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1 Úvod

Bakalářská práce je věnována hodnocení efektivnosti investičních projektů, které 

hodnotí dle různých kritérií efektivnost. Hodnocení efektivnosti investičních projektů hraje 

důležitou roli při investičním rozhodování. Pomocí hodnocení různých kritérií hodnocení 

efektivnosti investičních projektů jsou posuzovány investiční projekty z různých pohledů dle 

druhu konkrétního kritéria.

Cílem této práce je zhodnocení efektivnosti daného investičního projektu s použitím 

vybraných kritérií hodnocení efektivnosti investičních projektů a dále rozhodnout, zda je pro 

firmu vhodné investici realizovat či nikoliv. 

Vybranými kritérii pro zpracování této bakalářské práce jsou: metoda průměrných 

ročních nákladů, metoda diskontovaných nákladů, čistá současná hodnota, index ziskovosti, 

rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu, doba návratnosti prostá a diskontovaná a 

vnitřní výnosové procento.

V teoretické části jsou popsány a vysvětleny základní pojmy týkající se investičního 

rozhodování. Jsou zde rozděleny a vysvětleny investiční strategie a podnikové cíle. Dále jsou 

zde popsány druhy investičních projektů a fáze, kterými každý investiční projekt prochází. 

Následuje popis plánování peněžních toků z nezadlužené investice a zadlužené investice a 

stanovení diskontní sazby a nákladů kapitálu. V další kapitole jsou klasifikována kritéria 

hodnocení efektivnosti investic dle faktoru času a dle efektů z investic a vybraná kritéria jsou

blíže vysvětlena. 

Praktická část je věnována použití jednotlivých kritérií hodnocení efektivnosti na 

konkrétním investičním projektu. Nejprve je charakterizována konkrétní investice, poté 

následují určité vstupní propočty, které mají jednotlivá kritéria hodnocení společná. Dále jsou 

provedeny výpočty jednotlivých vybraných kritérií hodnocení efektivnosti investic a poté jsou  

vysvětleny a shrnuty jednotlivé výsledky.
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2 Investiční rozhodování

Tato kapitola je věnována vysvětlení základních pojmů, členění investic, objasnění 

investiční strategie a podnikových cílů, investičního projektu, jeho členění a fází jeho 

uskutečňování. Dále je zde popsána charakteristika peněžních toků zadlužené a nezadlužené 

investice, stanovení diskontní sazby a nákladu kapitálu. Hlavními použitými prameny jsou 

Valach (2006), Dluhošová (2006) a Fotr (2005).

Investiční rozhodování je jednou z nejvýznamnějších činností ve firmě. Jedná se o 

druh manažerského rozhodnutí, které by mělo vycházet z celkové strategie firmy a naplňovat 

její cíle. Manažer se pomocí investičního rozhodování snaží správně posoudit jednotlivé 

varianty investičních projektů, pro které se firma může rozhodnout, a vybrat tu nejlepší, která 

bude pro podnik finančně nejzajímavější a zároveň bude nejlépe naplňovat hlavní strategické 

cíle podniku. S velikostí projektu rostou i dopady na firmu a její okolí. Důsledky těchto 

rozhodnutí mívají dlouhodobý charakter a ovlivňují budoucí vývoj firmy. Proto je důležité, 

aby byla každá varianta posouzena pečlivě a byla jí věnována dostatečná pozornost, protože 

špatná rozhodnutí mohou vést k finančním problémům v podniku nebo ztrátě 

konkurenceschopnosti na trhu. 

Specifika investičního rozhodování a dlouhodobého financování:

a) rozhoduje se v dlouhodobém časovém horizontu;

b) existují větší možnosti rizika odchylek od původních záměrů;

c) jde o kapitálově náročné operace;

d) investiční činnost je náročná na časovou a věcnou koordinaci různých

účastníků investičního procesu;

e) investování těsně souvisí s aplikací nových technologií a nových výrobků;

f) některé investice mají závažné důsledky na infrastrukturu, ekologii aj. Díky 

tomu si vynucují další vyvolané investice a také náklady na likvidaci, viz 

Valach (2006).

2.1 Charakteristika investice

V nejširším pojetí v ekonomii je investice vymezena jako ekonomická činnost, při níž 

stát, podnik nebo jednotlivec odkládá svou současnou spotřebu za účelem získání budoucí 

hodnoty (zvýšení produkce statků v budoucnu). Všeobecně jsou investice často definovány 
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jako použití úspor k výrobě kapitálových statků, eventuálně k vývoji technologií a k získání

lidského kapitálu, viz Holman (1999). 

Z makroekonomického hlediska se dělí na:

 hrubé investice, které „představují přírůstek investičních statků (investičního majetku) 

za dané období. Zahrnují přírůstek hmotného a nehmotného investičního majetku a 

přírůstek zásob.“ Valach (2006, str. 15);

 čisté investice (nazývané také jako rozšiřovací investice), což jsou hrubé investice, 

snížené o znehodnocení kapitálu (kapitálovou spotřebu, zejména odpisy), obvykle 

tvoří méně než polovinu hrubých investic, viz Valach (2006).

Podnikové investice jako finanční a účetní kategorie jsou charakterizovány jako jednorázově 

vynaložené peněžní výdaje, u nichž se očekává přeměna na budoucí peněžní příjmy v období 

delším než jeden rok. Lze je rozdělit na dvě základní skupiny, viz Dluhošová (2006):

 finanční investice jsou investice do finančních aktiv (úvěrových i majetkových 

cenných papírů, podílových listů, dlouhodobých půjček aj.),

 reálné investice jsou investice do reálných aktiv (dlouhodobého hmotného a 

nehmotného majetku).

2.2 Investiční strategie a podnikové cíle

Investiční strategie jsou různé postupy, jak dosáhnout požadovaných investičních cílů 

a jejich stanovení. Investiční cíle musí podporovat hlavní podnikové cíle, kterými jsou 

především maximalizace tržní hodnoty, efektivnost a finanční stabilita podniku. Dalšími 

podnikovými cíli mohou být podíl podniku na trhu, případně jeho zachování, uspokojení 

poptávky a její růst, inovace výroby, technologií, sociální cíle, viz Valach (2006).

Respektování hlavních podnikových cílů v investičním rozhodování znamená, že musí 

investor posuzovat investiční projekt podle tzv. magického trojúhelníku investování, ve 

kterém jsou pomyslné vrcholy trojúhelníku označeny jako výnos, riziko a likvidita, což jsou 

faktory ovlivňující investiční rozhodnutí, které jsou ve vzájemném nesouladu. Mezi rizikem a 

výnosností je nepřímá úměrnost. To znamená, že dosahováním jednoho vrcholu se 

oddalujeme od druhého. Čím vyšší výnos investor požaduje, tím vyšší riziko musí podstoupit,

a tím nižší je likvidita podniku. Čím nižší riziko investor podstupuje, tím nižší výnos dostane,

a tím větší je likvidita. Ideální variantou investičního projektu by byla investice s minimálním 

rizikem, maximálním výnosem a vysokou likviditou, ale takové investice se v praxi příliš 
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nevyskytují, takže se investor musí rozhodnout podle svého uvážení na přijatelném poměru 

těchto faktorů. 

Obrázek 2.1 Magický trojúhelník investování

Podle toho, který z těchto faktorů, je pro investora nejdůležitější, rozeznáváme různé

typy investičních strategií: strategie růstu hodnoty investice, strategie maximalizace ročních 

příjmů z investice, strategie růstu hodnoty investice spojená s maximalizací ročních příjmů 

z investice, agresivní strategie (strategie vysokého rizika), konzervativní strategie (strategie 

nízkého rizika), strategie maximální likvidity.

Strategie růstu hodnoty investice znamená, že si investor vybere takový investiční 

projekt, u kterého očekává co největší zhodnocení původního investičního vkladu (například 

se může jednat o kapitálový zisk u akcií). Tento typ strategie je vhodný při vyšší inflaci, jejíž 

zásluhou se sice snižuje hodnota běžných výnosů, ale rychleji roste budoucí hodnota majetku. 

Strategie maximalizace ročních příjmů z investice znamená, že investor dá přednost 

investici s co nejvyšším ročním výnosem a není pro něj až tak důležitý růst ceny investice, 

protože nižší zisk z růstu ceny investice se vynahradí vyššími ročními výnosy. Tento typ 

strategie je naopak vhodné uplatňovat při nižším stupni inflace, aby se příliš 

neznehodnocovaly běžné roční výnosy. Při rozhodování o těchto dvou strategiích by měl 

investor brát v úvahu různé systémy zdanění příjmů.

Strategie růstu hodnoty investice spojená s maximalizací ročních příjmů 

z investice. Tato strategie spojuje předchozí dva typy strategií do jedné. Investor se snaží 

vybrat takovou investici, která přináší jak růst hodnoty investice, tak růst ročních příjmů 

z investice. Tento typ je nejvhodnější pro strategický cíl: maximalizace tržní hodnoty 

podniku. V praxi se ale příliš často nevyskytuje, neboť investice, u kterých očekáváme růst 

ceny v budoucnu je jiného druhu než investice přinášející maximální roční výnosy.

výnos

likvidita riziko
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Dalším typem je agresivní strategie (strategie vysokého rizika). Investor preferuje 

investici s vysokým stupněm rizika a velkým výnosem. Jsou to například investice do oblastí 

s neprozkoumaným trhem, do odvětví softwaru, do zahraničí apod.

Opačným typem strategie je konzervativní strategie (strategie nízkého rizika).

Spočívá v tom, že investor je opatrný a vybírá si bezrizikové investice nebo investice s 

nízkým rizikem. Tyto investice ovšem znamenají nižší výnosnost. Jedná se například o 

investice do státních cenných papírů, do podílových listů podílových fondů apod. Při 

konzervativní strategii je často využíváno portfolia investic.

Strategie maximální likvidity znamená strategii, kdy investor hledá takové investiční 

projekty, u kterých je nejpravděpodobnější rychlá přeměna na peníze tzn. ty, které jsou 

nejlikvidnější. S touto podmínkou ale většinou klesá výnosnost. Bývají to krátkodobé 

investice jako například: investice do krátkodobých termínovaných vkladů, do cenných 

papírů, hmotné investice s krátkou dobou návratnosti.  Tato strategie se nejčastěji uplatňuje, 

pokud má podnik problémy s likviditou, nebo když dojde v krátkém období k rychlé změně 

inflace, viz Valach (2006).

2.3 Investiční projekty a fáze jejich uskutečňování

„Investiční projekt je soubor technických a ekonomických studií sloužících k přípravě, 

realizaci, financování a efektivnímu provozování navrhované investice.“ Valach (2006, str. 

41). Investiční projekty jsou různé. Jak už bylo řečeno výše, investor se rozhoduje o 

investičních projektech podle toho, jaké požaduje riziko, výnosnost a likviditu. Tyto projekty 

poté prochází různými fázemi, při kterých dochází k jejich uskutečňování. V různých fázích 

uskutečňování projektů jsou důležité především stanovené konkrétní cíle projektu, ze kterých 

pak vychází celé řízení projektu po dobu výstavby a provozu.

2.3.1 Investiční projekty

Investiční projekty mohou být klasifikovány podle různých hledisek. V různých 

publikacích je možné najít odlišné dělení investičních projektů. Nejčastěji se investiční 

projekty dělí následovně: podle přínosů pro podnik, podle vztahu k rozvoji podniku, podle 

stupně závislosti projektů, podle typu peněžních toků z investice, podle způsobu financování.

Podle přínosů pro podnik. Tyto projekty se dělí podle toho, jakým způsobem 

prospějí podniku. Jsou to například projekty zaměřené na snížení nákladovosti pomocí 
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inovací, růst tržeb pomocí inovací nebo rozšířením výrobních kapacit, snížení rizika 

podnikání diverzifikací výroby nebo zlepšení různých podmínek podnikání, viz Valach 

(2006).

Podle vztahu k rozvoji podniku se investiční projekty dělí na rozvojové, obnovovací 

a regulatorní. Rozvojové projekty jsou zaměřeny na expanzi podniku, rozšíření jeho výrobní 

kapacity a tím zvýšení objemu produkce, zavedení nových výrobků nebo služeb. Obnovovací 

projekty se soustředí na výměnu starých nebo zastaralých zařízení za nové. Regulatorní 

projekty1 souvisejí s ochranou životního prostředí, bezpečností práce, požadavky 

hygienických norem nebo zlepšení pracovních norem. Jejich cílem tedy nejsou ekonomické 

efekty, ale soulad s právními normami a jinými důležitými předpisy, které se týkají těchto 

oblastí.

Podle stupně závislosti projektů se projekty dělí podle toho, jestli mají na sebe 

navzájem vliv: vzájemně se vylučující a nevylučující projekty, podmíněné a nepodmíněné 

projekty. Vzájemně se vylučující projekty jsou takové, které se nemohou realizovat 

současně – jeden vylučuje druhý. Buď může být uskutečněn jeden, nebo druhý, oba dva 

projekty ale ne. Například je možná realizace dvou stavebních projektů, ale k dispozici je jen 

jedna stavební parcela nebo výroba výrobku dvěma odlišnými technologiemi. Vzájemně se 

nevylučující projekty2 se mohou realizovat současně a není zde žádné omezení, jsou na sobě 

nezávislé. Podmíněné projekty (vázané) jsou takové, které na sebe navzájem navazují. 

Může se jednat o výstavbu továrny a zároveň čističky odpadních vod. Nepodmíněné 

projekty (nevázané) jsou projekty, které na sebe nenavazují. Bývají to projekty týkající se 

různých oblastí.

Podle typu peněžních toků z investice se dělí na projekty s konvenčním a 

nekonvenčním peněžním tokem. U projektů s konvenčním peněžním tokem probíhá pouze 

jedna změna peněžního toku ze záporného na kladný. Naopak u projektů s nekonvenčním 

peněžním tokem probíhá změna ze záporného peněžního toku na kladný a obráceně vícekrát.

Podle způsobu financování. Projekt můžeme financovat pouze vlastním kapitálem, 

potom se jedná o nezadluženou investici nebo můžeme projekt financovat částečně 

z vlastního kapitálu a částí z cizího kapitálu. Potom se jedná o investici zadluženou, viz 

Dluhošová (2006).

2.3.2 Fáze uskutečňování investičních projektů

                                               
1 v některých publikacích jsou označovány jako mandatorní projekty, viz Fotr (2005)
2 jsou označovány také jako nezávislé projekty
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Každý investiční projekt vždy prochází určitým vývojem. Tento „vývoj“ bychom 

mohli rozdělit na čtyři navazující fáze, přes které se projekt postupně ubírá: (1) předinvestiční 

fáze, (2) investiční fáze, (3) provozní fáze a (4) fáze ukončení a likvidace projektu. Z hlediska 

úspěšnosti projektu jsou všechny fáze velmi důležité.

Ovšem předinvestiční fáze je základním předpokladem pro úspěšnou realizaci 

projektu a měla by jí proto být věnována značná pozornost. Skládá se z několika na sebe 

navazujících etap: identifikace projektu, předběžný výběr projektu, technicko-ekonomická 

studie proveditelnosti projektu3. Do etapy identifikace projektu (investičních příležitostí)

se dá zahrnout mapování terénu, vyhodnocování okolí, analýza trhu, rozhodování, do čeho se 

bude investovat, zaměření projektu a sbírání veškerých dostupných informací. Etapa 

předběžného výběru projektů je založena především na přípravě projektu a analýze jeho 

variant. Někdy bývá součástí i předběžná technicko-ekonomická studie, která se ale obvykle 

zpracovává jen u rozsáhlých projektů. Tato etapa je základem pro rozhodnutí o realizaci nebo 

zamítnutí projektu. Poslední etapa předinvestiční fáze je vytvoření prováděcí technicko-

ekonomické studie, ve které je podrobně zpracován projekt a zahrnuje veškeré důležité 

podklady a informace o něm – finanční, technické, obchodní, ekonomické, které jsou důležité 

pro vyhodnocení projektu z hlediska jeho realizace či nerealizace. Technicko-ekonomická 

studie proveditelnosti by měla obsahovat: „souhrnný přehled vstupů a výstupů, zdůvodnění a 

vývoj projektu, kapacitu trhu a produkce, materiálové vstupy, lokalizaci prostředí, technický 

projekt, počet pracovních sil, organizační projekt, časový harmonogram, finanční a 

ekonomické vyhodnocení projektu.“ Dluhošová (2006, str. 121). Uvedený obsah vychází 

z doporučení organizace UNIDO4, která zpracovala metodiku vyhodnocování investičních 

projektů, viz Valach (2006).

Investiční fáze zahrnuje období od zahájení investičního projektu až do okamžiku 

uvedení projektu do provozu. Patří do ní činnosti, které představují náplň vlastního 

uskutečnění projektu jako například: zajištění financování projektu, vytvoření projektového 

týmu nebo uzavření příslušných smluv. Tuto fázi lze také rozdělit do několika etap: 

„zpracování zadání stavby, zpracování úvodní projektové dokumentace, zpracování 

realizační projektové dokumentace, realizace výstavby, příprava uvedení do provozu, uvedení 

do provozu a zkušební provoz, aktualizace dokumentace a systémů.“ Fotr (2005, str. 20).

Provozní fáze je období, ve kterém je investiční projekt uveden do provozu a 

produkuje výrobky a služby. V této fázi se tvoří peněžní toky a je důležité rozlišovat 

                                               
3 v anglické literatuře je označována pojmem Feasibility Study
4 United Nations Industrial Development Organization
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krátkodobý a dlouhodobý horizont. Z krátkodobého pohledu jde o uvedení projektu do 

provozu, jedná se o tzv. záběhový provoz. Dlouhodobý pohled souvisí s celkovou strategií 

projektu. Zjišťují se zde skutečné příjmy a výdaje, které jsou porovnávány s plánovanými 

příjmy a výdaji, ze kterých se původně vycházelo. Díky tomu máme informace o tom, zda je 

daná investice efektivní, či nikoliv. Úspěšnost provozní fáze závisí na kvalitě přípravného 

procesu v předinvestiční fázi. 

Fáze ukončení a likvidace projektu je poslední fází životnosti projektu, která 

znamená zastavení výroby. Patří zde prodej likvidovaného majetku (příjmy) a náklady s tím 

spojené jako například: demontáž zařízení a jeho likvidace, sanace lokality nebo prodej 

nepotřebných zásob. Rozdíl mezi příjmy a výdaji z likvidace projektu se nazývá likvidační 

hodnota projektu, která tvoří součást peněžního toku projektu v posledním roce jeho 

životnosti. Často bývá nadhodnocena, protože kladná likvidační hodnota projektu zvyšuje 

ukazatele ekonomické efektivnosti projektu jako je čistá současná hodnota, index ziskovosti a 

vnitřní výnosové procento.

2.4 Plánování peněžních toků z investičních projektů

Plánování a správné stanovení peněžních toků investičních projektů hraje významnou 

roli při jejich hodnocení. Největší chyby investičního rozhodování plynou z chyb při určení 

těchto toků. 

Charakteristika peněžních toků

„Peněžní tok5 z investičního projektu představuje kapitálové výdaje a peněžní příjmy 

vyvolané projektem během doby jeho pořízení, životnosti a likvidace. Při přípravě a 

rozhodování o výběru investičních projektů jde o očekávané peněžní toky, které jsou 

naplánovány, při hodnocení fungujícího projektu o skutečně dosažené peněžní toky.“ Valach 

(2006, str. 58). 

Se stanovením peněžních toků souvisí určité problémy: (1) vyjádření přírůstkových 

veličin, (2) zařazení odpisů fixního majetku do peněžních příjmů z investice, (3) existence 

alternativních nákladů (nazývané také náklady obětovaných příležitostí, které se objevují při 

stanovení diskontní sazby), (4) existence utopených nákladů6, které by neměly být 

zahrnovány do peněžních toků, neboť se jedná o náklady, které byly vynaloženy v minulosti 

                                               
5 cash flow
6 používá se také název zapuštěné náklady v angličtině sunk costs
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bez přímé souvislosti s danou investicí (například expertýza na životní prostředí). Dalším 

problémem může být (5) respektování čistého pracovního kapitálu, který se vypočte podle 

vzorce:

ZkrOAČPK . , (2.1)

kde ČPK je čistý pracovní kapitál (v Kč), OA jsou oběžná aktiva (v Kč), kr. Z jsou krátkodobé 

závazky (v Kč).

Výdaje na čistý pracovní kapitál jsou součástí závazků a tím ovlivňují příjmy i výdaje 

investice. Důležitá je i (6) životnost projektu. Dalším problémem je (7) rozdílná cenová 

úroveň a to počítání v běžných cenách, kdy je třeba používat nominální peněžní toky, a ve 

stálých cenách, kdy se používají reálné peněžní toky. Také je nezbytné (8) respektovat faktor 

času a členění peněžních toků podle časového období a (9) zohlednit míru inflace a (10) 

způsob financování investice.

Způsob financování investice je velice důležitý. Podle toho, zda je investice 

financována pouze z vlastních zdrojů nebo je financována částečně z vlastních zdrojů a 

částečně z cizích zdrojů a dělí investiční projekty na nezadlužené a zadlužené (viz kapitola

2.3.1).

U nezadlužených projektů je výpočet peněžních toků jednodušší, protože veškeré 

příjmy z investice plynou vlastníkovi, tzn. celkové peněžní toky z investice (FCFF - Free 

Cash Flow to the Firm ) se rovnají peněžním tokům z investice plynoucí vlastníkovi (FCFE -

Free Cash Flow to the Equity). Peněžní toky z investice plynoucí věřiteli (FCFD - Free Cash 

Flow to the Debt) zde budou nulové. Celkové peněžní toky plynoucí z investice představují

veškeré peněžní toky, které podnik získává z aktiv bez ohledu na to, komu přísluší 

(vlastníkovi, věřiteli), viz Dluhošová (2006). Výpočet peněžních toků plynoucích z investice 

je následující:

tttttt ČPKINVODPEATFCFEFCFF  , (2.2.)

kde FCFFt jsou celkové peněžní toky plynoucí z investice v daném roce (v Kč), FCFEt jsou

peněžní toky z investice plynoucí vlastníkovi v daném roce (v Kč), EATt je čitý zisk 

z investice v daném roce (v Kč), ODPt jsou odpisy v daném roce (v Kč), INVt je investiční 

výdaj v daném roce (v Kč), ČPKt je změna čistého pracovního kapitálu v daném roce (v Kč).

Čistý zisk se vypočte jako:
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)1()( dODPNpTREAT ttt  , (2.3)

kde EATt je čitý zisk z investice v daném roce (v Kč), TRt jsou tržby v daném roce (v Kč), Npt

jsou provozní náklady v daném roce (v Kč), ODPt jsou odpisy v daném roce (v Kč), d je 

sazba daně z příjmu/100.

U zadlužených projektů je situace o něco komplikovanější, protože celkové peněžní 

toky plynoucí z investice (FCFF) se skládají jak z peněžních toků plynoucích vlastníkovi 

(FCFE), tak z peněžních toků plynoucích věřiteli (FCFD), protože věřitelé poskytují 

vlastníkovi peníze na realizaci investice. Pro vlastníka je tento způsob o něco výhodnější, 

protože díky tomu získá levnější kapitál. Vlastní kapitál je totiž vždy ten nejdražší a proto 

použije vlastník raději částečně i cizí kapitál. Peněžní toky z investice plynoucí vlastníkovi 

jsou například v případě akcionářů tvořeny z finančních toků z činnosti provozní, investiční i 

finanční. Vzorec pro výpočet peněžních toků plynoucích vlastníkovi u zadlužené investice je:

  ttttttt SSČPKINVODPEATFCFE , (2.4)

kde FCFEt jsou peněžní toky z investice plynoucí vlastníkovi v daném roce (v Kč), EATt je 

čitý zisk z investice v daném roce (v Kč), ODPt jsou odpisy v daném roce (v Kč), INVt je 

investiční výdaj v daném roce (v Kč), ČPKt je změna čistého pracovního kapitálu v daném 

roce (v Kč), St
+ je přijatý úvěr na financování investic v daném roce (v Kč), St

- jsou splátky 

úvěru, který byl použit na financování investice v daném roce (v Kč).

Vzorec pro výpočet čistého zisku je u zadlužené investice také odlišný:

)1()( diODPNpTREAT ttttt  , (2.5)

kde EATt je čitý zisk z investice v daném roce (v Kč), TRt jsou tržby v daném roce (v Kč), Npt

jsou provozní náklady v daném roce (v Kč), ODPt jsou odpisy v daném roce (v Kč), it jsou 

placené úroky v daném roce (v Kč), d je sazba daně z příjmu/100.

Výpočet peněžních toků plynoucích z investice pro věřitele je následující:

)1( diSSFCFD tttt   , (2.6)

kde FCFDt jsou peněžní toky z investice plynoucí věřiteli v daném roce (v Kč), St
- jsou 

splátky poskytnutého úvěru v daném roce (v Kč), St
+ je poskytnutý úvěr na financování 
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investic v daném roce (v Kč), it jsou placené úroky v daném roce (v Kč), d je sazba daně 

z příjmu/100.

Celkový peněžní tok plynoucí ze zadlužené investice potom vypadá následovně:

)1( diČPKINVODPEATFCFF tttttt  , (2.7)

kde FCFFt jsou celkové peněžní toky plynoucí z investice v daném roce (v Kč), EATt je čitý 

zisk z investice v daném roce (v Kč), ODPt jsou odpisy v daném roce (v Kč), INVt je 

investiční výdaj v daném roce (v Kč), ČPKt je změna čistého pracovního kapitálu v daném 

roce (v Kč), it jsou placené úroky v daném roce (v Kč), d je sazba daně z příjmu/100.

Je zřejmé, že ve vzorci pro výpočet celkových peněžních toků plynoucích z investice 

se neobjevují položky úvěr (St
+) a splátky úvěru (St

-) a to z toho důvodu, že se z pohledu 

vlastníků a věřitelů tyto položky vykompenzují a vyruší, viz Dluhošová (2006). Pro lepší 

orientaci jsou volné finanční toky zobrazeny na Obrázku 2.1.

Obrázek 2.2 Volné finanční toky dle druhu kapitálu

Fr
ee

 C
as

h 
F
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w

Zdroj: Dluhošová (2006)

2.5 Diskontní sazba a náklady kapitálu

Diskontní sazba je také důležitou částí investičního rozhodování. Je významná pro 

stanovení kritérií ekonomické efektivnosti investičních projektů, jako jsou čistá současná 

hodnota, index ziskovosti nebo diskontovaná doba návratnosti. Základem pro stanovení 

diskontní sazby je diskontní sazba firmy, která pokryje úhradu nákladů cizího kapitálu i 

odměnu vlastníkům firmy za vynaložený kapitál, viz Fotr (2005). Jako diskontní sazbu firmy 

St
+, St

-
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lze použít průměrné náklady celkového kapitálu (WACC7) nebo také náklady vlastního 

kapitálu (RE).

Obecně je možné náklady kapitálu chápat více způsoby. Nejčastěji z pohledu podniku 

se náklady kapitálu označují jako výdaj, který musí podnik zaplatit za získání různých forem 

kapitálu použitých na financování nových investic. Jejich hodnota vychází v procentech 

z hodnoty vloženého kapitálu. 

Z druhého pohledu představují náklady kapitálu míru výnosu požadovanou investory, 

kteří vkládají peníze do podniku. To znamená, že jsou určovány kapitálovým trhem a úzce 

souvisí s mírou rizika, kterou investor podstupuje. Jak již bylo výše uvedeno, platí i zde, že 

čím větší riziko investor podstupuje, tím větší výnos požaduje. A z toho vyplývá, že náklady 

na pořízení kapitálu budou vyšší. 

Z třetího pohledu se dají náklady kapitálu definovat jako minimální výnosnost, kterou 

musí podnik dosáhnout u svých nových investic (předpokládá se, že investice je stejně 

riskantní jako dosavadní podnikání podniku). V tomto kontextu náklady kapitálu představují 

průměrné náklady celkového kapitálu používaného podniku. Jestliže podnik nedosáhne 

minimální výnosnosti požadované investory, jde o investici, která je neefektivní a podniku se 

nevyplatí.

U nákladů kapitálu podniku je třeba rozlišovat průměrné náklady celkového kapitálu 

podniku a náklady jednotlivých druhů kapitálu podniku, viz Valach (2006).

2.5.1 Průměrné náklady celkového kapitálu

Průměrné náklady celkového kapitálu se dají definovat jako průměrný výdaj, který 

musí podnik za získání všech druhů kapitálu. Jsou závislé na nákladech jednotlivých druhů 

kapitálu a na podílu jednotlivých druhů kapitálu na celkovém kapitálu.

Tyto náklady kapitálu mohou být použity: jako základ pro stanovení požadované míry 

výnosnosti, v podobě mezních průměrných nákladů pro stanovení optimální výše celkových 

kapitálových výdajů podniku nebo jako rozhodovací kritérium pro výběr optimální kapitálové 

struktury podniku, viz Valach (2006).

Stanovují se jako vážený aritmetický průměr nákladů vlastního kapitálu a cizího 

kapitálu podle vzorce:

ED

ERDdR
WACC ED





)1(

, (2.8)

                                               
7 Weighted Average Cost Of Capital
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kde WACC jsou průměrné náklady kapitálu (v %), RD jsou náklady cizího kapitálu (v %), RE

jsou náklady vlastního kapitálu (v %), D je velikost úročeného cizího kapitálu (v Kč), E je

velikost vlastního kapitálu (v Kč), d je sazba daně z příjmů / 100.

2.5.2 Náklady jednotlivých druhů kapitálu

Náklady jednotlivých druhů kapitálu jsou výdajem, který podnik musí zaplatit za 

získání příslušných druhů kapitálu. Jsou ovlivněny dobou splatnosti příslušného kapitálu, 

systémem zdanění podniků8 a stupněm rizika pro věřitele (investory) a pro uživatele (pro 

nejméně rizikový cizí kapitál). Mezi dobou splatnosti a výnosem existuje stejně úměrný vztah 

jako mezi rizikem a výnosností, což znamená, že čím delší je předpokládaná doba splatnosti, 

tím vyšší výnosnost investor požaduje a tím je náklad kapitálu vyšší. U systému zdanění 

podniku záleží na tom, zda náklady kapitálu snižují daňový základ nebo ne. V druhém případě 

jsou náklady kapitálu dražší, protože podnik musí hradit náklady kapitálu až ze zisku po 

zdanění.

Z hlediska ceny nákladů jednotlivých druhů kapitálu je nejlevnější krátkodobý cizí 

kapitál – má krátkou dobu splatnosti, riziko pro věřitele je nejmenší a úrok z krátkodobého 

cizího kapitálu se zahrnuje do nákladů, takže snižuje základ daně pro potřeby výpočtu daně 

z příjmů. U střednědobého a dlouhodobého cizího kapitálu je cena vyšší z důvodu delší doby

splatnosti a většího rizika, přestože úrok z tohoto cizího kapitálu opět snižuje základ daně. 

Nejdražší je akciový kapitál, protože jeho splatnost je nulová, riziko akcionáře je poměrně 

větší než riziko věřitelů a dividendy se nemohou zahrnovat do nákladů -  jsou vypláceny až ze 

zisku po zdanění, viz Valach (2006).

K nákladům jednotlivých druhů kapitálu patří: náklady cizího kapitálu (náklady dluhu) 

a náklady vlastního kapitálu.

Náklady cizího kapitálu

Náklady cizího kapitálu jsou nákladem kapitálu, které podnik získá formou dluhu -

dluhopisy, úvěry, finanční výpomoci a ostatní úvěrové závazky. Vyjadřují se v podobě úroku

nebo kupónové platby, kterou musí podnik zaplatit věřitelům za zapůjčení kapitálu. V ČR je 

úrok z úvěru zahrnován do nákladů, a proto se stává položkou snižující zisk pro účely 

zdanění. Kvůli tomu je nezbytné brát na tuto informaci zřetel. Vzorec pro výpočet nákladů 

cizího kapitálu je:

                                               
8 u nákladů cizího kapitálu, v ČR podle zákona o daních z příjmů
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)1( diRD  , (2.9)

kde RD jsou náklady cizího kapitálu (v %), i je úroková sazba z úvěru (v %), d je sazba daně 

z příjmů / 100.

Pokud má podnik různou strukturu úvěrů, stanovují se náklady cizího kapitálu jako 

vážený aritmetický průměr z efektivních úrokových sazeb, které podnik platí. K tomu je třeba 

interních zdrojů podniku, ke kterým nemá přístup každý. Proto je možný výpočet úrokové

sazby z úvěru jako podíl nákladových úroků a průměrného stavu bankovních úvěrů, viz 

Dluhošová (2006).

Stanovení nákladů dluhopisů je trochu obtížnější, protože je nutné použít vnitřní 

výnosovou míru a dobu jejich splatnosti. Pro účely výpočtu v této bakalářské práci není tento 

vzorec podstatný.

Náklady vlastního kapitálu

Náklady vlastního kapitálu jsou závislé na typu společnosti přesněji na právní formě 

podnikání společnosti. Určují se podle vyplácených dividend nebo podílů na zisku. Jsou to

náklady ztracené příležitosti, alternativní náklady, oportunitní náklady. Náklady vlastního 

kapitálu jsou dražší než náklady na cizí kapitál, protože riziko akcionáře (nebo vlastníka 

vkládající své peníze) je vyšší než riziko věřitele. Věřitel má zaručený výnos v podobě 

splátky úroku z úvěru nezávisle na zisku dlužníka (podniku), ale akcionář vložil své peníze do 

podniku na neomezenou dobu a jeho výnos není dopředu zaručený. 

Jejich stanovení je o mnoho komplikovanější než stanovení nákladů cizího kapitálu. 

Existují různé modely pro jejich výpočet. Nejvýznamnějšími jsou: (1) model CAPM (model 

oceňování kapitálových aktiv), (2) model APM (arbitrážní model oceňování), (3) dividendový 

model, (4) stavebnicový model INFA (ratingový model).

Model CAPM9 využívá tržní přístup ke stanovení nákladů na vlastní kapitál. Jeho 

základ vychází z práce H. Markowitze a J. Tobina z počátku 50. let 20. století. V dnešní době 

je jedním z nejčastěji používaných modelů pro tržní ocenění. Důležitou myšlenkou tohoto 

modelu je rovnováha mezi rizikem a výnosností, ale i rizikem a ztrátou. Jedná se o 

jednofaktorový model. V modelu CAPM existují dvě přímky: přímka kapitálového trhu 

(CML - Capital Market Line) a přímka trhu cenných papírů (SML - Security Market Line). 

Požadovaná výnosnost vlastního kapitálu podniku (náklady vlastního kapitálu) podle přímky 

SML lze vyjádřit jako:
                                               
9 Capital Asset Pricing Model
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)( FMEFE RRRR   , (2.10)

kde RE jsou náklady vlastního kapitálu (očekávaný výnos vlastního kapitálu v %), RF je

bezriziková sazba (úroková sazba státních dluhopisů v %), βE je koeficient citlivosti 

dodatečného RE na dodatečný RM, RM je očekávaný výnos tržního portfolia.

Model APM je dalším modelem oceňování kapitálových aktiv, který využívá tržní 

přístup pro stanovení vlastních nákladů kapitálu, ale zde se jedná o vícefaktorový model., 

protože bere v úvahu více různých rizikových faktorů. Vzorec pro jeho výpočet je následující: 

)( FJ
j

EjFE RRRR   , (2.11)

kde RE jsou náklady vlastního kapitálu (očekávaný výnos vlastního kapitálu), RF je

bezriziková sazba (úroková sazba státních dluhopisů), βEj je koeficient citlivosti dodatečného

RE na dodatečný výnos j-tého faktoru, RJ je očekávaný výnos j-tého faktoru.

Dividendový model se používá pro oceňování akcií. Tržní cena akcie je určena 

současnou hodnotou budoucích dividend z akcie v jednotlivých letech. Při „věčné“ výplatě 

konstantní dividendy může být tržní cena akcie určena jako perpetuita. Podle tohoto modelu 

se náklady vlastního kapitálu vypočítají podle vztahu:

0P

DIV
RE  , (2.12)

kde RE jsou náklady vlastního kapitálu (očekávaný výnos vlastního kapitálu), DIV je hodnota 

dividendy, P0 je tržní cena akcie.

Pokud dividenda ročně poroste konstantním tempem g, přičítá se tato hodnota k vzorci 

(2.12), viz Dluhošová (2006).

Stavebnicový model INFA  je používán Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) a 

vychází z modelu ratingových agentur. Výše rizika je alternativní náklad vlastního kapitálu, 

zhodnocení vlastního kapitálu, kterého by bylo možné dosáhnout v případě investice do stejně 

rizikové investiční příležitosti. Tento model je založen na sčítání bezrizikové sazby

s rizikovými přirážkami (prémiemi). Bezriziková sazba je určena na úrovni výnosu státních 

pokladničních poukázek, popřípadě desetiletých státních dluhopisů. Vzorec pro výpočet 

vlastních nákladů kapitálu podle tohoto modelu je následující:
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, (2.13)

kde RE jsou náklady vlastního kapitálu (očekávaný výnos vlastního kapitálu v %), WACC jsou 

průměrné náklady kapitálu (v %), UZ jsou úplatné zdroje (VK + BU + O), tj. kapitál, za který 

je nutné platit (v Kč), A jsou aktiva celkem (v Kč), VK je vlastní kapitál (v Kč), BU jsou

bankovní úvěry (v Kč), O jsou dluhopisy (obligace) (v Kč), d je daňová sazba / 100.

Na základě stavebnicového modelu INFA je výpočet pro průměrné náklady celkového 

kapitálu vyjádřen takto:

LAfinstabsképodnikatelF RRRRWACC  , (2.14)

kde WACC je průměrný celkový kapitál nezadluženého projektu (v %), RF je bezriziková 

sazba (úroková sazba státních dluhopisů) (v %), Rpodnikatelské je riziková přirážka za obchodní 

podnikatelské riziko (v %), Rfinstab je riziková přirážka za riziko vyplývající z finanční stability 

(v %), RLA je riziková přirážka za velikost podniku (v %).

Průměrný celkový kapitál se bude měnit se změnou rizikových přirážek, které jej 

ovlivňují: riziková přirážka za obchodní podnikatelské riziko, riziková přirážka za riziko 

vyplývající z finanční stability a riziková přirážka za velikost podniku. Předpokladem tohoto 

modelu je, že průměrné náklady celkového kapitálu (WACC) jsou nezávislé na kapitálové 

struktuře a jsou stanoveny jako by měl podnik úplatné zdroje rovny vlastnímu kapitálu, viz 

MPO.

Bezriziková sazba (RF ) je určena na úrovni výnosu státních pokladničních poukázek, 

popřípadě desetiletých státních dluhopisů. 

Riziková přirážka za obchodní podnikatelské riziko (Rpodnikatelské) je závislá na 

ekonomickém ukazateli ROA (rentabilitě aktiv), který se vypočte jako podíl provozního zisku 

(EBIT) a celkových aktiv (A). Ukazatel ROA je porovnáván s ukazatelem X1, jehož vzorec je:

OBU

Ú

A

OBUVK
X







)(
1 , (2.15)

Vzájemné porovnání těchto dvou ukazatelů je popsáno v následující tabulce:
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Tabulka 2.1 Porovnání ukazatelů ROA a X1

ROA  X1  Rpodnikatelské = 0 %

ROA  X1  Rpodnikatelské = 10 %

ROA = X1  Rpodnikatelské = (X1 – ROA)2 / (10  X12)

Zdroj: www.mpo.cz

U přirážky za riziko vyplývající z finanční stability (Rfinstab) se vychází z ukazatele 

celkové likvidity, kterým je podíl oběžných aktiv (OA) a krátkodobých závazků. Dále je 

stanovena mezní hodnota likvidity označovaná jako XL. Záleží ovšem také na průměru 

průmyslu. Když je průměr průmyslu nižší než hodnota 1,25, potom horní hranice XL je 1,25, 

ale je-li průměr průmyslu větší než tato hodnota, pak je XL rovno průměru průmyslu. 

Porovnání celkové likvidity a mezní hodnoty likvidity je zobrazeno v následující tabulce:

Tabulka 2.2 Porovnání celkové likvidity a mezní hodnoty likvidity (XL)

celková 

likvidita
 XL  Rfinstab = 0%

celková 

likvidita
 1  Rfinstab = 10%

1 
celková 

likvidita
 XL  Rfinstab = (XL – celková likvidita)2 / 10  (XL – 1)2

Zdroj: www.mpo.cz

Riziková přirážka za velikost podniku (RLA) se zjišťuje podle velikosti úplatných 

zdrojů. Jejich porovnání je zapsáno v následující tabulce:

Tabulka 2.3 Porovnání velikosti úplatných zdrojů

UZ  3 miliardy Kč  RLA = 0%

UZ  100 milionů Kč  RLA = 5%

100 mil. Kč  UZ  3 mld. Kč  RLA = (3 mld. Kč – UZ)2 / 168,2

Zdroj: www.mpo.cz
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3 Kritéria hodnocení efektivnosti investic

Tato kapitola je věnována především klasifikaci kritérií hodnocení efektivnosti 

investic, a to podle faktoru času a podle efektů z investic. Dále jsou zde podrobněji popsána 

vybraná kritéria – metoda průměrných ročních nákladů, metoda diskontovaných nákladů, 

čistá současná hodnota, rentabilita investovaného kapitálu, doba návratnosti prostá a 

diskontovaná a vnitřní výnosové procento. Hlavními použitými prameny jsou Valach (2006), 

Dluhošová (2006) a Fotr (2005).

3.1 Klasifikace kritérií hodnocení efektivnosti investic

Kritéria hodnocení efektivnosti investic lze klasifikovat dvěma způsoby: dle 

respektování faktoru času a dle efektů z investic.

Dle respektování faktoru času se kritéria dělí na statická a dynamická. 

Statická kritéria nerespektují faktor času, a proto je vhodné je použít jen, když má 

faktor času nepodstatný vliv na rozhodování o investicích. Nejvíce se využívají u projektů 

s krátkou dobou životnosti (jeden až dva roky), anebo pokud se jedná o investování pomocí 

jednorázové koupě fixního majetku (stroje, budovy, apod.). To, že tato kritéria nerespektují 

faktoru času, znamená, že se při jejich výpočtu nepoužívá diskontní sazba, která je zde i 

přesto významná. Čím je diskontní sazba nižší, tím je vliv faktoru času méně významný. Ve 

skutečnosti jsou možnosti použití statických metod velmi omezené, protože projektů s krátkou 

dobou životnosti a nízkou diskontní sazbou je velmi málo. I přesto jsou v praxi velmi 

oblíbené a používané, hlavně pro svou jednoduchost, viz Valach (2006). Statická kritéria jsou 

například: prostá doba návratnosti, rentabilita investovaného kapitálu nebo metoda 

průměrných ročních nákladů.

Dynamická kritéria jsou kritéria, která naopak respektují faktor času. Používají se u 

těch projektů, kde je delší doba pořízení dlouhodobého majetku a delší ekonomická životnost.

Většina projektů bývá právě tohoto typu. Respektování faktoru času je důležité, protože je jím 

ovlivněno rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí investice, viz Valach (2006). Při hodnocení 

projektů je dobré používat jak dynamické, tak statické metody, protože jsou pak lépe vidět 

rozdíly při respektování a nerespektování faktoru času. Dynamická kritéria jsou například: 

čistá současná hodnota, index ziskovosti, vnitřní výnosové procento, diskontovaná doba 

návratnosti nebo metoda diskontovaných nákladů.
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Dle efektů z investic se kritéria dělí na nákladová kritéria, zisková kritéria a kritéria 

využívající peněžní toky z investice (finanční kritéria).

U metod využívajících nákladová kritéria hodnocení efektivnosti investičních 

projektů je efektem investování úspora nákladů nejen investičních, ale i nákladů provozních. 

Jednorázové investiční náklady roční provozní náklady jsou spojovány do jedné kategorie tzv. 

ročních průměrných nákladů. Tyto náklady představují požadovaný výnos z vložených 

prostředků na investici zvýšený o roční odpisy a ostatní roční provozní náklady. Nákladová 

kritéria je možné použít jen tehdy, pokud se jedná o investice zabezpečující stejný rozsah 

produkce a stejné realizační ceny, protože nebere v úvahu případný vyšší zisk dosažený 

investicí. Tato kritéria se využívají hlavně v případech, kdy nelze přesně odhadnout ceny 

výrobků, které budou investicí produkovány, a není tedy možné spolehlivě určit zisk, který 

z nich bude dosažen. Často se také tato kritéria používají při propočtech různých technických 

variant projektů, které zabezpečují stejný rozsah produkce (náhrada starého stroje za nový) 

nebo při investicích, jejichž cílem je úspora nákladů (úspora energie, času, tepla, pracovníků, 

apod.), viz Valach (2006). Metody používající nákladová kritéria jsou například metoda 

průměrných ročních nákladů nebo metoda diskontovaných nákladů.

U ziskových kritérií hodnocení efektivnosti investičních projektů je efektem 

investování zisk snížený o daň ze zisku. Zisk jako efekt z investice je dokonalejší než úspora 

nákladů a je také komplexnější, neboť obsahuje i výši zisku docílenou objemem výkonů 

jednotlivých variant projektů. Z finančního pohledu ovšem zisk nepředstavuje celkový tok 

peněžních příjmů z projektu, protože nezahrnuje například příjmy ve formě odpisů a jiné, viz 

Valach (2006). „Odpisy představují sice náklad, ovlivňující zisk, ale nikoliv výdaj peněz –

naopak jde o peněžní příjem, který je použitelný okamžitě pro krytí různých výdajů. Pomocí 

různé odpisové politiky může podnik zisk snižovat (zvyšovat), a tím do jisté míry ovlivňovat 

pohled na efektivnost investičních projektů měřenou pouze ziskem.“ Valach (2006, str. 78). 

Příkladem ziskových kritérií je například rentabilita investovaného kapitálu.

Kritéria využívající peněžní toky z investice (finanční kritéria) mají efekt vyjádřen 

pomocí příjmů a výdajů, tzn., že základem pro jejich výpočet jsou skutečné finanční toky 

vyvolané realizací projektu, přesněji se jedná o volné finanční toky. V současnosti jsou 

finanční kritéria při hodnocení efektivnosti investic považována za dominantní. Berou 

v úvahu jak veškeré náklady a zisk po zdanění vyvolaný investicí, tak i odpisy a další možné 

příjmy. „Celková efektivnost projektu se musí posuzovat podle toho, jak přispívají k hlavnímu 

cíli podnikání firmy – tj. k maximalizaci tržní hodnoty pro vlastníky.“ Valach (2006, str. 76). 

Tento předpoklad nejlépe splňují právě finanční kritéria hodnocení efektivnosti investičních 
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projektů. Maximální hodnoty finančních kritérií jsou ovlivněny téměř vždy zvenčí. Mohou to 

být ekonomická omezení nebo různé technické, ekologické, zdravotní a bezpečnostní 

předpisy, které musí být respektovány. Nejdůležitějšími finančními kritérii jsou čistá současná 

hodnota, index ziskovosti, vnitřní výnosové procento a diskontovaná doba návratnosti.

Klasifikace kritérií hodnocení efektivnosti investic je znázorněna v Tabulce 3.1.

Tabulka 3.1 Ekonomická kritéria hodnocení investic

klasifikace
dle efektů z investic

nákladová zisková finanční

dle 
respektování 
faktoru času

statická
metoda 

průměrných 
ročních nákladů

rentabilita 
investovaného 

kapitálu
prostá doba návratnosti

dynamická
metoda 

diskontovaných 
nákladů

diskontovaná doba 
návratnosti, 

čistá současná hodnota, 
index ziskovosti, vnitřní 

výnosové procento
Zdroj: Vlastní zpracování

3.2 Vybraná kritéria

K hodnocení efektivnosti vybraného investičního projektu byla vybrána jen kritéria, 

která byla pro hodnocení konkrétního projektu podstatná a účelná. Bylo vybíráno tak, aby 

byla investice hodnocena různými druhy kritérií. Tato vybraná kritéria jsou v této podkapitole 

postupně blíže vysvětlena.

3.2.1 Metoda průměrných ročních nákladů

Jak lze z názvu odvodit, tato metoda je kritériem nákladovým a zároveň kritériem 

statickým. Slouží k porovnání průměrných ročních nákladů u srovnatelných investičních 

variant projektů. To znamená, že je vhodná pro porovnání variant se stejným objemem 

produkce nebo pro porovnání variant se stejným objemem produkce v případech, kdy 

nemůžeme odhadnout cenu budoucích výrobků. Výhodou této metody je, že lze porovnávat

varianty s různou dobou životnosti, protože se náklady vždy přepočítávají na jeden rok.

Výsledkem je hodnota, která se vypočte jako součet ročních provozních nákladů, ročních 

odpisů a ročních úroků. Vzorec pro výpočet ročních průměrných nákladů je:

VJiOR  , (3.1)
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kde R jsou roční průměrné náklady varianty (v Kč), O jsou roční odpisy (v Kč), i je 

požadovaná míra výnosnosti – úrok (v %/100), J je investiční náklad (obdoba kapitálového 

výdaje, v Kč), V jsou ostatní roční provozní náklady (v Kč) tj. celkové provozní náklady 

snížené o odpisy.

Koeficient požadované výnosnosti (i) zde vyjadřuje požadovanou minimální 

výnosnost investice, která musí být projektem zajištěna, viz Valach (2006). Projekt 

s nejnižšími průměrnými ročními náklady je nejvýhodnější. Čím nižší jsou průměrné roční 

náklady varianty, tím lépe.

Tento výpočet ovšem není příliš přesný, neboť úrok, vyjadřující vázanost kapitálu, je 

stále určován z pořizovací ceny každé varianty. Měl by totiž být odvozen ze zůstatkové ceny, 

která se postupně snižuje, protože tím také klesá vázanost kapitálu. Pro přesnější výpočet je 

proto lepší použít při výpočtu tohoto modelu umořovatel. Výši ročních odpisů a 

požadovaných výnosů z klesající zůstatkové ceny hmotného majetku (stroje) lze považovat za 

anuitní splátku, kterou je třeba uhradit. Pravidelná splátka se dá potom vyjádřit jako: O+iJ, 

kde odpisy jsou považovány za úmor půjčky a výnos z klesající zůstatkové ceny za úrok 

z klesající částky úvěru. Investiční náklad tedy v tomto případě vyjadřuje „půjčku“, viz 

Valach (2006). Hodnota umořovatele je:

1)1(

)1(




n

n

i

ii
, (3.2)

kde i je úrokový koeficient (v %), n je počet let.

Z toho vyplývá následující rovnost:

1)1(

)1(
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n
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iiJ
JiO . (3.3)

Roční průměrné náklady se vypočítají takto:

V
i

iiJ
R

n

n






1)1(

)1(
, (3.4)

kde R jsou roční průměrné náklady varianty (v Kč), J je investiční náklad (obdoba 

kapitálového výdaje, v Kč), i je požadovaná míra výnosnosti – úrok (v %/100), n je počet let,

V jsou ostatní roční provozní náklady (v Kč) tj. celkové provozní náklady – odpisy.
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Metoda ročních průměrných nákladů pomocí umořovatele bývala u nás v centrálně 

řízené ekonomice nazývána „převedené náklady“ a její používání bylo zdůvodňováno 

zbytečností ziskových kritérií hodnocení efektivnosti. Argumentovalo se, že zisk v centrálně 

řízené ekonomice nemá podstatný vliv na rozhodování, není cílem podnikání ani investování 

a proto je třeba používat nákladová kritéria. Dalším argumentem bylo, že ceny jsou nepružné, 

nevyjadřují nabídku a poptávku, a proto ani zisk nemůže vyjadřovat nabídku a poptávku, viz 

Valach (2006). Ovšem v podmínkách tržní ekonomiky tato zdůvodnění nejsou oprávněná a 

proto jsou používána také kritéria zisková a finanční.

Jestliže se očekává, že bude dlouhodobý majetek na konci životnosti odprodán za 

nějakou likvidační cenu (L), odečteme u vzorce (3.1) od ostatních ročních provozních nákladů 

průměrnou likvidační cenu:

n

L
VJiOR  , (3.5)

kde L je likvidační cena (snížená o eventuální náklady likvidace v Kč), n je doba životnosti 

investice, ostatní symboly jsou stejné jako v předchozím vzorci.

U přesnějšího výpočtu pomocí umořovatele (vzorec 3.4) se výpočet provede 

následovně:
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kde „odečteme od zpřesněných ročních průměrných nákladů průměrnou diskontovanou 

likvidační cenu, tj. likvidační cenu diskontujeme a pro zjištění průměrné roční hodnoty 

vynásobíme umořovatelem“ Valach (2006, str.82).

3.2.2 Metoda diskontovaných nákladů

Metoda diskontovaných nákladů je založena na stejném principu jako metoda ročních 

průměrných nákladů. Je to také kritérium nákladové, ale není statické, jak tomu bylo u 

metody průměrných ročních nákladů, ale jedná se o kritérium dynamické, protože bere 

v úvahu faktor času. Rozdíl mezi těmito metodami spočívá v tom, že metoda diskontovaných 

nákladů porovnává souhrn investičních a diskontovaných provozních nákladů jednotlivých 

variant projektu za celou dobu jeho životnosti. Z toho vyplývá, že místo nákladů připadajících 

na jeden rok, jak tomu bylo u metody průměrných ročních nákladů, metoda diskontovaných 
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nákladů porovnává souhrn všech nákladů, které jsou spojeny s realizací jednotlivých variant 

projektů za celou dobu jeho životnosti. Tím pádem je třeba tyto náklady diskontovat, aby byl 

zahrnut i faktor času. Proto je důležité, aby hodnocené projekty měly stejnou dobu životnosti. 

Když nemají, musí se varianty převést na stejnou délku životnosti. Ta se počítá jako nejmenší 

společný násobek životností jednotlivých porovnávaných variant, viz Valach (2006). 

Diskontované náklady lze vyjádřit takto:





N

n
nVJD

1

, (3.7)

kde D jsou diskontované náklady investičního projektu (v Kč), J je investiční náklad (obdoba 

kapitálového výdaje, v Kč), Vn jsou diskontované ostatní roční provozní náklady (v Kč) tj. 

celkové provozní náklady – odpisy, n jsou jednotlivá léta životnosti, N je doba životnosti 

celkem.

Opět platí i zde, že projekt s nižšími diskontovanými náklady je pro realizaci lepší. 

Jestliže se předpokládá, stejně jako u předchozí metody, že na konci životnosti bude 

majetek odprodán, tzn., bude mít určitou likvidační cenu (L), tak se musí diskontovaná 

hodnota likvidační ceny investice od vzorce diskontovaných nákladů odečíst:

d

N

n
n LVJD  

1

, (3.8)

kde Ld je diskontovaná likvidační cena investice, ostatní symboly jsou stejné jako 

v předchozím vzorci.

3.2.3 Čistá současná hodnota

Čistá současná hodnota (NPV - Net Present Value) je metoda založená na diskontování 

peněžních toků. Představuje rozdíl současné hodnoty všech budoucích příjmů projektu a 

současné hodnoty všech výdajů projektu, viz Fotr (2005). Efektem z investice je v tomto 

případě peněžní příjem z projektu. Vzorec pro výpočet čisté současné hodnoty je:

KVRFCFNPV t
T

t
t  
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1

, (3.9)
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kde NPV je čistá současná hodnota (v Kč), T je doba životnosti projektu, FCFt jsou volné 

peněžní toky v jednotlivých letech provozu investice (v Kč), R jsou náklady kapitálu (v 

%/100), KV je kapitálový výdaj (v Kč).

„Hodnotu kritéria lze interpretovat jako absolutní přírůstek majetku z realizace 

investice.“ Dluhošová (2006). Zjednodušeně řečeno, čistá současná hodnota informuje o 

efektivnosti projektu v absolutním vyjádření (v Kč).

Pokud výjde čistá současná hodnota projektu kladná, diskontované peněžní příjmy 

převyšují kapitálový výdaj, tak je pro podnik výhodné projekt realizovat. Takový projekt 

zajišťuje požadovanou míru výnosnosti a zvyšuje tržní hodnotu firmy. 

Když výsledek čisté současné hodnoty bude záporný, diskontované peněžní příjmy 

jsou nižší než kapitálový výdaj, projekt neprodukuje zisk a bylo by neefektivní jej realizovat. 

Projekt se zápornou čistou současnou hodnotou nedokáže pokrýt ani požadovanou míru 

výnosnosti a jeho přijetí by snižovalo tržní hodnotu firmy. 

Jestliže je čistá současná hodnota daného projektu nulová, diskontované peněžní 

příjmy se rovnají kapitálovému výdaji, záleží poté pouze na vedení podniku, zda se rozhodne 

projekt přijmout či zamítnout. Takový projekt totiž není ani ziskový ani ztrátový a proto 

nezvyšuje ani nesnižuje tržní hodnotu firmy. V praxi by ovšem projekt spíše realizován nebyl, 

kdyby z něj podnik nic nezískal. Takové projekty se realizují například, pokud se jedná o 

dobročinnost. Interpretace výsledků je znázorněna v následující tabulce:

Tabulka 3.2 Interpretace výsledků čisté současné hodnoty

předpis vliv na TH firmy10 výsledek

NPV  0 diskontované FCFt  KV TH firmy  realizovat

NPV  0 diskontované FCFt  KV TH firmy  nerealizovat

NPV = 0 diskontované FCFt = KV TH firmy se nemění  podle rozhodnutí vedení

Zdroj: Valach (2006)

Pokud je na výběr více investičních projektů s kladnou čistou současnou hodnotou, pak je 

optimální vybrat variantu s největší čistou současnou hodnotou.

Výše čisté současné hodnoty závisí na dvou faktorech: na charakteru a výši peněžních

toků z investice a na nákladech kapitálu (požadovaným výnosem). Čím jsou náklady kapitálu 

nižší, tím je čistá současná hodnota vyšší a naopak. 

                                               
10 TH firmy znamená tržní hodnota firmy
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Výhodou tohoto kritéria je, že respektuje faktor času a vychází z finančních toků za 

celou dobu životnosti projektu. Další výhodou je vlastnost aditivity, tzn., čisté současné 

hodnoty za více projektů se dají sčítat dohromady. Nevýhodou může být, stejně jako u 

metody diskontovaných nákladů, že oba projekty musí být hodnoceny při stejné době 

životnosti, kterou je nejmenší společný násobek všech životností, viz Valach (2006). Další 

nevýhodou je, že často dochází k umělému nadhodnocování investice (prodloužení 

životnosti).

Jestliže se kapitálový výdaj neuskutečňuje jednorázově na začátku investice, ale 

postupně (např. u stavebních investic), pak je nutné diskontovat nejen peněžní příjmy 

z investice, ale i kapitálové výdaje.

Čistá současná hodnota nezadluženého projektu se dá také vyjádřit takto:

0
1

)1( CFRCFNPV t
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 , (3.10)

kde NPV je čistá současná hodnota (v Kč), T je doba životnosti projektu, CFt jsou celkové 

volné peněžní toky z investice v jednotlivých letech (v Kč), CF0 jsou celkové volné peněžní 

toky z investice před uvedením investice do provozu (v Kč), R jsou náklady kapitálu (v 

%/100).

Celkové volné peněžní toky z investice před uvedením investice do provozu (FCFF0) 

jsou v podstatě kapitálovým výdajem, ale s opačným znaménkem, neboť v této souvislosti je 

brán jako záporný peněžní tok.

U zadlužené investice je výpočet čisté současné hodnoty stanoven trochu jinak. Podle 

typu finančních toků je nutné použít příslušný typ nákladu kapitálu, viz Dluhošová (2006). U 

zadluženého projektu se čistá současná hodnota stanovuje třemi způsoby a podle toho jsou 

rozděleny na: čistou současnou hodnotu na bázi vlastního kapitálu (NPV-Equity), čistou 

současnou hodnotu na bázi celkového kapitálu (NPV-WACC) a čistou současnou hodnotu na 

bázi daňového štítu (ANPV).

Čistá současná hodnota na bázi vlastního kapitálu (NPV-Equity) se stanovuje 

s použitím volných peněžních toků pro vlastníky (FCFE), které jsou diskontovány náklady 

vlastního kapitálu, viz Dluhošová (2006). Vzorec pro výpočet je následující:
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kde NPV je čistá současná hodnota (v Kč), T je doba životnosti projektu, FCFEt jsou volné 

peněžní toky z investice plynoucí vlastníkovi v jednotlivých letech (v Kč), FCFE0 jsou volné 

peněžní toky z investice plynoucí vlastníkovi před uvedením investice do provozu (v Kč), RE

jsou náklady vlastního kapitálu (v %/100).

Čistá současná hodnota na bázi celkového kapitálu (NPV-WACC) je určena s 

použitím volných celkových peněžních toků podniku (FCFF) a průměrných celkových 

nákladů kapitálu (WACC) pomocí diskontování, viz Dluhošová (2006). Její výpočet je 

následující:
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kde NPV je čistá současná hodnota (v Kč), T je doba životnosti projektu, FCFFt jsou celkové 

volné peněžní toky z investice v jednotlivých letech (v Kč), FCFF0 jsou celkové volné 

peněžní toky z investice před uvedením investice do provozu (v Kč), WACC jsou celkové 

průměrné náklady kapitálu (v %/100).

Čistá současná hodnota na bázi daňového štítu (ANPV) se určí součtem čisté současné 

hodnoty nezadluženého projektu a daňového štítu11, který vzniká při financování projektu 

cizím kapitálem, viz Dluhošová (2006). ANPV je vyjádřena takto:
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kde NPV je čistá současná hodnota (v Kč), T je doba životnosti projektu, FCFFt jsou celkové 

volné peněžní toky z investice v jednotlivých letech (v Kč), FCFF0 jsou celkové volné 

peněžní toky z investice před uvedením investice do provozu (v Kč), R jsou náklady kapitálu 

(v %/100), TSt je daňový štít (v Kč), RD jsou náklady cizího kapitálu (v %/100).

3.2.4 Index ziskovosti

Index ziskovosti je používán jako doplňkové kritérium k čisté současné hodnotě. Je to 

relativní ukazatel, který vyjadřuje podíl očekávaných diskontovaných peněžních příjmů 

z projektu a počátečních kapitálových výdajů. Název index ziskovosti proto není příliš přesný, 

spíše by se hodil název index čisté současné hodnoty. V některých publikacích je toto 

kritérium nazýváno jako index rentability. Vzorec pro jeho výpočet je:

                                               
11 současná hodnota daňových úspor
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kde IZ je index ziskovosti, T je doba životnosti projektu, FCFt jsou volné peněžní toky 

v jednotlivých letech provozu investice (v Kč), R jsou náklady kapitálu (v %/100), KV je 

kapitálový výdaj (v Kč).

Pokud výjde index ziskovosti větší než jedna (NPV je kladná), znamená to, že je 

projekt ziskový. Pokud výjde index ziskovosti menší než jedna (NPV je záporná), znamená 

to, že je projekt ztrátový. Jestliže se index ziskovosti rovná jedné (NPV je rovno nule), pak 

opět záleží na rozhodnutí vedení podniku. Interpretace výsledků je znázorněna v následující 

tabulce:

Tabulka 3.3 Interpretace výsledků indexu ziskovosti

předpis výsledek

NPV  0 IZ  1  projekt je ziskový

NPV  0 IZ  1  projekt je ztrátový

NPV = 0 IZ = 1  projekt nepřináší ani zisk ani ztrátu

Zdroj: Valach (2006)

Efekt z investice je formulován na jednotku kapitálových vstupů, takže čím větší je 

index ziskovosti, tím více jsou využity vstupy, a tím výhodnější je projekt realizovat. Tento 

ukazatel má stejné vlastnosti jako čistá současná hodnota. Jedinou výjimkou je, že nemá 

vlastnost aditivity, takže jednotlivé indexy ziskovosti se nedají sčítat. Nejčastěji se toto 

kritérium používá při hodnocení několika projektů, když má firma jen omezené kapitálové 

zdroje a není proto možné přijmout všechny projekty i když mají kladnou čistou současnou 

hodnotu, viz Valach (2006).

3.2.5 Rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu

Rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu (ROCE - Return on Capital Employed) 

je mezi ukazateli rentability používána k hodnocení efektivnosti investičních projektů 

nejčastěji. Je to ziskové kritérium, protože za efekt z investice považuje zisk, který projekt 

přináší, a zároveň statické kritérium, neboť nebere v úvahu faktor času. Jedná se spíše o 

doplňkový ukazatel. Vyjadřuje se jako podíl průměrného ročního zisku po zdanění a 
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kapitálových vstupů odpovídajících pořizovací ceně investice. Výpočet kritéria získáme ze 

vztahu:

INV

EAT
ROCE


 , (3.15)

kde ROCE je rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu (v Kč),  EAT je průměrný roční 

čistý zisk (v Kč), INV je pořizovací cena investice (v Kč).

U rentability dlouhodobého investovaného kapitálu lze říci, že vyjadřuje zisk 

z investice na jednu korunu investičních výdajů. Při porovnání variant je výhodnější 

realizovat projekt (při srovnatelném riziku) s vyšší rentabilitou dlouhodobě investovaného 

kapitálu. Pro rozhodnutí o realizaci či nerealizaci investičního projektu se postupuje tak, že se 

výnosnost investiční varianty porovnává s výnosností celého podniku. Výnosnost investičního 

projektu musí být aspoň na této úrovni.

Výhodou je snadná dostupnost dat a jednoduchý výpočet. Díky tomu, že toto kritérium 

využívá roční zisk, je možné porovnávat varianty s různou dobou životnosti, podobně jako u 

metody průměrných ročních nákladů. Hodnocené investiční varianty nemusí zajišťovat stejný 

rozsah produkce, jak tomu bylo u nákladových kritérií, viz Valach (2006). Nevýhodou je, že 

nerespektuje faktor času, nevychází z peněžních toků, a že nelze jednotlivé rentability 

projektů sčítat.

3.2.6 Doba návratnosti

Doba návratnosti12 investičního projektu bývá často používaným kritériem hlavně 

v bankovních kruzích. Za efekt z investice považuje peněžní tok. Obecně je doba návratnosti 

časový interval, za který se podniku navrátí vynaložené prostředky na investici. Neboli doba, 

za kterou se projekt splatí z peněžních příjmů, které „vydělá“. Obecně musí být doba 

návratnosti menší než doba životnosti projektu. Doba návratnosti může být prostá nebo 

diskontovaná. 

Prostá doba návratnosti je statické kritérium, takže nevyužívá diskontování příjmů 

z investice:

KVFCF
DN

t
t 

1

, (3.16)

                                               
12 v některých publikacích je toho kritérium uváděno pod názvem doba úhrady 
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kde DN je doba návratnosti, FCFt jsou peněžní příjmy z investice v jednotlivých letech (v 

Kč), KV je kapitálový výdaj (v Kč).

Někdy je výpočet prosté doby návratnosti prováděn pomocí průměrných ročních 

provozních příjmů ( FCF):

FCF

KV
DN


 ,

(3.17)

kde DN je doba návratnosti,  FCF jsou průměrné roční peněžní příjmy z investice (v Kč),

KV je kapitálový výdaj (v Kč).

Výhodou této metody je jednoduchost výpočtu a snadná interpretace, nevýhodou je, že 

nerespektuje faktor času.

Diskontovaná doba návratnosti je dynamické kritérium. Její výpočet je následující:
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kde DN je doba návratnosti, FCFt jsou peněžní příjmy z investice v jednotlivých letech (v 

Kč), R jsou náklady kapitálu (v %/100), KV je kapitálový výdaj (v Kč).

Výhodou diskontované doby návratnosti je, že respektuje faktor času, lze měnit 

náklady kapitálu a dá se snadno interpretovat. 

Nevýhodou doby návratnosti obecně je, že bere v úvahu peněžní toky pouze do doby 

návratnosti a nepočítá s peněžními toky, které vzniknou později. Z toho vyplývá, že tato 

metoda není měřítkem efektivnosti projektu, ale očekávané likvidity projektu, takže by měla 

být používána spíše jako doplněk, viz Valach (2006). Další nevýhodou je, že doba návratnosti 

za jednotlivé projekty se nedá sčítat. 

„Toto kritérium je vhodné pro hodnocení projektů s krátkou dobou životnosti při 

požadavku na rychlou návratnost vložených prostředků. Takovými typy jsou například

racionalizační a doplňkové projekty.“ Dluhošová (2006, str. 131).

3.2.7 Vnitřní výnosové procento

Vnitřní výnosové procento neboli vnitřní míra výnosnosti (IRR - Internal Rate of 

Return) je dalším dynamickým kritériem hodnocení efektivnosti investičních projektů. Za 

efekt z investice považuje peněžní příjem. Vnitřní výnosové procento lze chápat jako 
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výnosnost, kterou projekt vynáší během jeho životnosti. Je to vlastně diskontní sazba, při 

které se čistá současná hodnota rovná nule, což znamená, že diskontované peněžní příjmy se 

rovnají kapitálovým výdajům:
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kde FCFt jsou peněžní příjmy z investice v jednotlivých letech (v Kč), T je doba životnosti 

projektu, IRR je vnitřní výnosové procento (v %/100), KV je kapitálový výdaj (v Kč).

Vnitřní výnosové procento nelze spočítat přímo, k výpočtu je třeba použít iterační 

algoritmus. V některých počítačových programech existují funkce, kterými lze toto kritérium 

jednoduše zjistit (například Microsoft Office Excel – funkce Míra výnosnosti).

Druhým způsobem, kterým lze vypočítat toto kritérium je lineární interpolace, kterou 

lze zjistit podle vzorce:
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kde IRR je vnitřní výnosové procento (v %), RN jsou náklady kapitálu projektu s nižší NPV (v 

%/100), RV jsou náklady kapitálu projektu s vyšší NPV (v %/100), NPVN je nižší čistá 

současná hodnota projektu (v Kč), NPVV je nižší čistá současná hodnota projektu (v Kč).

Pro tento způsob výpočtu musí být dvě čisté současné hodnoty, jedna kladná a druhá 

záporná. Podnik by měl projekt realizovat, pokud je vnitřní výnosové procento projektu vyšší 

než náklady kapitálu srovnatelného projektu (projektu s podobným rizikem). Čím je vnitřní 

výnosové procento projektu vyšší, tím je pro podnik výhodnější projekt realizovat. 

Výhodou tohoto kritéria je, že bere v úvahu všechny peněžní toky za celou dobu 

životnosti investice. Nevýhodou je, podobně jako u většiny předešlých kritérií, že nemá 

vlastnost aditivity a další podstatnou nevýhodou je závislost vnitřního výnosového procenta 

na charakteru a výši peněžních toků z investice, což může znamenat problémy při jeho 

použití. Například u nekonvenčního charakteru peněžních toků (viz kapitola 2.3.1) může 

existovat více vnitřních výnosových procent.  Může se také stát, že vnitřní výnosové procento 

nebude neexistovat. U vzájemně se nevylučujících projektů vycházejí při použití čisté 

současné hodnoty a vnitřního výnosového procenta stejné výsledky. U vzájemně se 

vylučujících projektů budou vycházet výsledky odlišné. Tyto rozdíly vznikají v následujících 
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situacích: existuje rozdílná výše kapitálových výdajů obou projektů nebo existuje rozdílná 

diferenciace ve výši a časovém průběhu peněžních příjmů, viz Valach (2006).
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4 Hodnocení efektivnosti investičního projektu

Tato kapitola je stěžejní částí celé bakalářské práce. Je věnována praktickým 

výpočtům na příkladu konkrétního projektu s použitím metod uvedených předchozích 

kapitolách. Je zde popsána charakteristika zmiňované investice, jsou zde obsaženy vstupní 

výpočty potřebné pro použití vybraných metod hodnocení efektivnosti investičních projektů i 

s jejich okomentováním. V neposlední řadě je zde také zahrnuto hodnocení efektivnosti 

investičního projektu jmenovanými metodami, rozdělenými podle druhů efektů z investice a 

shrnutí všech dosažených výsledků.

4.1 Charakteristika investice

Předmětem hodnocení efektivnosti je investiční projekt nejmenovaného podniku, který 

si nepřeje být zveřejňován. Jedná se o investici do obnovy výrobního zařízení, které vytváří 

hlavní činnost podniku – tzv. rozšiřovací investice. 

Investiční projekt je zaměřen na zvýšení výrobní kapacity, úsporu nákladů a tím také 

zároveň zvýšení tržeb. Modernizací podnik předpokládá zefektivnění a zrychlení výroby,

protože pořizované výrobní zařízení zkrátí dobu výroby na polovinu a bude dva půl krát 

výkonnější díky rozšíření výrobní kapacity. Měla by také zajistit lepší konkurenceschopnost, 

předpokládá se získání nových zákazníků a plánuje se růst počtu pracovních míst. Investice se 

plánuje realizovat od počátku roku 2007 a jeho realizace bude trvat do konce roku 2007, tzn. 

jeden rok. Životnost investice se předpokládá sedm let a na konci sedmého roku bude prodána 

za likvidační cenu pořizovaného stroje.

Veškeré vstupní údaje jsou zjištěny z podnikatelského záměru podniku z jeho 

interních zdrojů. Při hodnocení investice byla zohledněna inflace i daňový efekt. Investice je 

zařazena do druhé odpisové skupiny a odpisy jsou stanoveny na pět let, přičemž účetní odpisy 

se nerovnají odpisům daňovým. Jelikož se jedná o zadluženou investici, (viz podkapitola 

2.3.1), jsou zde použity celkové volné peněžní toky (viz podkapitola 2.4). Podnik navíc žádá 

na tuto investici nevratnou dotaci ve výši dvacet milionů korun, a proto bude o této investici 

uvažováno ve dvou variantách, jedna bez vlivu žádané dotace a druhá s vlivem dotace.

Pro účely výpočtů tohoto investičního projektu, k získání nákladů vlastního kapitálu, 

je vhodné použít pouze stavebnicovou metodu, protože podnik nemá obchodovatelné akcie na 

kapitálovém trhu, tudíž lze získat informace pro výpočet pouze z podnikových účetních dat. 

Je zde využita stavebnicová metoda Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO).
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Čistá současná hodnota investičního projektu je stanovena na bázi průměrných 

nákladů celkového kapitálu, také dle metody MPO, kde jsou použity celkové volné peněžní 

toky a diskontuje se pomocí průměrných nákladů celkového kapitálu.

4.2 Vstupní propočty

Pro užití jednotlivých metod hodnocení efektivnosti investičního projektu jsou 

důležité některé vstupní propočty, které mají tyto metody společné. 

4.2.1 Stanovení výsledku hospodaření a čistého zisku

Nezbytným vstupním propočtem je stanovení výsledku hospodaření (VH) a následně 

čistého zisku. Plánované vstupní informace z interních dat podniku jsou znázorněny 

v následující tabulce:

Tabulka 4.1 Plánované vstupní údaje z interních záznamů podniku (v tis. Kč)

položka
období 0

období 
1

období 
2

období 
3

období 
4

období 
5

období 
6

období 
7

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Tržby provozní 22674 26192 26554 27146 27635 28132 28638

Ostatní výnosy 2000

Výnosy provozní celkem 24674 26192 26554 27146 27635 28132 28638

Spotřeba materiálu

Spotřeba energie 1793 1946 1982 2034 2136 2242 2355

Náklady na opravy a údržbu 100 100 100 150 150 550 200

Náklady na publicitu, přístup 
k informacím, atd...

6

Osobní náklady 2138 2333 2379 2427 2476 2525 2576

Pojištění majetku, silniční daň, atd… 84 85 87 89 91 92 94

Účetní odpisy investice 6965 8358 8358 8358 8358 1393

Ostatní náklady 10203 9822 9427 9637 9810 9987 10167

Náklady provozní celkem 21289 22644 22333 22695 23021 16789 15392

VH provozní 3385 3548 4221 4451 4614 11343 13246

Úroky přijaté

Ostatní finanční výnosy

Výnosy finanční celkem 0 0 0 0 0 0 0

Nákladové úroky 872 292 212 131 50

Leasingové náklady

Ostatní finanční náklady 36 38 40 42 44 46 48

Náklady finanční celkem 908 330 252 173 94 46 48

VH finanční -908 -330 -252 -173 -94 -46 -48

Zdroj: interní informace podniku

Celkové provozní výnosy byly vypočítány součtem plánovaných tržeb z investice a 

ostatních výnosů, které zahrnují prodej starého (původního) stroje, který byl odepsán. 
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Celkové provozní náklady byly získány součtem všech zobrazených provozních nákladů, 

přičemž účetní odpisy investice podnik stanovil bez DPH a bez vlivu dotace. Do ostatních 

nákladů podnik zahrnul nepřímé náklady výroby zakázky. Provozní výsledek hospodaření se 

určí jako rozdíl celkových provozních výnosů a celkových provozních nákladů. Finanční 

výnosy z investice nejsou plánované, a proto finanční výsledek hospodaření je tvořen jen z 

celkových finančních nákladů, což znamená, že je záporný. 

Výpočet celkového hospodářského výsledku je zde:

Tabulka 4.2 Výsledek hospodaření celkem (v tis.Kč)

položka
období 0 období 1 období 2 období 3 období 4 období 5 období 6 období 7

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

VH provozní 3385 3548 4221 4451 4614 11343 13246

VH finanční -908 -330 -252 -173 -94 -46 -48

VH celkem = EBT 2477 3218 3969 4278 4520 11297 13198

Zdroj: vlastní výpočty

I přesto, že finanční výsledek hospodaření je záporný, celkový výsledek hospodaření 

je kladný, protože provozní výsledek hospodaření je dostatečně vysoký. Celkový hospodářský 

výsledek se v tomto případě rovná zisku před zdaněním.

Jak je již výše uvedeno účetní odpisy investice se liší od odpisů daňových, proto bylo 

nutné dopočítat odpisy daňové, dle zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů. Investice byla 

dle uvedení podniku zařazena do 2. odpisové skupiny s odpisováním na 5 let. Hodnota 

investice byla stanovena na 41 856 tis. Kč. Daňové odpisy se určují násobením vstupní ceny 

investice a příslušné roční daňové sazby, která bývá pro první rok vždy odlišná od dalších let. 

Pro tento výpočet musí být roční daňová sazba vydělena 100, aby byla vyjádřena 

v desetinných místech. Výpočet daňových odpisů je následující:

Tabulka 4.3 Výpočet daňových odpisů (v tis. Kč)

položka
období 0 období 1 období 2 období 3 období 4 období 5 období 6 období 7

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

VC investice 41856,00

ROS (v %) 11,00% 22,25% 22,25% 22,25% 22,25%

daňové odpisy 4604,16 9312,96 9312,96 9312,96 9312,96

Zdroj: vlastní výpočty

VC investice znamená vstupní cenu investice a ROS znamená roční daňovou sazbu. 

V prvním roce dle zákona o daních z příjmů činí roční daňová sazba 11%, ve druhém až 

pátém roce činí roční daňová sazba 22,25%. Daňové odpisy proto vychází v prvním roce 

nižší, skoro poloviční než v dalších letech, ve kterých jsou tyto odpisy konstantní. O rozdíl 
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účetních a daňových odpisů je třeba upravit hospodářský výsledek (zisk před zdaněním) na 

základ daně pro účely výpočtu daně z příjmů právnických osob. Tento výpočet je znázorněn 

v další tabulce:

Tabulka 4.4 Rozdíl účetních a daňových odpisů (v tis. Kč)

položka
období 0 období 1 období 2 období 3 období 4 období 5 období 6 období 7

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

účetní odpisy 6965,00 8358,00 8358,00 8358,00 8358,00 1393,00

daňové odpisy 4604,16 9312,96 9312,96 9312,96 9312,96

úprava daňového základu -2360,84 954,96 954,96 954,96 954,96 -1393,00

Zdroj: vlastní výpočty

Pro účely zdanění zisku je nutné rozdíl odpisů přičíst k zisku před zdaněním, abychom 

dostali základ daně pro výpočet čistého zisku. Stanovení čistého zisku je uvedeno v Tabulce 

4.5:

Tabulka 4.5 Stanovení čistého zisku (v tis. Kč)

položka
období 0 období 1 období 2 období 3 období 4 období 5 období 6 období 7

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

HV celkem = EBT 2477,00 3218,00 3969,00 4278,00 4520,00 11297,00 13198,00

úprava daňového základu -2360,84 954,96 954,96 954,96 954,96 -1393,00

EBT (ZD) 116,16 4172,96 4923,96 5232,96 5474,96 9904,00 13198,00

Daňová sazba (%) 24,00% 21,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00%

Daň z příjmu
(absolutní výše)

24,39 834,59 984,79 1046,59 1094,99 1980,80 2639,60

čistý zisk (EAT) 2452,61 2383,41 2984,21 3231,41 3425,01 9316,20 10558,40

Zdroj: vlastní výpočty

Od zisku před zdaněním (EBT) je nutné odečíst daň z příjmů právnických osob, která 

se zjišťuje vynásobením základu daně a daňové sazby v desetinném vyjádření. Daňová sazba 

pro roky 2011 až 2014 je uvedena stejná jako v roce 2010, protože na tyto roky ještě daňová 

sazba daně z příjmů právnických osob není určena. Čistý zisk je tedy rozdíl mezi ziskem před 

zdanění (EBT) a daní z příjmu v absolutní výši. Z Tabulky 4.5 lze vyčíst, že v prvním období 

je čistý zisk vyšší než v druhém období. To je způsobeno ostatními výnosy, viz Tabulka 4.1, 

které zahrnují příjem (výnos) z prodeje starého stroje. V dalších letech se čistý zisk postupně 

zvyšuje.

4.2.2 Stanovení nákladu kapitálu

Nepostradatelným údajem pro použití dynamických metod hodnocení efektivnosti 

investičního projektu jsou náklady kapitálu, které je nutné stanovit. Podle metody 

ministerstva průmyslu a obchodu se průměrné náklady celkového kapitálu stanoví podle 
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vzorce (2.14) v podkapitole 2.5.2  jako součet bezrizikové sazby a rizikových přirážek. 

Vstupní informace pro výpočet rizikových přirážek byly dostupné pouze pro první tři roky 

života investice, tudíž pro zbývající roky se považují rizikové přirážky za konstantní.

Výpočet rizikové přirážky za obchodní podnikatelské riziko (Rpodnikatelské) je závislý na 

rentabilitě aktiv13 (podílu provozního zisku EBIT a celkových aktiv A) a ukazateli X1, viz 

Tabulka 2.1. Vstupní informace pro výpočet ukazatelů ROA a X1 je znázorněn v následující 

tabulce:

Tabulka 4.6 Vstupní údaje pro výpočet ukazatelů ROA a X1 (v tis. Kč)

položka 2008 2009 2010

ROA
EBIT 9048 11324 12942

A 77212 80148 77822

X1

VK 22867 29350 37348

BU 18610 14864 6924

O 0 0 0

Ú 1572 708 330

dílčí výpočty pro 
získání X1

VK+BU+O 41477 44214 44272

BU+O 18610 14864 6924
Zdroj: interní zdroje podniku a vlastní výpočty

Porovnání ukazatelů ROA a X1 a stanovení rizikové přirážky za obchodní podnikatelské 

riziko dle Tabulky 2.1 je znázorněno v následující tabulce:

Tabulka 4.7 Stanovení rizikové přirážky za obchodní podnikatelské riziko

položka 2008 2009 2010

ROA 0,1172 0,1413 0,1663

porovnání   

X1 0,0454 0,0263 0,0271

Rpodnikatelské 0% 0% 0%

Zdroj: vlastní výpočty z interních zdrojů podniku

Je zřejmé, že riziková přirážka za obchodní podnikatelské riziko (Rpodnikatelské) vychází 

ve všech třech letech rovna nule, protože ukazatel ROA vychází ve všech zmiňovaných letech 

větší než ukazatel X1. 

Další rizikovou přirážkou, kterou je nutné stanovit, je přirážka za riziko vyplývající 

z finanční stability podniku (Rfinstab). K jejímu výpočtu je nutné znát výpočet celkové likvidity 

podniku (podíl oběžných aktiv a krátkodobých závazků) a mezní hodnotu likvidity (XL). 

V našem případě je průměr průmyslu nižší než hodnota 1,25, takže pro ukazatel XL se bere 

                                               
13 ROA
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tato hodnota. Stanovení rizikové přirážky vyplývající z finanční stability podniku (Rfinstab) je 

následující:

Tabulka 4.8 Stanovení rizikové přirážky vyplývající z finanční stability podniku

položka 2008 2009 2010

OA (v tis. Kč) 29261 44124 51182

kr. závazky (v tis. Kč) 25065 26748 27362

OA/kr. závazky 1,17 1,65 1,87

porovnání   

XL 1,25 1,25 1,25

R finstab 0% 0% 0%

Zdroj: interní zdroje podniku a vlastní výpočty

Z Tabulky 4.8 lze vyčíst, že v roce 2009 a 2010 je celková likvidita větší než ukazatel 

XL, ovšem v roce 2008 je celková likvidita větší než jedna a zároveň menší než ukazatel XL, a 

proto bylo nutné použít výpočet podle vzorce uvedeného v Tabulce 2.2. Nicméně po dosazení 

do vzorce vychází riziková přirážka vyplývající z finanční stability podniku 4,26373 10-5 %, 

takže po zaokrouhlení výjde Rfinstab roku 2008 také rovna 0%.

Poslední rizikovou přirážkou je riziková přirážka za velikost podniku (RLA), která se 

zjišťuje podle velikosti úplatných zdrojů (UZ). Výpočet úplatných zdrojů a této rizikové 

přirážky podle Tabulky 2.3 je zobrazen v následující tabulce:

Tabulka 4.9 Stanovení rizikové přirážky za velikost podniku (v tis. Kč)

položka 2008 2009 2010

BU 18610 14864 6924

OBL 0 0 0

VK 22867 29350 37348

UZ 41477 44214 44272

porovnání  100 000  100 000  100 000

RLA (v%) 5,00% 5,00% 5,00%

Zdroj: interní zdroje podniku a vlastní výpočty

Jelikož jsou úplatné zdroje ve všech znázorněných letech menší než 100 milionů 

korun, je riziková přirážka za velikost podniku rovna 5%. 

Další nutnou položkou pro výpočet průměrných nákladů na celkový kapitál je 

bezriziková sazba (RF ). Jak již bylo uvedeno, nejčastěji bývá určena na úrovni výnosu 
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desetiletých státních dluhopisů, kterou lze najít na stránkách Ministerstva průmyslu a 

obchodu14. Bezriziková sazba je následující:

Tabulka 4.10 Bezriziková sazba (v %)

položka 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

RF 4,55 4,67 3,80 4,00 4,00 4,00 4,00

Zdroj: www.mpo.cz

Bezriziková sazba pro rok 2009 je stanovena odhadem a pro roky 2010 a 2011 se 

jedná pouze o predikci, viz stránky MPO. V dalších letech se stejně jako u rizikových 

přirážek opět počítá s tím, že bezriziková sazba bude konstantní.

Nyní je možné určit průměrné náklady celkového kapitálu (WACC). Náklady vlastního 

kapitálu lze určit několika metodami, viz podkapitola 2.5.2. Stavebnicový model Ministerstva

průmyslu a obchodu je počítán dle vzorce (2.14). V následující tabulce jsou uvedeny vstupní 

údaje pro výpočet průměrných nákladů celkového kapitálu získané z předchozích výpočtů a 

samotné stanovení průměrných nákladů kapitálu:

Tabulka 4.11 Stanovení průměrných nákladů celkového kapitálu (v %)

položka 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

RF 4,50 4,67 3,80 4,00 4,00 4,00 4,00

Rpodnikatelské 0 0 0 0 0 0 0

R finstab 0 0 0 0 0 0 0

RLA 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

WACC 9,55 9,67 8,80 9,00 9,00 9,00 9,00

Zdroj: MPO a vlastní výpočty

Dle vzorce (2.14) je zřejmé, že průměrné náklady celkového kapitálu jsou závislé na 

rizikových přirážkách a bezrizikové sazbě. Jelikož u tohoto podniku jednotlivé rizikové 

přirážky vychází ve všech počítaných letech konstantní, kolísají průměrné náklady celkového 

kapitálu jen podle bezrizikové sazby. V letech 2012 až 2014 se předpokládá u průměrných 

nákladů celkového kapitálu konstantní výše.

Podle metody ministerstva průmyslu a obchodu nejsou průměrné náklady na celkový 

kapitál závislé na kapitálové struktuře, což znamená, že jak pro nezadluženou, tak pro 

zadluženou investici by byly použity stejné průměrné náklady celkového kapitálu.

                                               
14 http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/makro_pre_52646.html?year=2010
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4.3 Hodnocení projektu vybranými nákladovými kritérii

Pro hodnocení investičních variant projektu (investiční projekt bez vlivu dotace a 

investiční projekt s vlivem zmiňované dotace, která by měla činit 20 milionů Kč) 

nákladovými kritérii je nutné si stanovit hodnotu investice, která se vypočte jako kapitálový 

výdaj součtem hodnoty investice a změny čistého pracovního kapitálu. Výpočty kapitálových 

výdajů pro jednotlivé varianty jsou uvedeny v této tabulce:

Tabulka 4.12 Výpočet kapitálových výdajů pro investiční varianty (v tis. Kč)

položka bez vlivu dotace s vlivem dotace

Investice 41856 21856

ČPK15 -14 -14

KV 41842 21842

Zdroj: vlastní výpočty

Součtem hodnoty investice a změny čistého pracovního kapitálu získáme kapitálové 

výdaje pro obě investiční varianty. Investiční varianta bez vlivu dotace má jednoznačně vyšší 

jednorázově vynaložené kapitálové výdaje. Dalším důležitou informací, kterou lze využít jak 

pro metodu průměrných ročních nákladů, tak pro metodu diskontovaných nákladů, je 

předpokládaná likvidační cena majetku 7000 tis. Kč. Nyní je možné propočítat jednotlivá 

nákladová kritéria.

4.3.1. Metoda průměrných ročních nákladů

Metoda průměrných ročních nákladů byla řešena oběma způsoby, nejprve méně 

přesným poté přesnějším výpočtem pomocí umořovatele. Výpočet investičních variant méně 

přesnou metodou dle vzorce (3.5) je uveden v této tabulce:

Tabulka 4.13 Výpočet metodou průměrných ročních nákladů (v tis. Kč)

položka bez vlivu dotace s vlivem dotace

O – průměrný odpis 5970,00 5970,00

i – požadovaná výnosnost (v %) 9,55% 9,55%

J - investiční náklad (KV) 41842,00 21842,00

V – ostatní roční provozní náklady 14624,71 14624,71

L – likvidační cena 7000,00 7000,00

n – doba životnosti (počet let) 7 7

R – průměrné roční náklady 23590,63 21680,63

Zdroj: vlastní výpočty

Průměrný odpis (účetní) byl vypočten jako hodnota investice vydělená počtem let 

životnosti, požadovaná výnosnost byla stanovena jako průměrné náklady celkového kapitálu a 

                                               
15 Změna čistého pracovního kapitálu byla zjištěna z interních zdrojů firmy. Vzorec (2.1) pro výpočet čistého 
pracovního kapitálu je uveden v podkapitole 2.4
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investiční náklad jako kapitálový výdaj. Dalším dílčím výpočtem byly ostatní roční provozní 

náklady, které byly získány rozdílem celkových provozních nákladů a odpisů, viz Tabulka

4.1. Likvidační cenou je příjem z prodeje majetku na konci životnosti investice. 

Průměrné roční náklady varianty bez vlivu dotace jsou vyšší než varianty s vlivem 

dotace, variantou s nižšími průměrnými ročními náklady je tedy investiční varianta s vlivem 

žádané dotace a více se vyplatí ji realizovat.

Dle přesnějšího propočtu pomocí umořovatele podle vzorce (3.6) budou průměrné 

roční náklady investičních variant vypadat takto:

Tabulka 4.14 Výpočet metodou průměrných ročních nákladů pomocí umořovatele

(v tis. Kč)

položka bez vlivu dotace s vlivem dotace

i - úrokový koeficient (v %) 9,55% 9,55%

J - investiční náklad (KV) 41842,00 21842,00

n – doba životnosti (počet let) 7 7

hodnota umořovatele 0,2024 0,2024

V – ostatní roční provozní náklady 14624,71 14624,71

L – likvidační cena (bez daně) 7000,00 7000,00

R – průměrné roční náklady pomocí umořovatele 22493,88 18296,82

Zdroj: vlastní výpočty

Vstupní údaje pro tento výpočet jsou obdobné jako u méně přesné varianty až na 

umořovatel, který se vypočítá dle vzorce (3.2). Násobením umořovatele investičním 

nákladem je získán vztah (3.3) a přičtením ostatních provozních nákladů výjdou průměrné 

roční náklady. Ovšem od těchto nákladů je nutné ještě odečíst průměrnou diskontovanou 

likvidační cenu, která se stanoví násobením likvidační ceny, diskontního faktoru a 

umořovatele, viz vzorec (3.6). Diskontním faktorem je vztah (1+i)-t , kde i je požadovaná 

výnosnost a t jsou jednotlivá léta životnosti investice. 

Podle přesnějšího propočtu je opět zřejmé, že investiční varianta s vlivem dotace má 

nižší průměrné roční náklady. Dle této metody je oběma způsoby výhodnější realizovat 

variantu s vlivem dotace.

4.3.2. Metoda diskontovaných nákladů

Metoda diskontovaných nákladů je od metody průměrných ročních nákladů trochu 

odlišná, protože ostatní roční provozní náklady se musí diskontovat. Metoda diskontovaných 

nákladů (dle vzorce 3.8) u varianty bez vlivu dotace je určena následovně:

Tabulka 4.15 Výpočet metodou diskontovaných nákladů bez vlivu dotace (v tis. Kč)
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položka
období 0 období 1 období 2 období 3 období 4 období 5 období 6 období 7

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

J - investiční náklad (KV) 41842,00
celkové provozní náklady 
snížené o odpisy 14324,00 14286,00 13975,00 14337,00 14663,00 15396,00 15392,00

diskontní faktor (1+i)-t
1 0,9128 0,8323 0,7650 0,7019 0,6439 0,5907 0,5420

VD - diskontované ostatní 
roční provozní náklady 13075,30 11890,70 10691,10 10062,40 9441,49 9094,92 8341,80
Ld - diskontovaná likvidační 
cena investice 3034,96
D - Metoda diskontovaných 
nákladů 111404,89

Zdroj: vlastní výpočty

Diskontní sazbou je zde požadovaná výnosnost i, stanovená na úrovni průměrných 

nákladů celkového kapitálu (WACC) stanovených v podkapitole 4.2. Výpočet diskontního 

faktoru je stejný jako při diskontování likvidační ceny u metody průměrných ročních nákladů.

U varianty s vlivem dotace je výpočet diskontovaných nákladů určen takto:

Tabulka 4.16 Výpočet metodou diskontovaných nákladů s vlivem dotace (v tis. Kč)

položka
období 0 období 1 období 2 období 3 období 4 období 5 období 6 období 7

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

J - investiční náklad (KV) 21842,00
celkové provozní náklady 
snížené o odpisy 14324,00 1428,006 13975,00 14337,00 14663,00 15396,00 15392,00

diskontní faktor (1+i)-t
1 0,9128 0,8323 0,7650 0,7019 0,6439 0,5907 0,5420

VD - diskontované ostatní 
roční provozní náklady 13075,30 11890,70 10691,10 10062,40 9441,49 9094,92 8341,80
Ld - diskontovaná likvidační 
cena investice 3034,96
D - Metoda diskontovaných 
nákladů 91404,89

Zdroj: vlastní výpočty

Z uvedených výpočtů vyplývá, že u varianty s vlivem dotace vychází diskontované náklady

nižší než u varianty bez vlivu dotace. Více se vyplatí realizovat opět investici s vlivem dotace.

Dle těchto výpočtů je tedy jasné, že nákladové metody všeobecně nejvíce ovlivňuje 

investiční náklad a diskontované náklady vycházejí vyšší než průměrné roční náklady, neboť 

jsou přepočítávány na rok narozdíl od metody diskontovaných nákladů, která zjišťuje náklady 

komplexně za celou dobu životnosti investice.

4.4 Hodnocení projektu vybraným ziskovým kritériem

Pro hodnocení investičních variant bylo vybráno statické ziskové kritérium rentabilita 

dlouhodobě investovaného kapitálu (ROCE).
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Rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu

Rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu znamená ziskovost dlouhodobě 

vloženého kapitálu.Výpočet tohoto kritéria je velmi snadný, neboť používá pouze průměrný 

čistý zisk a hodnotu investičního nákladu. Jeho výpočet dle vzorce (3.15) pro obě investiční 

varianty je stanoven následovně:

Tabulka 4.17 Výpočet rentability dlouhodobě investovaného kapitálu (v tis. Kč)

položka bez vlivu dotace s vlivem dotace

EAT 4625,09 4625,09

INV (KV) 41842,00 21842,00

ROCE (v %) 11,05% 21,18%

Zdroj: vlastní výpočty

Rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu u varianty s vlivem dotace je vyšší než 

u varianty bez vlivu dotace, což znamená, že je vhodnější realizovat variantu s vlivem dotace. 

Tento ukazatel je také možné vyjádřit v procentech, když tato čísla vynásobíme 100. Čím 

nižší je ukazatel, tím nižší ziskovost investice přináší.

4.5 Hodnocení projektu vybranými finančními kritérii

Hodnocení efektivnosti investičního projektu pomocí ziskových kritérií má lepší 

vypovídací schopnost, protože nebere v úvahu jen náklady nebo jen zisk z investice, ale 

celkové peněžní toky z investice, které zahrnují jak peněžní příjmy, tak kapitálové výdaje. Za 

finanční kritéria hodnocení efektivnosti investice byla vybrána čistá současná hodnota, index 

ziskovosti, doba návratnosti prostá i diskontovaná a vnitřní výnosové procento. Pro užití 

finančních kritérií je nutné stanovit celkové volné peněžní toky (FCFF) pro zadluženou 

investici dle vzorce (2.7). Jejich výpočty pro investiční variantu jsou znázorněny

v následujících tabulkách:

Tabulka 4.18 Výpočet FCFF u investice bez vlivu dotace (v tis. Kč)

položka
období 0 období 1 období 2 období 3 období 4 období 5 období 6 období 7

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

EAT 2452,61 2383,41 2984,21 3231,41 3425,01 9316,20 10558,40

Investice 41856,00

Účetní odpisy 6965,00 8358,00 8358,00 8358,00 8358,00 1393,00 0

ČPK -14,00 3658,00 599,00 57,00 83,00 65,00 -27,00 146,00

Příjem z prodeje 7000,00

Daňový efekt 1400,00
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úroky(1-d) 736,46 236,59 171,32 106,06 40,79

FCFF - 41842,00 6496,07 10376,08 11454,42 11611,16 11758,30 10736,20 16012,40

Zdroj: vlastní výpočty

Tabulka 4.19 Výpočet FCFF u investice s vlivem dotace (v tis. Kč)

položka
období 0 období 1 období 2 období 3 období 4 období 5 období 6 období 7

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

EAT 2452,61 2383,41 2984,21 3231,41 3425,01 9316,20 10558,40

Investice 21856,00

Účetní odpisy 6965,00 8358,00 8358,00 8358,00 8358,00 1393,00 0

ČPK -14,00 3658,00 599,00 57,00 83,00 65,00 -27,00 146,00

Příjem z prodeje 7000,00

Daňový efekt 1400,00

úroky(1-d) 736,46 236,59 171,32 106,06 40,79

FCFF -21842,00 6496,07 10376,08 11454,42 11611,16 11758,30 10736,20 16012,40

Zdroj: vlastní výpočty

Celkové volné peněžní toky se vypočítají tak, že od součtu čistého zisku, odpisů a 

zdaněných úroků se odečítá hodnota investice a změna čistého pracovního kapitálu. Tyto 

celkové volné peněžní toky zahrnují jak peněžní příjem z investice, tak kapitálový výdaj. 

V období 0 jsou celkové volné peněžní toky záporné, vyjadřují jednorázově vynaložené 

kapitálové výdaje. V dalších letech jsou celkové volné peněžní toky peněžními příjmy 

z investice. V posledním roce, v roce 2014, je do celkových volných peněžních toků zahrnut 

příjem z prodeje výrobního zařízení, snížený o daňový efekt. Jediný údaj, ve kterém se liší 

výpočet volných peněžních toků pro investiční varianty, jsou volné peněžní toky v období 0, 

neboli kapitálové výdaje. U investice s vlivem dotace jsou tyto jednorázově vynaložené 

kapitálové sníženy o hodnotu dotace. 

Pro užití dynamických kritérií je navíc třeba tyto celkové volné peněžní toky 

diskontovat pomocí průměrných nákladů celkového kapitálu (WACC) nebo pomocí nákladů 

vlastního kapitálu (RE). Zde pro výpočet byly vybrány a použity průměrné náklady celkového 

kapitálu (WACC), které byly stanoveny v Tabulce 4.11. Diskontní faktor je v tomto případě 

získán dle vztahu (1+WACC)-t, kde WACC jsou průměrné náklady celkového kapitálu a t jsou 

jednotlivá léta životnosti investice. Výpočet diskontovaných volných peněžních toků pro obě 

investiční varianty je zobrazen v následujících tabulkách:  

Tabulka 4.20 Výpočet diskontovaných FCFF u investice bez vlivu dotace (v tis. Kč)

položka
období 0 období 1 období 2 období 3 období 4 období 5 období 6 období 7

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

FCFF - 41842,00 6496,07 10376,08 11454,42 11611,16 11758,30 10736,20 16012,40

diskontní faktor 
(1+WACC)-t 1 0,9128 0,8323 0,7650 0,7019 0,6439 0,5907 0,5420
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diskontovaný FCFF - 41842,00 5929,78 8636,41 8762,82 8149,29 7571,16 6342,23 8678,03

Zdroj: vlastní výpočty

Tabulka 4.21 Výpočet diskontovaných FCFF u investice s vlivem dotace (v tis. Kč)

položka
období 0 období 1 období 2 období 3 období 4 období 5 období 6 období 7

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

FCFF -21842,00 6496,07 10376,08 11454,42 11611,16 11758,30 10736,20 16012,40

diskontní faktor 
(1+WACC)-t 1 0,9128 0,8323 0,7650 0,7019 0,6439 0,5907 0,5420

diskontovaný FCFF -2184,00 5929,78 8636,41 8762,82 8149,29 7571,16 6342,23 8678,03

Zdroj: vlastní výpočty

Diskontované volné peněžní toky jsou získány násobením volných peněžních toků a 

diskontního faktoru. 

4.5.1. Čistá současná hodnota

Prvním finančním dynamickým kritériem je čistá současná hodnota (NPV). U zadlužené 

investice lze toto kritérium určit třemi způsoby, popsanými v kapitole 3.2.3. V tomto případě 

byla čistá současná hodnota obou investičních variant stanovena na bázi průměrných nákladů 

celkového kapitálu (WACC). U varianty bez vlivu dotace je výpočet čisté současné hodnoty 

zobrazen v Tabulce 4.22:

Tabulka 4.22 Výpočet čisté současné hodnoty bez vlivu dotace (v tis. Kč)

položka
období 0 období 1 období 2 období 3 období 4 období 5 období 6 období 7

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

diskontovaný FCFF - 41842,00 5929,78 8636,41 8762,82 8149,29 7571,16 6342,23 8678,03

NPV 12227,71

Zdroj: vlastní výpočty

Čistá současná hodnota na bázi průměrných nákladů celkového kapitálu je získána 

jako suma všech diskontovaných volných peněžních toků. Pro investiční variantu s vlivem 

dotace je čistá současná hodnota určena následovně:

Tabulka 4.23 Výpočet čisté současné hodnoty s vlivem dotace (v tis. Kč)

položka
období 0 období 1 období 2 období 3 období 4 období 5 období 6 období 7

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

diskontovaný FCFF - 21842,00 5929,78 8636,41 8762,82 8149,29 7571,16 6342,23 8678,03

NPV 29192,75
Zdroj: vlastní výpočty

U obou variant vychází čistá současná hodnota kladná, což znamená, že danou 

investicí je vhodné realizovat bez ohledu na variantu. Kladná čistá současná hodnota 
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vyjadřuje, o kolik peněžní příjmy z investice převýší kapitálové výdaje, takže čím je tato 

hodnota vyšší, tím lépe. U investiční varianty s vlivem dotace vychází čistá současná hodnota 

vyšší, tudíž by se tato varianta vyplatila více.

4.5.2. Index ziskovosti

Jak už bylo uvedeno, index ziskovosti bývá používán jako doplňkové kritérium k čisté 

současné hodnotě (kladné). Jelikož je index ziskovosti také dynamickým kritériem, pro 

výpočet jsou užity diskontované celkové volné peněžní toky (FCFF). Vypočítá se jako podíl 

sumy diskontovaných peněžních toků v období 1 až 7 a diskontovaného peněžního toku 

v období 0 (období 0 je období před začátkem životnosti investice). Výpočet indexu 

ziskovosti obou investičních variant je znázorněn v následujících tabulkách:

Tabulka 4.24 Výpočet indexu ziskovosti bez vlivu dotace

položka
období 0 období 1 období 2 období 3 období 4 období 5 období 6 období 7

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
diskontovaný FCFF
(v tis. Kč) - 41842,00 5929,78 8636,41 8762,82 8149,29 7571,16 6342,23 8678,03

IZ 1,29

Zdroj: vlastní výpočty

Tabulka 4.25 Výpočet indexu ziskovosti s vlivem dotace 

položka
období 0 období 1 období 2 období 3 období 4 období 5 období 6 období 7

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
diskontovaný FCFF
(v tis. Kč) - 21842,00 5929,78 8636,41 8762,82 8149,29 7571,16 6342,23 8678,03

IZ 2,34

Zdroj: vlastní výpočty

Jak u varianty bez vlivu dotace, tak u varianty s vlivem dotace, vychází index 

ziskovosti větší než 1, takže se investice vyplatí realizovat opět bez ohledu na investiční 

variantu. Index ziskovosti vyjadřuje, jak jsou kryty kapitálové výdaje diskontovanými 

peněžními příjmy. Čím větší je index ziskovosti, tím lépe. Investiční varianta s vlivem dotace 

je opět výhodnější.

4.5.3. Doba návratnosti

Doba návratnosti vyjadřuje počet let, za které se investice zaplatí, neboli počet let, za 

které se podniku vrátí vynaložené prostředky na investici. Je dvojího druhu: (1) prostá a (2) 

diskontovaná. 

Prostá doba návratnosti je statickým kritériem, takže nerespektuje faktor času, tudíž 

jsou používány nediskontované volné peněžní toky. Stanoví se jako podíl volných peněžních 
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toků v období 0 a sumy volných peněžních toků v dalších obdobích. Její výpočet u obou 

variant je zaznamenán v těchto tabulkách:

Tabulka 4.26 Výpočet prosté doby návratnosti bez vlivu dotace 

položka
období 0 období 1 období 2 období 3 období 4 období 5 období 6 období 7

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

FCFF (v tis. Kč) - 41842,00 6496,07 10376,08 11454,42 11611,16 11758,30 10736,20 16012,40

Prostá DN 3,73 let

Zdroj: vlastní výpočty

Tabulka 4.27 Výpočet prosté doby návratnosti bez vlivu dotace

položka
období 0 období 1 období 2 období 3 období 4 období 5 období 6 období 7

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

FCFF (v tis. Kč) - 21842,00 6496,07 10376,08 11454,42 11611,16 11758,30 10736,20 16012,40

Prostá DN 2,10 let

Zdroj: vlastní výpočty

Prostá doba návratnosti u investiční varianty bez vlivu dotace je téměř 3 a ¾ roku. Až 

za tuto dobu se podniku vrátí vložené prostředky. U druhé varianty je prostá doba návratnosti 

nižší, bude trvat jen něco přes 2 roky, než se investice podniku navrátí, takže je lepší 

realizovat investiční variantu s vlivem dotace.

Diskontovaná doba návratnosti narozdíl od prosté je dynamickým kritériem a proto 

využívá diskontované peněžní toky. Výpočet je jinak úplně stejný jako u prosté doby 

návratnosti. V následujících tabulkách je znázorněn výpočet diskontované doby návratnosti 

obou variant:

Tabulka 4.28 Výpočet diskontované doby návratnosti bez vlivu dotace 

položka
období 0 období 1 období 2 období 3 období 4 období 5 období 6 období 7

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
diskontovaný FCFF
(v tis. Kč) - 41842,00 5929,78 8636,41 8762,82 8149,29 7571,16 6342,23 8678,03

diskontovaná DN 5,42 let

Zdroj: vlastní výpočty

Tabulka 4.29 Výpočet prosté doby návratnosti bez vlivu dotace 

položka
období 0 období 1 období 2 období 3 období 4 období 5 období 6 období 7

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
diskontovaný FCFF
(v tis. Kč) - 21842,00 5929,78 8636,41 8762,82 8149,29 7571,16 6342,23 8678,03

Diskontovaná DN 2,99 let

Zdroj: vlastní výpočty



47

Díky tomu, že diskontovaná doba návratnosti zohledňuje faktor času, je přesnější. U 

investiční varianty bez vlivu dotace vychází doba návratnosti více než 5 let. Oproti prosté 

době návratnosti této varianty je to značný rozdíl. U druhé varianty je diskontovaná doba 

návratnosti také delší než prostá přibližně o 1 rok. Díky diskontování bylo dosaženo 

přesnějších hodnot. Investiční varianta s vlivem dotace opět vychází lépe.

4.5.4. Vnitřní výnosové procento

Posledním vybraným finančním kritériem a zároveň dynamickým je vnitřní výnosové 

procento, které je vyjádřeno ve vzorci (3.19). Účelem tohoto kritéria je nalézt takové náklady 

kapitálu, při kterých se kapitálové výdaje rovnají peněžním příjmům z investice. To znamená, 

že investice není ani ztrátová ani zisková. 

Vnitřní výnosové procento bylo počítáno pomocí programu Microsoft Excel, kde stačí 

zadat funkci „Míra výnosnosti“ a označit všechny peněžní toky z investice (jak kapitálové 

výdaje, tak peněžní příjmy). Čím větší je vnitřní výnosové procento, tím lépe. U investiční 

varianty bez vlivu dotace, vychází vnitřní výnosové procento pouze 16,65%. Naproti tomu u 

investiční varianty s vlivem dotace vychází vnitřní výnosové procento 39,77%. Z toho 

vyplývá, že druhá investiční varianta by se vyplatila mnohem více. 
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5 Závěr

Bakalářská práce byla věnována hodnocení efektivnosti investičních projektů, které 

hraje důležitou roli při investičním rozhodování. Jejím cílem bylo zhodnocení efektivnosti 

daného investičního projektu s použitím vybraných kritérií hodnocení efektivnosti 

investičních projektů a rozhodnout, zda je pro firmu vhodné investici realizovat či nikoliv. 

V bakalářské práci byly popsány základní pojmy investičního rozhodování, samotný 

proces investičního rozhodování, charakteristika peněžních toků a jednotlivá kritéria 

hodnocení efektivnosti investičního rozhodování. V praktické části byl zhodnocen konkrétní 

investiční projekt jednotlivými vybranými kritérii: metodou průměrných ročních nákladů, 

metodou diskontovaných nákladů, čistou současnou hodnotou, indexem  ziskovosti, 

rentabilitou dlouhodobě investovaného kapitálu a vnitřním výnosovým procentem.

Jelikož podnik žádal nevratnou dotaci na realizaci investičního projektu, investice byla 

uvažována ve dvou variantách. První investiční variantou bylo, že podnik dotaci nezíská, 

tudíž bylo počítáno s čísly bez vlivu dotace. Druhou investiční variantou bylo, že podnik 

žádanou dotaci získá a díky tomu se mu sníží jednorázově vynaložené kapitálové výdaje o 

hodnotu dotace. Bylo zjišťováno, jak dotace ovlivní výpočty jednotlivých metod hodnocení 

efektivnosti investičního projektu.

Pro úplný přehled všech počítaných kritérií, je zde souhrnná tabulka:

Tabulka 5.1 Shrnutí kritérií hodnocení efektivnosti investičních variant

položka bez vlivu dotace s vlivem dotace
Metoda průměrných nákladů (v tis. Kč) 22493,88 18296,82

Metoda diskontovaných nákladů (v tis. Kč) 111404,89 91404,89

ROCE (v %) 11,73 22,47

NPV (v tis. Kč) 12227,71 29192,75

IZ 1,29 2,37

Prostá doba návratnosti (počet let) 3,73 2,10

Diskontovaná doba návratnosti (počet let) 5,42 2,99

VVP (v %) 6,76 27,85

Zdroj: vlastní výpočty

Dle nákladových kritérií, která se používají spíše ke srovnání investičních projektů, je 

zřejmé, že investiční varianta s vlivem dotace má nižší náklady jak při počítání metodou 

průměrných ročních nákladů, tak při počítání metodou diskontovaných nákladů. Rentabilita 

neboli ziskovost dlouhodobě investovaného kapitálu je u varianty s vlivem dotace téměř 

dvojnásobná, což je opět způsobeno tím, že investiční náklady jsou sníženy o částku dotace. 
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Podle čisté současné hodnoty, indexu ziskovosti, doby návratnosti a vnitřního výnosového 

procenta je projekt s vlivem dotace opět výhodnější.

Dle všech užitých metod hodnocení efektivnosti investičních projektů byla investice 

zhodnocena jako efektivní a podnik by ji měl realizovat bez ohledu na to, zda žádanou dotaci 

získá či nikoliv.
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Seznam zkratek

 EAT průměrný roční čistý zisk

 FCF průměrné roční peněžní příjmy z investice

ČPK změna čistého pracovního kapitálu

A aktiva celkem

BU bankovní úvěry

ČPK čistý pracovní kapitál

d sazba daně z příjmu

D velikost úročeného cizího kapitálu

DIV hodnota dividendy

DN doba návratnosti

E velikost vlastního kapitálu

EAT čitý zisk z investice

FCF peněžní příjmy z investice

FCFD volné peněžní toky z investice plynoucí věřiteli

FCFE volné peněžní toky z investice plynoucí vlastníkovi

FCFF celkové volné peněžní toky

INV investiční výdaj

IRR vnitřní výnosové procento

IZ index ziskovosti

J investiční náklad

kr. Z krátkodobé závazky

KV kapitálový výdaj

L likvidační cena

Ld diskontovaná likvidační cena investice

n počet let

N, T doba životnosti celkem

Np provozní náklady

NPV čistá současná hodnota

O dluhopisy (obligace)

OA oběžná aktiva

ODP odpisy

P0 tržní cena akcie
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R roční průměrné náklady varianty

RD náklady cizího kapitálu

RE náklady vlastního kapitálu

RF bezriziková sazba

Rfinstab riziková přirážka za riziko vyplývající z finanční stability

RJ očekávaný výnos j-tého faktoru

RLA riziková přirážka za velikost podniku

RM očekávaný výnos tržního portfolia

ROA rentabilita aktiv

ROCE rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu

Rpodnikatelské riziková přirážka za obchodní podnikatelské riziko

St
- splátky úvěru, který byl použit na financování investice v daném roce

St
+ přijatý úvěr na financování investic v daném roce

TH tržní hodnota

TR tržby

TS daňový štít

UZ úplatné zdroje

V ostatní roční provozní náklady

VK vlastní kapitál

Vn diskontované ostatní roční provozní náklady

WACC průměrné náklady kapitálu

XL mezní hodnota likvidity

βE koeficient citlivosti dodatečného RE na dodatečný RM

βEj koeficient citlivosti dodatečného RE na dodatečný výnos j-tého faktoru
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