění a odpisů. Čím je doba 

návratnosti kratší, tím je projekt příznivější. Přijatelná je však tehdy, když vypočítaná doba 

návratnosti je menší, než předem stanovená kriteriální doba návratnosti. Tato metoda je 

kritizována z těchto důvodů: 

o metoda nebere v úvahu faktor času 

o a také nebere v úvahu příjmy z investičního projektu, které vznikají po dosažení doby 

návratnosti až do konce životnosti. 

Předností však může být srozumitelnost a jednoduchost metody. 

Návratnost je dána tím rokem životnosti, v němž platí rovnost: 

KV  = ∑
=

+
DN

n
nn OZ

1

)(          vzorec 11 
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Kde:  

KV = kapitálový výdaj na pořízení investice (pořizovací cena),  

Zn = roční zisk z investice po zdanění v jednotlivých letech životnosti investice, 

On = roční odpis z investice v jednotlivých letech životnosti investice, 

n = jednotlivá léta životnosti investice, 

DN = doba návratnosti investice [11] 
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4 Aplika ční část 

4.1 Základní údaje o investici 

4.1.1 Technologické informace o investici 

OP papírna, s. r. o. se rozhodla v roce 2009, z důvodu zastaralých strojů, vyměnit 

strojní park u střediska výroby a zpracování grafických papírů. Níže popíšu jednotlivé stupně 

výroby u tohoto střediska, ve kterých budou uvedeny jednotlivé stroje a zařízení, které jsou 

předmětem investice. 

 

1. Linka buničiny  

2. Rozvlákňování buničiny 

K rozvláknění buničiny slouží rozvlákňovač. Způsob rozvlákňování je diskontinuální, 

kdy pro jeden cyklus se rozvlákňovač napustí ze cca 2/3 vodou, do které se zanese cca 350 kg 

a.s. buničiny. Rozvlákňování probíhá cca 10 minut a po té se dopustí vodou k hornímu lemu 

rozvlákňovače. Zanesené množství suroviny odpovídá konzistenci cca 5 % a závisí na druhu a 

sušině rozvlákňované buničiny. Po rozvláknění je obsah rozvlákňovače přečerpán čerpadlem 

do zásobní nádrže rozvlákněné buničiny o obsahu 100 m3 opatřené míchadlem. Míchadlo 

musí být spuštěno. Voda pro rozvlákňování se použije z nádrže u laboratoře. V případě 

nedostatku této vody se do kádě u laboratoře připouští oteplená voda čerpadlem. Množství 

rozvlákněné buničiny v zásobní nádrži 100 m3 je snímáno hladinoměrem a ukazováno 

stavoznaky na pracovišti rozvlákňování buničiny a v řídícím velínu přípravny látky. 

3. Čerpání, čištění, regulace hustoty buničiny 

4. Mletí buničiny 

Z 1. části cirkulační skříně je přiváděná vodolátka čerpadlem na mlecí linku 

sestávající ze 2 kuželových mlýnů určených k fibrilaci vláken a 3 kuželových mlýnů určených 

ke krácení vláken. Buničina semletá na požadovaný stupeň mletí, který je daný zanáškovým 

listem dle druhu papíru, je vedena zpět do přepadové cirkulační skříně, ze které v 

požadovaném množství přepadá do zásobní nádrže o objemu 50 m3 a zbytek recirkuluje přes 

mlecí linku. Toto zapojení mlýnů umožňuje trvale pracovat s mlýny při jejich optimální 

hltnosti a v závislosti na celkovém průtoku mlecí linkou s ručním zatížením jednotlivých 

mlýnů, případně počet zapojených mlýnů v závislosti na požadovaném stupni mletí. 
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5. Rozvlákňování výmětu  

6. Příprava látky a barvení 

7. Papírenský stroj (PS) 

• Konstantní část PS 

Množství látky v sání směšovacího čerpadla je dle druhu vyráběného papíru regulováno 

gramovým ventilem. V sací rouře směšovacího čerpadla je látka ředěna vodou malého okruhu 

na nátokovou konzistenci 0,8 – 1 % a.s. a je čerpána na třídící linku konstantní částí PS. 

Třídící linka je tvořena třemi stupni. I. stupeň třídění je soustava 8. hydrocyklonu, z něhož 

vyčištěná látka je vedena přes vyrovnávací nádržku do uzelníku. Z uzelníku jde látka do 

tlakové nádoby před samotným nátokem PS. Výpliv  z uzelníku je veden na vibrační třídič. Z 

něj dobrá látka do gaučové jímky a 1. strojní kádě a výpliv na kanál. Výpliv z prvního stupně 

jde na druhý stupeň, který obsahuje tři hydrocyklony. Vyčištěná látka z druhého stupně 

třídění je vrácena na první stupeň třídění. Výpliv je veden na třetí stupeň třídění, který je 

tvořen dvěma hydrocyklony. Dobrá látka je vedena zpět na druhý stupeň třídění. Výpliv ze 

třetího stupně třídění je vypouštěn na kanál v cyklech řízených počítačem konstantní části PS. 

• Nátok 

Vyčištěná papírovina odchází do nátoku PS. K regulaci toku látky obtok. 

Obtok vychází z hlavního proudu látky a slouží k vyrovnání tlaku látky v nátokové skříni. 

Velký obtok je dimenzován pro průtok do 1 000 l/min. Celý tento systém je regulován 

počítačem konstantní části PS, kde se ručně nastavuje požadované množství vody a rychlost 

otáček směšovacího čerpadla a tím automatické regulaci toku látky do nátokové skříně. 

• Sítová část 

List papíru se začíná tvořit na sítě PS. Jeho tvorba je umožněna postupným 

odvodňováním. K podpoře a urovnání vláken na sítě v příčném směru je pomocí třasáku 

prsního válce. K odvodňování dochází nejdříve pomocí odvodňovacích lišt a dalšími 

odvodňovacími prvky jsou podtlakové sací skříně (6ks). Sušina papíroviny ze síta dosahuje 

asi 15 - 17% a.s. 

• Lisová část   

Ze sacího válce je papírový list převeden do lisové části PS, která je tvořena dvěma 

klasickými průběžnými lisy a ofsetovým lisem. Za lisovou partií dojde ke zvýšení sušiny 

papíru na cca 45 - 48% a.s. 
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• Sušící část  

Sušící část je rozdělena na předsoušecí a dosušovací sekci. Předsoušecí sekce má 8 válců, 

dosoušecí 5 válců a 1 chladící válec. Válce jsou vytápěny parou řízenou tlakovým 

regulátorem. Sušící síta jsou profukována vzduchem 80°C. Vlhký vzduch je odsáván do 

rekuperační stanice, kde ohřívá vzduch pro klimatizaci haly.  

• Klížící lis 

Za 8. sušícím válcem je sušící část přerušena klížícím lisem, který je tvořen dvěma 

pogumovanými válci.  Papír, který vstupuje do lisu se sušinou 92 – 97 % je možno v klížícím 

lise povrchově klížit škrobem. 

• Chladící sekce 

Za 13 sušícím válcem následuje chladící válec, který je chlazen čistou průmyslovou 

vodou odebíranou z rezervoáru. Odpadní voda je vedena do sběrné nádržky oteplené vody.  

• Hladící stolice 

Z chladícího válce je list papíru převeden na kalandr (4 válce), který umožňuje získat 

papír s rovnoměrnou tloušťkou a hladkostí po celé šíři papíru. 

• Navíjení papíru 

Papír je navíjen na hydraulickém navíječi na tambor. Do válce je zavedena chladící voda a 

slouží zároveň jako voda chladící, která po předání tepla (chladu) odtéká do sběrné nádrže 

oteplené vody. 

• Manipulace s navinutým papírem  

Kotouče papíru z navíječe za PS jsou dopravovány do meziskladu kotoučů v hale strojní 

úpravny a odtud jsou dopravovány k řezačkám. Odřezy jsou pneumaticky dopravovány do 

zásobníků, odkud jsou zpracovány v lince sběrového papíru.  

8. Grafická úpravna 

Příčná řezačka  

Slouží k řezání papíru na archy, které jsou předány k ručnímu třídění, počítání a 

balení. Role z meziskladu jsou jeřábem nasazeny na bržděné odvíjecí stojany strojní řezačky. 

Po ručním nastavení šíře archů podélnými kruhovými noži archů je možno řezat až čtyři různé 

šířky archů současně. Na dvou samostatných válcích s příčným nožem lze současně řezat dvě 

různé délky archů.  

Převíjecí stroj  

Slouží k řezání papíru do kotoučů na papírové dutinky. Maximálně lze řezat 9 kotoučů 

vedle sebe o různých šířkách se stavitelnými kruhovými noži po 5mm. 
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Role papíru určené na kotouče se převezou z meziskladu papíru a jeřábem se nasadí na 

odvíjení. Papír je zaveden přes válečky a nožový válec na dutinku. Dle výrobního příkazu 

jsou navinuty kotouče, které se následně ručně balí na balícím zařízení. Po zabalení, zvážení a 

zaevidování jsou odkouleny do skladu hotových výrobků.  

Superkalandr  

Součástí stojní úpravny je rovněž Superkalandr. Toto strojní zařízení sloužící k 

docílení vysoké hladkosti papírů a kartonů. Role papíru je jeřábem nasazena na odvíjecí 

zařízení. Obsluha provede pomocí zdvihací lávky zavedení papíru mezi 10 válců a přes 

váleček na navíječ. Požadované hladkosti se docílí zalisováním válců. 

Toto strojní zařízení se téměř deset let nepoužívá. Nejsou požadovány vysoce hlazené – 

kalandrované papíry a kartony. 

4.1.2 Ekonomické informace o investici 

OP papírna, s. r. o. tedy investovala do těchto strojů: rozvlákňovač, mlecí linka, 

papírenský stroj, řezačka příčná, převíjecí stroj a superkalandr. Přičemž následující tabulka 

ukazuje pořizovací cenu těchto strojů. 

 

Tab. č. 1 Investice v tis. Kč 

Investice Číslo majetku Pořizovací cena 

rozvlákňovač 4 5 300 

mlecí linka 5 4 900 

papírenský stroj 1 20 129 

řezačka příčná 2 6 562 

převíjecí stroj 3 3 164 

superkalandr 6 1 500 

Celkem x 41 555 

Zdroj: vlastní výpočty, pramen: OP papírna, s. r. o. 

 

Celková hodnota investice tedy společnost přišla na 41.555 tis. Kč, o čemž svědčí 

nárůst samostatně movitých věcí a souboru movitých věcí v brutto cenách v porovnání za rok 

2008 a 2009 v rozvaze. Viz příloha č. 3. Společnost stroje pořídila z vlastních zdrojů. 
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4.2 Hodnocení investice 

4.2.1 Kapitálový výdaj 

Pro stanovení kapitálových výdajů jsem použila vzorec č. 1, kde investiční výdaj 

reprezentuje celkovou hodnotu investice. Výdaje na trvalý přírůstek oběžného majetku            

(čistého pracovního kapitálu) jsou nulové, protože je v ČR dosud není možné do kapitálových 

výdajů zahrnovat. Čistý pracovní kapitál tedy bude nulový. 

 

Společnost původní stroje odprodala ve výši 3.941 tis. Kč. Z této hodnoty vypočteme 

daňový efekt spojený s prodejem vyřazovaného majetku podle vzorce č. 2, kde: 

• PM je příjem z prodeje majetku, což činí 3.941 tis. Kč, jak je vidět ve výkazu zisku a 

ztráty k 31. 12. 2009 v položce tržba z prodeje dlouhodobého majetku (viz. příloha č. 4) 

• ZC je zůstatková cena vyřazeného majetku, ta se vyčíslí jako nulová, protože stroje při 

prodeji byly již plně odepsané 

• d je sazba daně ze zisku, která pro rok 2009 byla stanovena v zákoně o daních z příjmu ve 

výši 20 %.  

 

DE = (3.941 – 0) x 0,20 = 788,2 tis. Kč 

 

Příjem z prodeje majetku je větší než zůstatková cena majetku, proto společnosti 

vznikne daňová povinnost, o kterou se kapitálový výdaj bude navyšovat. 

 

Nyní lze přejít k samotnému výpočtu kapitálového výdaje.  

 

Tab. č. 2 Kapitálové výdaje v tis. Kč 

v tis. Kč 2009 2010 2011 2012 2013 

investiční výdaj           41 555,0            

přírůstek ČPK                         -     0 0 0 0 

příjem z prodeje              3 941,0            

daňový efekt                  788,2            

Kapitálový výdaj           38 402,2    0 0 0 0 

Zdroj: vlastní výpočty 
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Kapitálový výdaj pro rok 2009 tedy činí 38.402,2 tis. Kč, pro roky 2010 – 2013 je kapitálový 

výdaj nulový. 

 

Graf č. 1 Kapitálové výdaje 2009 - 2013 v tis. Kč 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

4.2.2 Peněžní příjem 

Stanovení očekávaných peněžních příjmů z investice je složitější. Pro predikci 

peněžního příjmu z investice je zapotřebí: 

1. předpokládat vývoj sazby daně z příjmu právnických osob 

2. předpokládat vývoj zisku v jednotlivých letech životnosti stroje  

3. dále znát výši čistého výnosu z prodeje strojů 

4. v neposlední řadě je nutností znát výši čistého pracovního kapitálu za jednotlivé roky, 

z kterého zjistíme potřebnou změnu čistého pracovního kapitálu. 

 

1. Předpokládaný vývoj sazby daně z příjmu právnických osob 

 

V grafu č. 2 lze vidět, jak se pohybovala sazba daně z příjmu právnických v letech 

1998 – 2010.  

 

Pro roky 2011 až 2013 se výše daně bude predikovat. V současné době se 

předpokládá, že daň z příjmu právnických osob nebude zachována ve výši 19 % pro rok 2010, 
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ale po poradě s daňovým poradcem předpokládám, že daň z příjmu právnických osob bude 

smírně stoupat. 

 

Graf č. 2 Sazba daně z příjmu právnických osob 1998 – 2010 v % 

 

Zdroj: vlastní zpracování, pramen: www.euroekonom.cz 

 

Pro další výpočty tedy uvažuji s těmito sazbami daní dle následující tabulky. 

 

Tab. č. 3 Vývoj sazby daně z příjmu právnických osob 2009 – 2013 v % 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

sazba daně z příjmu PO 20 % 19 % 20 % 24 % 24 % 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

2. předpokládaný vývoj zisku v jednotlivých letech životnosti stroje  

 

Pro stanovení predikce zisku v jednotlivých letech životnosti stroje jsem 

předpokládala jeho rostoucí tendenci a to především v závislosti na tom, že OP papírna,         

s. r. o. v roce 2009 ztratila jednoho ze svých konkurentů (konkurenční společnost zanikla). OP 

papírna, s. r. o. tedy předpokládá, že část zakázek konkurenční společnosti získá pro svoji 

výrobu.  
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3. Stanovení výše čistého výnosu z prodeje strojů 

 

Pro stanovení čistého výnosu z prodeje strojů je zapotřebí znát výši hrubého výnosu 

z prodeje, zůstatkovou cenu a daňový efekt. Při stanovování hrubého výnosu z prodeje 

vycházíme z plánu společnosti. Společnost po ukončení životnosti strojů plánuje jejich 

vyřazení a následný prodej. Prodej dosáhne částky 22.018 tis. Kč následovně: 

 

• Výpočet hrubého výnosu z prodeje       

ZC + 1 % u neodepsaného majetku (č. 1, 5, 4, 2) → 21.305 x 101 % = 21.518 tis. Kč 

(výpočet ZC ve výši 21.305 tis. Kč je uveden níže v tab. č. 4) 

u odepsaného majetku (č. 6, 3) dle odhadu znalce vzhledem k opotřebení strojů 

předpokládá společnost s prodejní cenou 500 tis. Kč.     

    

Hrubý výnos z prodeje tedy činí  → 21.518 + 500 = 22.018 tis. Kč 

 

• Výpočet zůstatkové ceny (ZC)  

Pro zjištění zůstatkové ceny je zapotřebí znát odpisy jednotlivých strojů. 

 

Odpisy 

Odpisy tvoří významnou nákladovou položku, která není výdajem a zůstává podniku 

k  dispozici.  Při stanovení odpisů je třeba rozlišovat účetní a daňové odpisy.  

Ve vnitřní směrnici si společnost stanovila, že stroje, vzhledem k jejich využívání a 

opotřebení, dosáhnou životnosti 5 let. Společnost po pěti letech stroje prodá, z čehož plyne, že 

musí počítat se zůstatkovou cenou strojů, které nebudou plně daňově odepsané. Jedná se o 

stroje zařazené do 3. odpisové skupiny. Pro tyto stroje si společnost ve vnitřní směrnici 

stanovila jejich účetní odpisy ve výši předpokládané životnosti stroje, tj. 5 let. Daňové odpisy 

jsou však podle zákona stanoveny na 10 let. Stroje z 2. odpisové skupiny budou po 5 letech 

plně daňově odepsané a tedy účetní odpisy se rovnají daňovým odpisům. Daňové odpisy jsou 

stanoveny podle § 30 a §31 zák. 568/1992 o dani z příjmu. 

 

Stroje č. 1, 5, 4, 2 (viz. tab. č. 1) se řadí do 3. odpisové skupiny a odepisují se 10 let, při čemž 

v prvním roce odepisování je roční odpisová sazba 5,50 % a v ostatních letech 10,50 %. 

Stroje č. 3, 6 (viz. tab. č. 1) se řadí do 2. odpisové skupiny a odepisují se 5 let, při čemž 

v prvním roce odepisování je roční odpisová sazba 11 % a v ostatních letech 22,25 %. 
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Společnost u všech těchto strojů stanovila lineární způsob odepisování, který se vypočte podle 

vzorce    

VC x roční odpisová sazba     

kde, VC je vstupní cena. 

 

Plánované daňové odpisy u jednotlivých let znázorňují tab. č. 4 – 9. 

 

 

Tab. č. 4 Plánované daňové odpisy v Kč – Papírenský stroj (majetek č. 1) 

Rok Vstupní cena Odpisové % Roční odpis Zůstatková cena 

2009          21 129 000    5,50 %          1 107 095                 19 021 905     

2010          21 129 000    10,50 %          2 113 545                 16 908 360     

2011          21 129 000    10,50 %          2 113 545                 14 794 815     

2012          21 129 000    10,50 %          2 113 545                 12 681 270     

2013          21 129 000    10,50 %          2 113 545                 10 567 725     

2014          21 129 000    10,50 %          2 113 545                    8 454 180     

2015          21 129 000    10,50 %          2 113 545                    6 340 635     

2016          21 129 000    10,50 %          2 113 545                    4 227 090     

2017          21 129 000    10,50 %          2 113 545                    2 113 545     

2018          21 129 000    10,50 %          2 113 545    0  

Zdroj: vlastní výpočty, pramen: OP papírna, s. r. o. 

 

 

Tab. č. 5 Plánované daňové odpisy v Kč – Mlecí linka (majetek č. 5) 

Rok Vstupní cena Odpisové % Roční odpis Zůstatková cena 

2009            4 900 000    5,50 %             269 500                     4 630 500     

2010            4 900 000    10,50 %             514 500                     4 116 000     

2011            4 900 000    10,50 %             514 500                     3 601 500     

2012            4 900 000    10,50 %             514 500                     3 087 000     

2013            4 900 000    10,50 %             514 500                     2 572 500     

2014            4 900 000    10,50 %             514 500                     2 058 000     

2015            4 900 000    10,50 %             514 500                     1 543 500     

2016            4 900 000    10,50 %             514 500                     1 029 000     

2017            4 900 000    10,50 %             514 500                        514 500     

2018            4 900 000    10,50 %             514 500     0 

Zdroj: vlastní výpočty, pramen: OP papírna, s. r. o. 
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Tab. č. 6 Plánované daňové odpisy v Kč – Řezačka příčná (majetek č. 2) 

Rok Vstupní cena Odpisové % Roční odpis Zůstatková cena 

2009            6 562 000    5,50 %             360 910                     6 201 090     

2010            6 562 000    10,50 %             689 010                     5 512 080     

2011            6 562 000    10,50 %             689 010                     4 823 070     

2012            6 562 000    10,50 %             689 010                     4 134 060     

2013            6 562 000    10,50 %             689 010                     3 445 050     

2014            6 562 000    10,50 %             689 010                     2 756 040     

2015            6 562 000  10,50 %             689 010                     2 067 030     

2016            6 562 000    10,50 %             689 010                     1 378 020     

2017            6 562 000    10,50 %             689 010                        689 010     

2018            6 562 000    10,50 %             689 010     0 

Zdroj: vlastní výpočty, pramen: OP papírna, s. r. o. 

 

 

Tab. č. 7 Plánované daňové odpisy v Kč – Rozvlákňovač (majetek č. 4) 

Rok Vstupní cena Odpisové % Roční odpis Zůstatková cena 

2009            5 300 000    5,50 %             291 500                     5 008 500     

2010            5 300 000    10,50 %             556 500                     4 452 000     

2011            5 300 000    10,50 %             556 500                     3 895 500     

2012            5 300 000    10,50 %             556 500                     3 339 000     

2013            5 300 000    10,50 %             556 500                     2 782 500     

2014            5 300 000    10,50 %             556 500                     2 226 000     

2015            5 300 000    10,50 %             556 500                     1 669 500     

2016            5 300 000    10,50 %             556 500                     1 113 000     

2017            5 300 000    10,50 %             556 500                        556 500     

2018            5 300 000    10,50 %             556 500     0 

Zdroj: vlastní výpočty, pramen: OP papírna, s. r. o. 

 

 

Tab. č. 8 Plánované daňové odpisy v Kč – Superkalandr (majetek č. 6) 

Rok Vstupní cena Odpisové % Roční odpis Zůstatková cena 

2009            1 500 000    11,00 %             165 000                     1 335 000     

2010            1 500 000    22,25 %             333 750                     1 001 250     

2011            1 500 000    22,25 %             333 750                        667 500     

2012            1 500 000    22,25 %             333 750                        333 750     

2013            1 500 000    22,25 %             333 750     0 

Zdroj: vlastní výpočty, pramen: OP papírna, s. r. o. 
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Tab. č. 9 Plánované daňové odpisy v Kč – Převíjecí stroj (majetek č. 3) 

Rok Vstupní cena Odpisové % Roční odpis Zůstatková cena 

2009            3 164 000    11,00 %             348 040                     2 815 960     

2010            3 164 000    22,25 %             703 990                     2 111 970     

2011            3 164 000    22,25 %             703 990                     1 407 980     

2012            3 164 000    22,25 %             703 990                        703 990     

2013            3 164 000    22,25 %             703 990     0 

Zdroj: vlastní výpočty, pramen: OP papírna, s. r. o. 

 

V době vyřazení stroje se podle zákona o dani z příjmu zúčtuje pouze polovina 

ročního daňového odpisu a druhá polovina ročního odpisu je přičtena k zůstatkové ceně. 

Jelikož stroje č. 3 a 6 jsou již plně daňově odepsané, ZC počítám ze strojů č. 1, 2, 4, 5, což lze 

vidět v následující tabulce č. 10. 

 

Tab. č. 10 Výpočet zůstatkové ceny v Kč 

Č. majetku Pořizovací cena Odpis 2009-2012 50 % odpis 2013 Σ odpisů ZC 

1            20 129 000                7 447 730              1 056 773            8 504 503               11 624 497    

5              4 900 000                1 813 000                  257 250            2 070 250                 2 829 750    

2              6 562 000                2 427 940                  344 505            2 772 445                 3 789 555    

4              5 300 000                1 961 000                  278 250            2 239 250                 3 060 750    

Celkem            36 891 000              13 649 670              1 936 778          15 586 448               21 304 552    

V  tis. Kč 36 891 13 650 1 937 15 586 21 305 

Zdroj: vlastní výpočty, pramen: OP papírna, s. r. o. 

 

Předpokládaná daň z příjmu právnických osob pro rok 2013 bude 24 %. 

 

Tab. č. 11 Čistý výnos z prodeje v tis. Kč     

Hrubý výnos z prodeje      22.018     

Zůstatková cena      21 305     

Základ daně            713     

Daň z příjmu (24 %)            171     

Čistý výnos            542     

Zdroj: vlastní výpočty 

 

4. Stanovení výše změny čistého pracovního kapitálu 

 

Čistý pracovní kapitál představuje část oběžného majetku financovaného 

dlouhodobými zdroji, jde tedy o takovou část majetku, která není financována krátkodobými 
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zdroji. Čistý pracovní kapitál lze vypočítat jako ČPK = OM – KZ, kde OM je oběžný 

majetek, který může představovat zásoby, krátkodobé pohledávky, dlouhodobé pohledávky, 

finanční majetek, KZ jsou krátkodobé zdroje. 

Změna čistého pracovního kapitálu se vypočítá jako ∆ ČPK = ∆ OM – ∆ KZ, kde ∆ je změna 

položky.  

Abych správně odhadla změny čistého pracovního kapitálu, je zapotřebí zjistit nejen 

vztah jednotlivých položek oběžného majetku a krátkodobých závazků z obchodních vztahů 

k tržbám, ale také vztah položky krátkodobých závazků z obchodních vztahů k zásobám. Pro 

výpočet vztahů mezi položkami použiji průměrných hodnot z účetních výkazů z let 2008 a 

2009 (viz. příloha č. 3 a příloha č. 4) 

Hodnoty zásob, tržeb, krátkodobých pohledávek z obchodních vztahů a krátkodobých 

závazků z obchodních vztahů jsou brány procentem z celkové částky uvedené v rozvaze či 

výkazu zisku a ztráty, protože jde pouze o středisko výroby a zpracování grafických papírů. 

Středisko se tedy podílí na celkových hodnotách společnosti následovně. Procentuální 

zastoupení je bráno z podkladů společnosti.  

 

Tab. č. 12 Procentuální podíl na celkových hodnotách u jednotlivých položek 

Položka 

Procentuální podíl na celkových 
hodnotách 

2008 2009 

zásoby 0,966 % 0,966 % 

tržba 10,00 % 10,00 % 

krátkodobé pohledávky z obchodního styku 27,95 % 15,40 % 

krátkodobé závazky z obchodního styku 17,59 % 12,30 % 

Zdroj: vlastní výpočty, pramen: OP papírna, s. r. o. 

 

Nyní lze přistoupit k určení: 

 

• průměrné výše zásob  = zásoby / tržby 

→ 2.639 / 257.737 = 0,0102   (1,02 %) 

• průměrné výše krátkodobých pohledávek z obchodních vztahů = krátkodobé 

pohledávky z obchodního styku / tržby 

→ 80.462,81 / 257.737 = 0,3122  (31,22 %) 

• průměrné výše krátkodobých závazků z obchodních vztahů = závazky / zásoby 

→ 39.054,46 / 2.639 = 14,7990   (1479,90 %). 
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Tržby jsem pro následující roky predikovala takto: 

• 2010 nárůst o 15 % k tržbě roku 2009 

• 2011 nárůst o 16 % k tržbě roku 2009 

• 2012 nárůst o 11 % k tržbě roku 2009 

• 2013 nárůst o 9 % k tržbě roku 2009 

• tržba střediska výroby a zpracování grafických papírů roku 2009, jak již bylo uvedeno, 

podle podkladů společnosti zaujímá 10 % z celkových tržeb pro rok 2009. 

 

Tab. č. 13 ČPK 2009 – 2013 v tis. Kč 

v tis. Kč 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Tržby 238.875,00 276.599,00 318.089,00 320.855,00 307.025,00 301.493,00 

A)Zásoby 2.863,15 2.414,94 3.244,51 3.272,72 3.131,66 3.075,23 

B)Kr. pohledávky z ov 10.2041,25 58.884,36 99.307,39 100.170,93 95.853,21 94.126,11 

C)Kr. závazky z ov 42.793,27 35.315,64 48.015,15 48.432,67 46.345,05 45.510,00 

ČPK - 25.983,66 54.536,75 55.010,98 52.639,81 51.691,34 

Δ ČPK (přírůstek) - 25.983,66 28.553,09 474,23 -2.371,17 -948,47 

Zdroj: vlastní výpočty 

 

Z vypočítané tabulky č. 13 sestavíme tabulku č. 14 se změnami ČPK. 

 

Tab. č. 14 Změna ČPK 2009 – 2013 v tis. Kč 

v tis. Kč 2009 2010 2011 2012 2013 

tržby 27 6599,00 318 089,00    320 855,00    307 025,00    301 493,00    

A) Δ zásob - 448,21 829,57    28,21    - 141,07    - 56,43    

B) Δ kr. 
pohledávky z ov - 43 156,89 40 423,03    863,55    - 4 317,73    - 1727,09    

C) Δ kr. závazky z 
ov - 7 477,63 12 699,51     417,52    - 2 087,62    - 835,05    

ČPK - 36 127,47 28 553,09    474,23    - 2 371,17    - 948,47    

Δ ČPK - 36 127,47 64 680,56    - 28 078,85    - 2 845,40    1422,70    

Zdroj: vlastní výpočty 

 

Součet změn ČPK = - 948,47 tis. Kč.  

 

Jelikož přírůstek ČPK snižuje peněžní příjmy a úbytek peněžní příjmy zvyšuje, 

celkově tedy peněžní příjmy zvýšíme o 948,47 tis. Kč na konci období (2013). V  tomto roce 

2013 se tedy uvolní prostředky vázané v zásobách a pohledávkách a dojde k uhrazení všech 
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krátkodobých závazků. Podniku se uvolní prostředky, které tvořily čistý pracovní kapitál. V 

posledním roce se tedy naakumulovaný čistý pracovní kapitál rozpustí. 

 

Pro zjištění peněžního příjmu musíme zjistit také výši odpisů v jednotlivých letech u 

celkové investice (tzn. u 6 pořízených strojů dohromady). Odpisy v jednotlivých letech 

zjistím v tabulkách č. 4 – č. 9. 

 

Zvýšená částka odpisů v roce 2013 je způsobena zúčtováním zůstatkové ceny strojů, 

které nebyly plně daňově odepsané.  

 

Jelikož tržba z prodeje strojů bude vyšší než zůstatková cena strojů, započte se 

zůstatková cena v plné výši (viz. tabulka č. 10).  

 

Tab. č. 15 Odpisy v jednotlivých letech v Kč 

Č. majetku 
Odpis 

2009 2010 2011 2012 2013 

1 Papírenský stroj 1.107.095 2.113.545 2.113.545 2.113.545 1.056.773 

2 Řezačka příčná 360.910 689.010 689.010 689.010 344.505 

3 Převíjecí stroj 348.040 703.990 703.990 703.990 703.990 

4 Rozvlákňovač 291.500 556.500 556.500 556.500 278.250 

5 Mlecí linka 269.500 514.500 514.500 514.500 257.250 

6 Superkalandr 165.000 333.750 333.750 333.750 333.750 

Odpisy celkem 2.542.045 4.911.295 4911.295 4.911.295 2.974.518 

Zúčtování ZC při prodeji strojů  0   0   0   0 21.305.000 

Odpisy celkem 2.542.045 4.911.295 4911.295 4.911.295 24.279.518 

Odpisy celkem v tis. Kč 2.542 4.911 4.911 4.911 24.280 

Zdroj: vlastní výpočty, pramen: OP papírna, s. r. o 

 

 

Nyní lze přistoupit k výpočtu peněžního příjmu, což uvádí tabulka č. 16. 
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Tab. č. 16 Peněžní příjem 2009 – 2013 v tis. Kč 

Položka v tis.K č 2009 2010 2011 2012 2013 

Hrubý VH 24.128,91 29.735,95 29.951,82 28.872,47 47.809,73 

Odpisy nových stroj ů 2.542 4.911 4.911 4.911 24.280 

Zisk p řed zdan ěním 21.586,91 24.824,95 25.040,82 23.961,47 23.529,73 

Sazba daně 20% 19% 20% 24% 24% 

Daň ze zisku 4317,38 4716,74 5008,16 5750,75 5647,14 

Zisk po zdan ění 17.269,53 20.108,21 20.032,66 18.210,72 17.882,59 

Změny ČPK 0 0 0 0 948,47 

Prodej majetku 0 0 0 0 2.2018,00 

Daňové efekty 0 0 0 0 171,12 

Peněžní příjem 17.269,53 20.108,21 20.032,66 18.210,72 40.677,94 

Zdroj: vlastní výpočty 

 

Celkový peněžní příjem činí 116.299,1 tis Kč. Následující graf zachycuje přehled 
peněžních příjmů v jednotlivých letech. 

 

 
Graf č. 3 Peněžní příjmy 2009-2013 v tis. Kč 
 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Jak lze vidět z grafu, peněžní příjmy od roku 2009 stoupaly až do roku 2011, v roce 

2012 již peněžní příjmy klesnou v závislosti na opotřebení strojů a nižší produktivitě.  V roce 

2013 se peněžní příjmy zvýší několikrát, což bude zapříčiněno prodejem strojů. 
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4.2.3 Peněžní tok z investice 

Peněžní tok zjistíme odečtením kapitálových výdajů od peněžních příjmů. Celkový 

peněžní tok z investice zjistíme sečtením peněžních toků v jednotlivých letech. Což lze vyčíst 

z následující tabulky č. 17. 

 

Tab. č. 17 Peněžní toky z investice 2009 – 2013 v tis. Kč 

Rok Peněžní příjem  Kapitálový výdaj Peněžní tok 

2009 17 269,53 38 402,20 -21 132,67 

2010 20 108,21 0,00 20 108,21 

2011 20 032,66 0,00 20 032,66 

2012 18 210,72 0,00 18 210,72 

2013 40 677,94 0,00 40 677,94 

Celkem 116 299,06 38 402,20 77 896,86 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Peněžní toky v jednotlivých letech životnosti investice lze vyjádřit i graficky 

v následujícím grafu č. 4. 

 

Graf č. 4 Peněžní toky z investice 2009 – 2013 v tis. Kč 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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4.2.4 Výpočet diskontní sazby 

K hodnocení efektivnosti investic použiji i metody, které zohledňují časové hledisko. 

U těchto metod je nutné stanovit diskontní sazbu, kterou budou peněžní toky diskontovány. 

Nejpoužívanější je stanovení diskontní sazby jako alternativního nákladu kapitálu.  

Za příležitost, která by mohla být srovnatelná, se považuje vložení peněžních 

prostředků na termínovaný vklad. Protože je investice plánovaná na pět let, užiji sazbu 

termínovaného vkladu na srovnatelně dlouhou dobu. Úrokové sazby jsem konzultovala 

s jednotlivými zaměstnanci všech uvedených bank. 

 

Tab. č. 18 Přehled úrokových sazeb u jednotlivých bank 

Banka doba částka úroková sazba p. a. 

GE Money Bank  4 roky nad 1 mil. Kč 3,00 % 

Česká spořitelna 2 roky nad 500 tis Kč 1,40 % 

Komerční banka 5 let nad 1 mil. Kč 2,80 % 

ČSOB 5 let nad 1 mil. Kč 2,60 % 

Raiffeisenbank  2 roky nad 1 mil. Kč 2,50 % 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Diskontní sazbu vypočítám aritmetickým průměrem úrokových sazeb, které mají 

srovnatelnou dobu s dobou životnosti investice. 

 

Tab. č. 19 Vybrané úrokové sazby  

Banka GE Money Bank Komerční banka ČSOB 

Úroková sazba 3,00 % 2,80 % 2,60 % 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Diskontní sazba vybraných úrokových sazeb je 2,80 %. Diskontní sazba představuje 

minimální výnosnost požadovanou od realizované investice. 

Lze jí tedy spočítat podle vzorce pro nákladovost kapitálu (příloha č. 5). Požadovaná 

výnosnost je dána průměrnými náklady kapitálu firmy (WACC), které v relativní formě 

vyjadřují průměrnou cenu, jež podnik platí za používání kapitálu jako celku. Nákladovost je 

váženým průměrem měrných cen vlastního kapitálu a cizího kapitálu. 
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Nejdříve je zapotřebí určit úrokovou míru cizího kapitálu. Úroková míra, za kterou je 

banka ochotna poskytnout úvěr je objektivní cenou kapitálu. Po konzultaci s bankou GE 

Money Bank o střednědobém úvěru vyplývá úroková míra cizího kapitálu 6,3 %. 

Pro stanovení nákladů vlastního kapitálu použiji ukazatel ROE (rentabilita vloženého 

kapitálu), který vyjadřuje poměr čistého zisku k vlastnímu vloženému kapitálu, což 

znázorňuje následující tabulka č. 20. Čistý zisk pro rok 2008 jsem dle podkladů společnosti 

vypočetla z celkového čistého zisku celé společnosti ve výši 4,3 %. (Viz. příloha č. 4) 

 

Tab. č. 20 Výpočet ROE  

Rok 2008 2009 

Čistý zisk            4 705,32         17 269,53    

Vlastní kapitál         68 778,42         68 034,46    

ROE 6,84 % 25,38 % 

Průměrný ROE 16,11 % 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Aritmetický průměr ukazatele ROE dosahuje 16,11 %. V roce 2008 ukazatel nabývá 

hodnot 6,84 % a v roce 2009 25,38 %. Jak lze vidět, ukazatel ROE vykazuje velkou 

variabilitu, proto nebude příliš objektivní. 

Při stanovení nákladů vlastního kapitálu mohu využít i jiný způsob výpočtu. Úrokovou 

míru vyjádříme jako součet bezrizikové míry výnosu a rizikové přirážky (obchodní a 

finanční). 

Státní dluhopisy se považují za bezrizikové. Proto jsem se rozhodla s nimi dále 

počítat. Základem kalkulace diskontní míry bývá nejčastěji výnosnost desetiletých státních 

dluhopisů. Na webových stránkách Ministerstva financí České repliky jsem vyhledala státní 

dluhopis České republiky ISIN: CZ 000 1002471, 56. emise, na období 2009 – 2019 se 

splatností 10 let. Úroková sazba je stanovena ve výši 5 %. Protože však společnost nepočítá 

s tak dlouhou dobou životnosti investice (strojů) vybrala jsem vhodnější státní dluhopis. Je to 

státní dluhopis ISIN: CZ 000 1002505, 57. emise, na období 2009 – 2012 se splatností 4 roky 

a pohyblivou úrokovou sazbou. Úrokovou míru tedy predikuji, vzhledem ke kratší době 

splatnosti, do výše 3,40 %. 

Obchodní riziko v sobě zahrnuje rizika, která jsou úzce spjata s odvětvím podnikání, 

ve kterém společnost působí. Jedná se o riziko spojené s ekonomickým vývojem, kvalitou 

výrobků a služeb atd. Finanční rizika zahrnuje riziko finanční. Prémie za riziko pro 

papírenský průmysl lze expertně odhadnout ve výši: 
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• 3,8 % obchodní riziko 

• 4,9 % finanční riziko 

Náklady vlastního kapitálu jsou tedy 3,8 % + 4,9 % + 3,40 % = 12,10 %. 

 

Tab. č. 21 Kapitálová struktura a průměrné náklady kapitálu 

  

Kapitálová Náklady Zohlednění  Minimální Průměrné náklady 

struktura kapitálu zdanění úročení kapitálu 

Vlastní kapitál 67,80 % 12,10 % - 8,20 % 
8,85 % 

Cizí kapitál 32,20 % 6,30 % 2,00 % 0,65 % 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Průměrné náklady kapitálu jsou tedy ve výši 8,85 %, což je 3,1x větší sazba, než jsem 

si stanovila aritmetickým průměrem sazeb termínovaných vkladů v bankách na 5 let. Vyšší 

sazba je dána především zohledněním rizika dané investice. Je známo, že čím nižší diskontní 

sazba bude, tím čistá současná hodnota investice bude vyšší.  

Chyby při stanovování nákladů kapitálu vznikají především při chybném posouzení 

míry rizika investice, což pak vede k nižší rizikové prémii a nižší užitá diskontní sazba 

neoprávněně zvýhodňuje projekt. Proto jsem se, na základě principu opatrnosti, rozhodla pro 

diskontování peněžních toků použít vyšší sazbu, tedy 8,85 %. Jestliže při této sazbě bude 

ČSH kladná, investice se ukáže jako výhodná. 

Po vymezení peněžních příjmů a kapitálových výdajů následuje samotné hodnocení 

investice. 

4.2.5 Vliv inflace 

Ministerstvo financí nepatrně zvýšilo v nové makroekonomické prognóze odhad růstu 

cen v domácí ekonomice. Evropská centrální banka uvádí následující hodnoty míry inflace 

pro jednotlivě uvedené roky. 

 

Tab. č. 22 Míra inflace v % 2009 - 2011 

Roky 2009 2010 2011 

Míra inflace 1 % 0,9 % - 1,7 % 0,8 % - 2 % 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Úrokové sazby na trhu již v sobě vliv očekávané inflace zahrnují. Jestliže je plánování 

ekonomických veličin v praxi prováděno za předpokladu nízkých hodnot očekávané inflace, 

pohybující se kolem 2 % až 3 %, nebývá růst cenové hladiny vůbec zohledňován. Bylo 

prokázáno, že za daných podmínek tento faktor konečné výsledky hodnocení zásadním 

způsobem neovlivní. Jak lze vidět v rozmezí let 2009 až 2011, míra inflace konečné výsledky 

neovlivní, neboť dosahuje nízkých hodnot. 

4.2.6 Čistá současná hodnota a index ziskovosti 

Čistá současná hodnota se stanoví odečtením sumy diskontovaných kapitálových 

výdajů od diskontovaných peněžních příjmů. Což uvádí následující tabulka č. 23. Diskontní 

sazbu jsem si zvolila výše a činí 8,85 % tedy 9 %. Odúročitele zjistím z tabulky odúročitelů 

v příloze č. 6. 

 

Tab. č. 23 Přehled diskontovaných PP, KV a PT 2009 – 2013 v tis. Kč 

 PP KV PT odúročitel disk. PP disk. KV disk. PT 

2009 
17 269,53 38 402,20 -21 132,67 0,9174 15 843,60 35 231,38 -19 387,77 

2010 
20 108,21 0,00 20 108,21 0,8417 16 924,68 0,00 16 924,68 

2011 
20 032,66 0,00 20 032,66 0,7722 15 468,89 0,00 15 468,89 

2012 
18 210,72 0,00 18 210,72 0,7084 12 900,93 0,00 12 900,93 

2013 
40 677,94 0,00 40 677,94 0,6499 26 437,87 0,00 26 437,87 

Celkem 
116 299,06 38 402,20 77 896,86 - 87 575,97 35 231,38 52 344,60 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Nyní lze tedy vypočítat ČSH = 87.575,97 – 35.231,38 = 52.344,60 tis. Kč.  

 

 

Jak jde vidět, hodnota v tabulce se rovná výpočtu, neboť ČSH lze také stanovit 

kumulovaným součtem diskontovaných peněžních toků.  
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Tab. č. 24 Kumulované PT 2009 – 2013 v tis. Kč 

Rok disk. PT 
kumulované   

disk. PT 

2009 -19 387,77 -19 387,77 

2010 16 924,68 -2 463,09 

2011 15 468,89 13 005,79 

2012 12 900,93 25 906,72 

2013 26 437,87 52 344,60 

Celkem 52 344,60 0,00 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Kumulace znamená, že postupně načítáme hodnoty. Hodnota kumulovaného 

diskontovaného peněžního toku v roce 2013 je naší hledanou hodnotou čisté současné 

hodnoty. Pro názornost poslouží graf č. 5. 

 

Graf. č. 5 Kumulovaný diskontní PT 2009 - 2013 v tis. Kč 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

ČSH je větší jak nula, z tohoto vyplývá, že investice zaručuje požadovanou míru 

výnosu, vyjádřenou úrokovou sazbou a zvyšuje tržní hodnotu firmy. Investice je tedy 

přijatelná. 

 

S ČSH úzce souvisí index ziskovosti. Jeli ČSH kladná a index ziskovosti je větší než 

nula, investice je výhodná. Podle vzorce č. 6 vypočtu index ziskovosti. 
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Iz = 87.575,97 / 35.231,38 = 2,49 

 

Výsledek vyjadřuje jednotkový výnos vloženého kapitálu. V tomto případě investice 

na 1 Kč diskontovaných investičních výdajů přinese 2,49 Kč budoucích příjmů přepočtených 

na současnou hodnotu. 

Investice je považována za rentabilní, jelikož výsledek dosahuje hodnot větších než 

jedna, což je podmínkou tohoto ukazatele. 

4.2.7 Vnit řní výnosové procento 

VVP představuje rentabilitu, kterou projekt poskytuje během doby životnosti. Pomocí 

vzorce č. 8 vypočtu VVP.  Nižší sazbu, pro kterou bude ČSH > 0 jsem již vypočítala v tabulce 

č. 23. Pro úrokovou sazbu 9 % je ČSH kladná a to ve výši 52.344,60 tis. Kč. 

Následně je zapotřebí najít takovou úrokovou sazbu, při které by byla ČSH < 0.  

 

Tab. č. 25 Záporná hodnota ČSH v tis. Kč 

Rok odúročitel 94 % disk. PT 

2009 0,5155 -10 893,89 

2010 0,2657 5 342,75 

2011 0,1370 2 744,47 

2012 0,0706 1 285,68 

2013 0,0364 1 480,68 

Celkem - -40,31 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Je to úroková míra 94 %, při které je ČSH rovna – 40,31 tis. Kč. 

 

Vnitřní výnosové procento se tedy nachází v intervalu 3 % - 94 %. Přesné určení 

upřesní výpočet VVP podle vzorce č. 8. 

 

VVP = 0,09 + 52.344,60/ (52.344,60 + 40,31) * (0,94 – 0,09) = 0,9393 x 100 = 93,93 % 

 

Na základě lineární interpolace bylo zjištěno VVP, které dosahuje hodnoty 93,93 %.        

Hodnota VVP převyšuje předpokládanou diskontní sazbu mnohonásobně, proto je investice 

pro společnost výhodná. 
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4.2.8 Ukazatele rentability 

Mezi ukazatele rentability řadíme průměrnou výnosnost, rentabilitu vlastního kapitálu 

a rentabilitu celkového kapitálu. Jednotlivé výpočty jsou uvedeny níže. 

 

• Průměrná výnosnost 

 

Kritériem tohoto ukazatele je velikost průměrného zisku. Tato metoda se snaží posoudit, 

jaký je průměrný roční zisk po zdanění. Výsledek zobrazuje přínos investice pro podnik. Pro 

výpočet ukazatele rentability použiji zisky po zdanění v jednotlivých letech životnosti 

investice z následující tab. č. 26. 

 

Tab. č. 26 Přehled zisku po zdanění 2009 – 2013 v tis. Kč 

Rok Zisk po zdanění 

2009 17 269,53 

2010 20 108,21 

2011 20 032,66 

2012 18 210,72 

2013 17 882,59 

Celkem 93 503,71 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf. č. 6 Zisk po zdanění 2010 – 2013 v tis. Kč 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Pro výpočet průměrné výnosnosti použiji vzorec č. 9  a č. 10. 

 

Ip = (41.555 + 21.305) / 2 = 31.430 

Vp = 93.503,71 / ( 31.430 * 5) = 0,5949 x 100 = 59,5 % 

 

Hodnota průměrné výnosnosti činí tedy 59,5 %. 

 

• Rentabilita vlastního kapitálu pro rok 2009 

 

Rentabilita VK  = zisk po zdanění / vlastní kapitál vložený do investice 

   = 17.269,53/ 41.555 

   = 0,41558 x 100 = 41,6 % 

Rentabilita vlastního kapitálu je vyšší než úroková míra vkladů v bankách, proto je 

investice výhodná. 

 

• Rentabilita celkového kapitálu 

 

Rentabilita CK = tržby v jednotlivých letech / celkový kapitál vložený do projektu 

 

Pro výpočet použiji následující tabulku č. 27. 

 

Tab. č. 27  Obrat kapitálu v jednotlivých letech v tis. Kč 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Tržby 276 599,0    318 089,0    320 855,0    307 025,0    301 493,0    

Kapitálový výdaj 38 402,2    38 402,2    38 402,2    38 402,2    38 402,2    

Obrat kapitálu v % 7,2 8,3 8,4 8,0 7,9 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Poměr ukazuje, kolikrát se investovaný kapitál obrátil v ročních tržbách. Tzn., že 

v roce 2009 společnost získá z jedné koruny investovaného kapitálu již 7,2 Kč. V roce 2011 

podnik z jedné koruny investovaného kapitálu získá největší částku a to 8,4 Kč. 

Ukazatele rentability dovolovaly investici hodnotit kladně a tudíž je investice pro 

společnost ekonomicky přijatelná. 
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4.2.9 Doba návratnosti 

Doba návratnosti odhalí, za jak dlouho se společnosti vrátí vložený kapitál do 

investice. Návratnost je dána právě tím rokem, ve kterém poprvé peněžní příjmy překročí 

hodnotu kapitálového výdaje. Hodnota kapitálového výdaje činí 41.555 tis. Kč.                   

Pro přehlednější určení pomůže tabulka č. 28. 

 

Tab. č. 28 Doba návratnosti v tis. Kč 

Rok PP Kumulovaný PP 

2009 17 269,53 17 269,53 

2010 20 108,21 37 377,74 

2011 20 032,66 57 410,39 

2012 18 210,72 75 621,11 

2013 40 677,94 116 299,06 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Společnosti se vložený kapitál do investice vrátí mezi 2 a 3 rokem, tedy v letech 2010 a 2011. 

 

Následujícím výpočtem jsem dospěla k přesnému období úhrady: 

 

(Výdaje – Poslední kumulovaný PP, který je nižší než výdaje) / PP následujícího roku 

 

(41.555 – 37.377,74) / 20.032,66 = 0,20 roku 

0,20 roku * 12 měsíců v roce = 2,4 = 2 měsíce 

0,4 měsíce * 30 dnů v měsíci = 12 dnů 

 

Prostá doba návratnosti je tedy 2,20 roku, což jsou 2 roky, 2 měsíce a 12 dnů. 

 

Abych zohlednila faktor času, použiji stejný postup jen s tím rozdílem, že nahradím 

peněžní příjmy diskontovanými peněžními příjmy. Takto zjistím diskontovanou dobu 

návratnosti. Diskontovaná doba návratnosti je logicky pesimističtější variantou, což dokážou 

následující výpočty. 
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Tab. č. 29 Diskontovaná doba návratnosti v tis. Kč 

Rok disk. PP  Kumulovaný disk. PP 

2009 15 843,60 15 843,60 

2010 16 924,68 32 768,28 

2011 15 468,89 48 237,17 

2012 12 900,93 61 138,10 

2013 26 437,87 87 575,97 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Z tabulky je zřejmé, že ke splacení nákladů investice dojde také mezi 2 a 3 rokem, 

tedy mezi rokem 2010 a 2011. Přesněji to však zjistím následujícím výpočtem.  

 

(Výdaje – Poslední kumulovaný PP, který je nižší než výdaje) / PP následujícího roku 

 

(41.555 – 32.768,28) / 15.468,89= 0,56 roku 

0,56 roku * 12 měsíců v roce = 6,72 = 6 měsíců 

0,72 měsíce * 30 dnů v měsíci = 22 dnů 

 

Diskontovaná doba návratnosti je tedy 2,56 roku, což jsou 2 roky, 6 měsíců a 22 dnů. 

 

Diskontovaná doba návratnosti je o 4 měsíce a 10 dnů delší než prostá doba návratnosti. 
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4.2.10 Shrnutí 

Všechny použité metody při analyzování investice vedly k rozhodnutí investovat      

do nových strojů ve středisku výroby a zpracování grafických papírů. Propočty, které jsou 

uvedené výše, potvrzují, že investice je pro společnost ekonomicky přijatelná a to z těchto 

základních důvodů: 

 

• Za nejpřesnější a hlavní metodu je považována čistá současná hodnota, která při zvolené 

diskontní sazbě 9 % vyšla kladná a to ve výši 52.344,60 tis. Kč. Investiční rozhodnutí 

přispěje ke zvýšení hodnoty podniku. 

• Index ziskovosti úzce souvisí s čistou současnou hodnotou, neboť vychází ze stejných 

hodnot jako tato metoda a podmínkou indexu ziskovosti je, aby výsledek přesáhl hodnoty 

1 a tím potvrdil závěry o správnosti investice. Přesná hodnota indexu ziskovosti z výše 

uvedených výsledků činí 2,49. Což nepochybně přesahuje hranici jedné a proto               

je i u tohoto ukazatele možno konstatovat, že investice je pro společnost výhodná.  

• Vnitřní výnosové procento dosáhlo hodnot 93,93 %, což splňuje podmínku požadované 

minimální výnosnosti. Hodnota dokonce požadovanou minimální výnosnost překračuje 

10 krát z čehož opět plyne, že investice je vhodná. 

• Také všechny ukazatele rentability dovolovaly investici hodnotit kladně. Hodnota 

průměrné výnosnosti činila 59,5 %, rentabilita vlastního kapitálu přesáhla úrokovou míru 

vkladů v bankách, což je pro investici velmi výhodné a také rentabilita celkového 

kapitálu ukázala, kolikrát se investovaný kapitál obrátí v ročních tržbách společnosti. Kdy 

například v roce 2011 z jedné koruny investovaného kapitálu společnost získá                

až 8,40 Kč na tržbách. 

• V neposlední řadě i zjištěná doba prosté návratnosti je pro společnost příznivá, neboť 

investice se splatí již po 2 rocích, 2 měsících a 12 dnech, což není ani polovina délky 

životnosti investice. Diskontovaná doba návratnosti je pesimističtější, ale taktéž příznivá, 

neboť se investice splatí téměř v polovině doby životnosti. 

 

Podnik využil pro financování investice své vlastní zdroje. Jelikož ekonomická analýza 

investice vychází z predikovaných údajů na 5 let dopředu, může se ukázat, že tyto odhady 

nebyly až tak přesné. Nicméně provedenými výpočty byla efektivnost investice jednoznačně 

potvrzena a vyznívá velmi příznivě. 
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5 Návrhy a doporučení 

Investice do nových strojů byla nutností, proto OP papírna, s. r. o. neměla jiných 

východisek. Nicméně po investiční analýze je investice do nových strojů, ve středisku 

výroby a zpracování grafických papírů, pro společnost velmi přínosná, zisková a také zvýší    

i hodnotu podniku, což je jeden z několika cílů společnosti. 

 

Výběr strojů byl velmi zúžen oblastí výroby společnosti, tedy papírenského průmyslu, 

kdy na trhu neexistuje plná škála druhů výrobního zařízení. A však mým doporučením        

je, aby společnost po ukončení životnosti strojů opět nakoupila stroje nové, neboť 

produktivita se vzhledem k opotřebení strojů velice snižuje a naopak zmetkovost výrobků 

roste. Společnost zde může ušetřit nemalou část finančních prostředků, které nepoužije       

na opravy, seřizování strojů či zjišťování neshody, ale finanční prostředky může využít       

ke koupi stroje, který bude slibovat vyšší produktivitu než stávající stroje společnosti a také, 

který zaručuje vyšší jakost a šetrnost k životnímu prostředí. 

 

Společnost se tak, díky novým výkonnějším strojům, může stát silným konkurentem, 

jak v tuzemsku, tak i na zahraničních trzích, kam své výrobky z větší části expeduje. Může 

se stát absolutní špičkou v jakosti vyráběného grafického papíru a taktéž svým odběratelům 

přislíbit vyšší produktivitu za stejných časových podmínek, což společnosti umožní získávat 

větší podíl zakázek a tím zvýší zisk, prosperitu a umožní zlepšit i reference společnosti. 

 

OP papírna, s. r. o. by se měla zaměřit, při výběru nových strojů, na šetrnost                  

k životnímu prostředí, neboť toto téma je v současné době velmi sledované a v neposlední 

řadě, správný výběr zařízení společnosti ušetří náklady na odstraňování negativních dopadů 

na životní prostředí. 

 

Pokud to společnosti finanční situace dovolí, rozhodujícím zdrojem financování 

nových strojů by měly být interní zdroje, především odpisy. Společnost tak ušetří nemalou 

část finančních prostředků, které by musely být použity na splacení úroků z úvěru               

či nájemného při leasingu. A v neposlední řadě by dlouhodobé financování cizími zdroji 

mohlo narušit finanční stabilitu společnosti například neúměrným zapojením cizího 

dlouhodobého kapitálu do financování investic.  
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6 Závěr 

Tématem diplomové práce byla investiční analýza. Cílem tedy bylo zhodnotit,          

zda provedená investice byla pro podnik ekonomicky přijatelná či nikoliv. Rozhodování bylo 

prováděno na základě teoretických znalostí a poznatků získaných během studia a samozřejmě 

s využitím celé škály odborných publikací, které jsou uvedeny v použitých zdrojích.  

 

Diplomová práce je rozdělena do šesti tematických celků. V úvodu je nastíněn cíl 

práce a ekonomické souvislosti. Dále pokračuji představením společnosti OP papírny, s. r. o. 

v Olšanech. Třetím tematickým celkem jsou teoreticko-metodologická východiska, která 

popisují pojmy související s tématem diplomové práce. Je zde uvedena identifikace 

kapitálových a peněžních příjmů společně se všemi metodami hodnocení efektivnosti 

investice, při čemž mezi stěžejní metody řadím čistou současnou hodnotu a s ní související 

index ziskovosti, vnitřní výnosové procento, ukazatele rentability a dobu návratnosti.  

 

Tato část práce je mi velmi nápomocna pro čtvrtý tematický celek diplomové práce      

a to  pro aplikační část. Zde jsou uvedeny samostatné výpočty jednotlivých ukazatelů spolu 

s jejich interpretací. Součástí jsou tabulky i grafy, které slouží ke snadnějšímu přehledu. 

Veškeré výpočty všech uvedených ukazatelů vykazovaly pozitivní hodnoty, splňovaly dané 

podmínky a nabývaly hodnot, při kterých je investice pro společnost velmi přínosná.  

 

V části návrhy a doporučení jsem společnosti navrhla, aby po ukončení životnosti 

strojů opět nakoupily nové stroje, neboť produktivita opotřebovaných strojů již bude 

dosahovat svého minima a zmetkovost výrobků bude četnější. Mým doporučením tedy bylo, 

aby se při koupi nových strojů zaměřily na stroje s vyšší produktivitou, vyšší jakostí výrobků 

a v neposlední řadě na šetrnost k životnímu prostředí. Mým dalším návrhem bylo, pokud       

by to finanční situace společnosti dovolovala, využít při financování investice opět vlastních 

zdrojů, čímž společnost ušetří nemalé finanční prostředky ve srovnání s využitím zdrojů 

cizích. 

 

Závěrem je nutno zmínit, že společnost OP papírna, s. r. o. nové stroje pořídit musela, 

neboť stávající stroje byly zastaralé a středisko výroby a zpracování grafických papírů muselo 



 57

zachovat plynulost výroby. Tudíž rozhodnutí společnosti nestálo na výsledcích ekonomických 

ukazatelů, ale na potřebě vyrábět grafický papír.  

 

Co však společnost může těšit je fakt, že investice, právě po zhodnocení všech 

výsledků ekonomických ukazatelů, byla zisková, velmi přínosná a zvýšila také hodnotu 

podniku. Investice, která představovala nakoupení nových strojů do střediska výroby              

a zpracování grafických papírů, byla pro OP papírnu, s. r. o. v Olšanech z pohledu všech 

použitých metod ekonomicky přijatelná. 
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Příloha č. 5 
 
Vzorec pro nákladovost kapitálu (WACC)  [11] 
 
 
Nákladovost kapitálu je váženým průměrem měrných cen vlastního kapitálu a cizího kapitálu 
a lze ji vyjádřit vztahem: 
 
 

 WACC = 
K

VK
v

K

CK
di ⋅+⋅−⋅ )1(  

 
Kde:  
 
i = průměrná úroková míra placená z cizího kapitálu (v %) 
d = daňová míra (sazba daně ze zisku /100) 
v = výnosnost vlastního kapitálu (v %) 
VK = objem vlastního kapitálu 
CK = objem cizího kapitálu 
K = celkový kapitál 
 
  
K = VK + CK 
 
 



 

Odúročitel  [11]                Příloha č. 6 
 
Odúro čitel   1 / (1 + i) n                    

  Procenta 
Roky  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 25 30 

1 0,9901 0,9804 0,9709 0,9615 0,9524 0,9434 0,9346 0,9259 0,9174 0,9091 0,9009 0,8929 0,8850 0,8772 0,8696 0,8621 0,8547 0,8475 0,8403 0,8333 0,8000 0,7692 

2 0,9803 0,9612 0,9426 0,9246 0,9070 0,8900 0,8734 0,8573 0,8417 0,8264 0,8116 0,7972 0,7831 0,7695 0,7561 0,7432 0,7305 0,7182 0,7062 0,6944 0,6400 0,5917 

3 0,9706 0,9423 0,9151 0,8890 0,8638 0,8396 0,8163 0,7938 0,7722 0,7513 0,7312 0,7118 0,6931 0,6750 0,6575 0,6407 0,6244 0,6086 0,5934 0,5787 0,5120 0,4552 

4 0,9610 0,9238 0,8885 0,8548 0,8227 0,7921 0,7629 0,7350 0,7084 0,6830 0,6587 0,6355 0,6133 0,5921 0,5718 0,5523 0,5337 0,5158 0,4987 0,4823 0,4096 0,3501 

5 0,9515 0,9057 0,8626 0,8219 0,7835 0,7473 0,7130 0,6806 0,6499 0,6209 0,5935 0,5674 0,5428 0,5194 0,4972 0,4761 0,4561 0,4371 0,4190 0,4019 0,3277 0,2693 

6 0,9420 0,8880 0,8375 0,7903 0,7462 0,7050 0,6663 0,6302 0,5963 0,5645 0,5346 0,5066 0,4803 0,4556 0,4323 0,4104 0,3898 0,3704 0,3521 0,3349 0,2621 0,2072 

7 0,9327 0,8706 0,8131 0,7599 0,7107 0,6651 0,6227 0,5835 0,5470 0,5132 0,4817 0,4523 0,4251 0,3996 0,3759 0,3538 0,3332 0,3139 0,2959 0,2791 0,2097 0,1594 

8 0,9235 0,8535 0,7894 0,7307 0,6768 0,6274 0,5820 0,5403 0,5019 0,4665 0,4339 0,4039 0,3762 0,3506 0,3269 0,3050 0,2848 0,2660 0,2487 0,2326 0,1678 0,1226 

9 0,9143 0,8368 0,7664 0,7026 0,6446 0,5919 0,5439 0,5002 0,4604 0,4241 0,3909 0,3606 0,3329 0,3075 0,2843 0,2630 0,2434 0,2255 0,2090 0,1938 0,1342 0,0943 

10 0,9053 0,8203 0,7441 0,6756 0,6139 0,5584 0,5083 0,4632 0,4224 0,3855 0,3522 0,3220 0,2946 0,2697 0,2472 0,2267 0,2080 0,1911 0,1756 0,1615 0,1074 0,0725 

11 0,8963 0,8043 0,7224 0,6496 0,5847 0,5268 0,4751 0,4289 0,3875 0,3505 0,3173 0,2875 0,2607 0,2366 0,2149 0,1954 0,1778 0,1619 0,1476 0,1346 0,0859 0,0558 

12 0,8874 0,7885 0,7014 0,6246 0,5568 0,4970 0,4440 0,3971 0,3555 0,3186 0,2858 0,2567 0,2307 0,2076 0,1869 0,1685 0,1520 0,1372 0,1240 0,1122 0,0687 0,0429 

13 0,8787 0,7730 0,6810 0,6006 0,5303 0,4688 0,4150 0,3677 0,3262 0,2897 0,2575 0,2292 0,2042 0,1821 0,1625 0,1452 0,1299 0,1163 0,1042 0,0935 0,0550 0,0330 

14 0,8700 0,7579 0,6611 0,5775 0,5051 0,4423 0,3878 0,3405 0,2992 0,2633 0,2320 0,2046 0,1807 0,1597 0,1413 0,1252 0,1110 0,0985 0,0876 0,0779 0,0440 0,0254 

15 0,8613 0,7430 0,6419 0,5553 0,4810 0,4173 0,3624 0,3152 0,2745 0,2394 0,2090 0,1827 0,1599 0,1401 0,1229 0,1079 0,0949 0,0835 0,0736 0,0649 0,0352 0,0195 

16 0,8528 0,7284 0,6232 0,5339 0,4581 0,3936 0,3387 0,2919 0,2519 0,2176 0,1883 0,1631 0,1415 0,1229 0,1069 0,0930 0,0811 0,0708 0,0618 0,0541 0,0281 0,0150 

17 0,8444 0,7142 0,6050 0,5134 0,4363 0,3714 0,3166 0,2703 0,2311 0,1978 0,1696 0,1456 0,1252 0,1078 0,0929 0,0802 0,0693 0,0600 0,0520 0,0451 0,0225 0,0116 

18 0,8360 0,7002 0,5874 0,4936 0,4155 0,3503 0,2959 0,2502 0,2120 0,1799 0,1528 0,1300 0,1108 0,0946 0,0808 0,0691 0,0592 0,0508 0,0437 0,0376 0,0180 0,0089 

19 0,8277 0,6864 0,5703 0,4746 0,3957 0,3305 0,2765 0,2317 0,1945 0,1635 0,1377 0,1161 0,0981 0,0829 0,0703 0,0596 0,0506 0,0431 0,0367 0,0313 0,0144 0,0068 

20 0,8195 0,6730 0,5537 0,4564 0,3769 0,3118 0,2584 0,2145 0,1784 0,1486 0,1240 0,1037 0,0868 0,0728 0,0611 0,0514 0,0433 0,0365 0,0308 0,0261 0,0115 0,0053 

25 0,7798 0,6095 0,4776 0,3751 0,2953 0,2330 0,1842 0,1460 0,1160 0,0923 0,0736 0,0588 0,0471 0,0378 0,0304 0,0245 0,0197 0,0160 0,0129 0,0105 0,0038 0,0014 

30 0,7419 0,5521 0,4120 0,3083 0,2314 0,1741 0,1314 0,0994 0,0754 0,0573 0,0437 0,0334 0,0256 0,0196 0,0151 0,0116 0,0090 0,0070 0,0054 0,0042 0,0012 0,0004 

40 0,6717 0,4529 0,3066 0,2083 0,1420 0,0972 0,0668 0,0460 0,0318 0,0221 0,0154 0,0107 0,0075 0,0053 0,0037 0,0026 0,0019 0,0013 0,0010 0,0007 0,0001 0,0000 

50 0,6080 0,3715 0,2281 0,1407 0,0872 0,0543 0,0339 0,0213 0,0134 0,0085 0,0054 0,0035 0,0022 0,0014 0,0009 0,0006 0,0004 0,0003 0,0002 0,0001 0,0000 0,0000 

 



 

 


