
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 



 

Abstrakt:  Investiční projekty představují významný nástroj pro řízení rozvoje a hodnoty 

podniku. Samotná příprava investičních projektů je spojena s investičním a finančním 

rozhodnutím. Kvalita investičního rozhodnutí určuje, zda bude projekt dostatečně 

efektivní. Významným aspektem v oblasti investičních a finančních rozhodnutí je volba 

vhodného zdroje financování.  

Při rozhodování o formě financování investičních projektů nelze opomenout faktory jako 

jsou riziko a nejistota. Samotné zdroje financování lze klasifikovat podle řady kritérií. 

Mezi nejelementárnější patří dělení dle původu zdroje nebo dle vlastnictví. Bakalářská 

práce se zabývá hodnocením základních zdrojů financování investičních záměrů. 

Identifikuje jejich přednosti a nedostatky. V neposlední řadě také rozebírá vybrané aspekty 

týkající se celého procesu realizace investičních projektů.  

Klí čová slova: projekt, investice, hodnocení, zdroj, systém 

 

Abstract:  Investment projects represent a significant instrument for management of 

development and value of the company. The preparation of investment projects is 

connected with the investment and financial decision. The quality of the investment 

decision determines whether the project will be sufficiently effective. The selection of a 

suitable financing source is an important aspect related to the investment and financial 

decisions.   

Factors such as risk and uncertainty can not be left out when deciding about the form of the 

investment project financing. The financing sources themselves can be classified according 

to a number of criteria. Some of the most elementary ones are division according to 

ownership or origin of the source. The Bachelor Thesis deals with the evaluation of the 

basic sources of investment project financing. It identifies their advantages and drawbacks. 

Last but not least, it also analyses the selected aspects relevant to the entire process of 

investment project realization.  

Key words: project, investments, evaluation, source, system  
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1. ÚVOD 
 
Investiční projekty představují důležitý nástroj pro řízení rozvoje a hodnoty podniku, 

zároveň reprezentují významný podkladový materiál, který má přesvědčit potencionální 

investory o výhodnosti daného projektu a tím získat finanční prostředky potřebné k 

financování investic. Z tohoto důvodu je velmi důležité věnovat pozornost výběru 

projektů, jejich analýze, porovnávání a zhodnocení. [9] 

V současném velmi nestálém tržním prostředí, kde jedinou konstantou je nejistota, je nutné 

do všech aktivit zakomponovat otázku rizika a nejistoty. V případě investičních projektů 

představují riziko a nejistota významné faktory, které ovlivňují celkový výsledek.  

Pojetí rizika však prošlo určitým historickým vývojem, přičemž převažovalo chápání rizika 

jako určitého nebezpečí (možnost vzniku ztráty, výskytu událostí ohrožujících dosažení 

cílů jednotlivce či organizace, nebezpečí negativních odchylek od stanovených úrovní 

cílů). Toto pojetí rizika je oprávněné u čistých rizik tj. rizik, která mají pouze negativní 

stránku. V hospodářské praxi však převažují rizika podnikatelská, která mají jak negativní, 

tak pozitivní stránku. Podnikatelské riziko se pak chápe jako variabilita (nejistota) 

výsledků určitých aktivit či procesů, možnost odchylek (jak negativních tak pozitivních) 

skutečných výsledků od výsledků očekávaných či plánovaných, popřípadě jako 

pravděpodobnosti těchto odchylek. [4] 

Riziko v rámci investičních projektů můžeme chápat jako efekt provázející celý průběh 

procesu, přičemž jeho míra může ovlivnit očekávané výsledky. Nejistotu můžeme chápat 

především v určité neschopnosti spolehlivého odhadu budoucího vývoje faktorů, jež 

výsledky investičních projektů ovlivňují. Jak ukázala svými dopady světová ekonomická 

krize, jsou faktory jako riziko a nejistota v současném dynamickém prostředí stále 

dominantnější. Vzhledem k tomu je nutné věnovat samotné přípravě investičních projektů 

maximální pozornost a to nejen v oblasti efektivního výběru zdrojů financování.  

Samotná příprava investičních projektů je spojena přirozeně s investičním a finančním 

rozhodnutím. Kvalita investičního rozhodnutí určuje, zda bude projekt dostatečně 

efektivní.  

Ve své podstatě finanční problematika navazuje na investiční v případě, že je rozhodnuto o 

přijetí projektu. Závěrem tohoto procesu by mělo být správné rozhodnutí o tom, z jakých 

zdrojů projekt financovat.  

Volba kvalitního zdroje financování není přirozeně důležitá jen pro samotné vyhodnocení 

efektivnosti investic. Cílem by mělo být, aby navržená struktura financování projektu byla 
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maximálně stabilní a financování projektu bylo spojeno s co nejnižšími náklady na 

vynaložené zdroje. Samotné zdroje financování lze klasifikovat podle řady kritérií. Mezi 

nejelementárnější patří klasifikace dle původu zdroje (interní, externí) a dle vlastnictví 

(vlastní a cizí). V případech, kdy jsou pro financování investičních projektů využívány 

pouze interní zdroje, hovoříme o tzv. samofinancování. Velmi často však není možné 

využít vlastních zdrojů a je nutné pro realizaci projektu najít zdroje cizí.  

Cílem práce je analyzovat potenciální možnosti financování investičních  záměrů a 

definovat jejich přednosti a nedostatky. Dále pak se zamyslet nad významem všech 

aspektů souvisejících s realizováním investičních projektů v rámci současných 

ekonomických podmínek.  
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2. PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ 

V současné době se v podnicích a jiných organizacích provádí velká část jednorázových 

akcí formou projektů. Tyto projekty jsou často rozhodující součástí strategického řízení 

podniku. Cílem může být rychlá komercializace nového produktu nebo služby, instalace 

nového investičního zařízení v továrně, vývoj nového software, modifikace procesu nebo 

postupu, orientační testování určité podnikatelské aktivity, reorganizace prostor a 

vybavení, dodávka stavby pro jinou organizaci nebo úspěšné dokončení jiných časově 

omezených prací. Organizace používají projekty k řešení svých vlastních potřeb nebo je 

provádí na základě smlouvy s jinou organizací. Současně do nich může být zapojeno i 

několik organizací. Může jít o malé projekty krátkého nebo dlouhého trvání. [8] 

Existují čtyři typické znaky projektů (obrázek č.1), které pokud se vyskytují společně, 

odlišují řízení projektu od jiných manažerských činností. Projekty mají ze své podstaty 

trojrozměrný cíl, jsou jedinečné, zahrnují zdroje a realizují se v rámci organizace.   

Projekty mají trojrozměrný cíl, což znamená současné splnění požadavků na věcné 

provedení, časový plán a rozpočtové náklady.  Pro jsou často označovány termínem 

trojimperativ. Úspěšné řízení projektu vyžaduje, aby tyto tři podmínky byly měřitelné (tj. 

konkrétní) a dosažitelné. Je mimořádně důležité, aby lidé, kteří na projektu pracují, věděli, 

jak cíle splnit.  

Každý projekt je přirozeně ve své podstatě jedinečný, protože se provádí pouze jednou a (v 

téměř každém případě) pracuje na něm pokaždé zpravidla jiná skupina lidí. I když druhý 

softwarový projekt počítačové podpory účetního systému pohledávek věřitelů se velmi 

podobá prvnímu takovému projektu, budou zde určité odlišnosti, možná něco tak 

jednoduchého jako formát sestav. Protože trvání projektu je dočasné, vždy je v něm hodně 

nejistoty, pokud jde o to, co bude schváleno (např. kdy projekt začne a přesný rozsah prací, 

které mají být vykonány). Projekt navíc netrvá věčně. Začíná, když první člověk začne 

pracovat, a končí, když je práce posledního člověka hotova. Někde mezi tím se na něm 

podílí několik nebo mnoho lidí. Obsazování míst pro práci na projektu se podobá najímání 

zaměstnanců pro firmu, která předpokládá, že v dohledné době svou práci ukončí. Často 

pak dochází k tomu, že lidé kteří pracují na jednom projektu, jsou zřídka titíž, kteří 

pracovali na předchozím projektu. A tak se vytváří přátelství nebo empatie, které mohou 

mít závažné důsledky.[8] Silně přátelské vztahy mohou vést lidi až k tomu, že se jim 

nechce projekt ukončit, protože by to znamenalo, že spolu už nebudou pracovat. Antipatie 

mohou naopak značně znemožnit spolupráci lidí v průběhu procesu.  
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V neposlední řadě je nutné zmínit že se projekty realizují pomocí zdrojů  a to nejen 

lidských, ale také materiálních. Nad mnohými z požadovaných zdrojů má manažer 

projektu jen minimální kontrolu. Například nezbytný soustruh je v kompetenci pracovníků 

modelárny nebo s požadovaným počítačem disponují lidé v oddělení zpracování dat. [8]       

 

 
Obr. 1 Charakteristické znaky projektu  
 
3. VÝZNAM ŘÍZENÍ PROJEKT Ů 

Manažer projektu musí dobře organizovat lidské zdroje, aby byly využity dostupné 

materiální zdroje. Musí pak řešit různé potíže a emocionální problémy, které přirozeně 

plynou z využívání těchto zdrojů, a současně se snažit plnit požadavky zadavatele projektu 

při respektování časového harmonogramu a rozpočtu. Vedení lidí je často nejobtížnější 

stránkou projektu, zejména pro nezkušené manažery, kteří mají vysokoškolské vzdělání 

především v technických oborech. Je nesmírně důležité dosadit na pozici vedoucího 

projektu vhodného pracovníka. Je nutné se vyvarovat přirozeného sklonu soustředit se 

pouze na kvantitativní stránky, i když ani ty nejsou nedůležité, a místo toho se více zaměřit 

na to, aby se věci hýbaly dopředu prostřednictvím působení na lidi. Z mnoha technických 

expertů jsou špatní manažeři projektů, protože si nedokáží poradit s nehmotnými 

personálními problémy, např. s nutností neustále získávat pro projekt ostatní manažery. 

Někteří manažeři projektů si tuto potřebu uvědomují, ale nejsou schopni efektivně 
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komunikovat. Konflikty v oblasti zdrojů spočívají v nich samotných, jak ukazuje obrázek 

č.2. Na tomto jednoduchém schématu jsou znázorněny jen dva projekty. Je zde uvedeno, 

jaké konkrétní zdroje potřebují. Plánované požadavky se přesně kryjí s dostupnými zdroji. 

Ale časový průběh jednoho projektu se nepatrně změní a v důsledku toho už požadované 

zdroje neodpovídají tomu, co je dostupné. Nejdříve je příliš mnoho práce a potom jí není 

dost. Přetížení a nevytížení zdrojů je běžnou, ale velmi nepříjemnou součástí řady projektů.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr.2 Problém v rozdílnosti požadavků [8] 
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4. VÝZNAM PROBLEMATIKY FINANCOVÁNÍ PROJEKT Ů 

Financování projektů představuje velice aktuální, obsáhlé, zároveň značně složité téma 

jehož důležitost nabývá na významu zejména v současné době a to především v souvislosti 

s členstvím České republiky v Evropské unii a stále sílícími globalizačními a integračními 

tendencemi. Neopominutelným důvodem je i skutečnost, že v tržním prostředí musí každý 

subjekt pružně reagovat na stále se měnící podmínky a přizpůsobovat se jim – tedy 

neustále realizovat určité projekty, ať investičního, tak provozního charakteru. Nutnost 

realizovat a potřeba financovat rozsáhlé, ale i mezní projekty, se projevuje jak v rámci 

podnikové sféry, tak v rámci neziskového sektoru. [9]  

Klíčovým pojmem v oblasti financování projektů je bezesporu termín investiční 

rozhodování. Ve své podstatě nám investiční rozhodování dává odpověď na otázku, jaké 

množství finančních prostředků vynaložit a na jaké projekty. Jedním aspektem tedy je, 

kolik prostředků do čeho investovat a dalším pak jak opatřit potřebné finanční prostředky. 

Základní definice finančního rozhodování uvádí: „Finanční rozhodování představuje 

proces výběru optimální varianty získávání peněz a kapitálu a jejich užití z hlediska 

základních finančních cílů podnikání s přihlédnutím k různým omezujícím 

podmínkám“[9].   

Důležité však je rozlišit finanční rozhodování dlouhodobé a krátkodobé. Dlouhodobé 

finanční rozhodování chápeme především souvislosti se strategickým rozhodováním. Řeší 

tedy oblasti, které jsou pro firmu významné vzhledem k dlouhodobým plánům. Sem 

můžeme zařadit rozhodování o definování struktury podnikového kapitálu v návaznosti na 

strukturu podnikového majetku, ale také rozhodování o celkové výši potřebného majetku. 

Velmi často se do oblasti dlouhodobého rozhodování zařazuje také otázka rozdělování 

zisku. Opatření a rozhodnutí v této oblasti znamenají pro firmu z hlediska času významné 

zásahy do dlouhodobé koncepce.  

Opačným protipólem jsou pak rozhodnutí týkající se krátkodobého financování. Nejčastěji 

se řadíme otázky týkající se struktury jednotlivých složek oběžného majetku a také 

rozhodnutí o optimální formě využívaného krátkodobého kapitálu.  

Dalším stěžejním pojmem, který je nutno uvést jsou investice. Za investice můžeme 

považovat rozsáhlejší peněžní výdaje, u nichž se očekává jejich přeměna na budoucí 

peněžní příjmy během delšího časového úseku. Investice přitom znamenají obětování 

dnešní (jisté) hodnoty za účelem získání budoucí (zpravidla méně jisté) hodnoty. [9] 
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Termín financování lze rovněž chápat ve smyslu obstarávání kapitálu, ale také jako soubor 

všech činností v kapitálové oblasti, jenž jsou nezbytná pro uskutečnění podnikové činnosti.  

Jestliže chápeme financování jako obstarávání kapitálu, reprezentuje pak získávání 

finančních prostředků všeho druhu na jedné straně pro realizaci podnikových výkonů a pro 

jejich zhodnocení a na straně druhé pro zajištění určitých mimořádných finančně 

technických opatření, jako založení podniku, sloučení podniků a podobně.  

Pokud jde o pojmy jako kapitál a finanční zdroje, zpravidla se tyto dva pojmy ztotožňují a 

pod pojmem podnikový kapitál, finanční zdroje podniku se rozumí souhrn všech peněz, 

vložených do celkového majetku podniku a věřiteli, tj. – sumu vlastního a cizího kapitálu – 

vlastních a cizích finančních zdrojů. V alternativním pojetí však lze finanční zdroje chápat 

jako pojem širší, kdy kapitál představuje tu část finančních zdrojů podniku, která má 

dlouhodobý charakter. [6] 

Finanční zdroje pak můžeme rozdělit z hlediska: 

 

a) druhu financování 

b) vlastnictví 

c) subjektu tvorby finančního zdroje 

d) doby splatnosti [9] 

 

a) Druh financování 

Z pohledu druhu financování můžeme hovořit o variantě běžné a mimořádné. Běžné 

financování spočívá v zajišťování a vynakládání peněz na běžný provoz podniku, např. 

nákup surovin, energií, výplatu mezd, úhradu daní, příspěvků na zdravotní pojištění, 

sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti. Vzhledem k charakteru vynakládání 

peněz je zřejmé, že se uskutečňuje pravidelně a opakovaně. Druhou možností je 

financování mimořádné, které realizuje jednorázové aktivity. Může se jednat o financování 

zakládání podniku, tedy zajištění peněz na pořízení budov, strojů, zásob, výplatu mezd a 

platů do doby, než začne příliv peněz ve formě tržeb. Může se také jednat o alokaci 

peněžních prostředků do věcných a finančních investic, např. nákup dalších pozemků, 

nového strojního vybavení, nákup cenných papírů. Může ale také jít o financování 

realizace změn ve snaze o zlepšení ekonomické situace a konkurenceschopnosti (podpora 

inovačních procesů v organizaci). [8] 
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b) Vlastnictví 
Z pohledu vlastnictví finančních zdrojů můžeme identifikovat vlastní a cizí zdroje. Vlastní 

zdroje reprezentují především vklady vlastníků, zdroje jsou získané realizací výrobků a 

služeb ve formě odpisů a zisku po zdanění a úhradě dividend a zdroje z prodeje 

nepeněžních částí majetku. Cizí finanční zdroje představují úvěry a jiné dluhy, dotace, 

zdroje získané leasingovým financováním. 

 

c) Subjekt tvorby finančního zdroje 

Sem můžeme zařadit interní finanční zdroje (podnik je vytvořil vlastní činností, patří sem 

například nerozdělený zisk) a externí finanční zdroje (zdroje které byly vytvořeny mimo 

podnik – úvěry, dotace, vklady vlastníků). V některým případech se můžou obě kategorie 

překrývat.  

 

d) Doba splatnosti 

Z hlediska potencionální splatnosti dělíme zdroje v nejjednodušší podobě na krátkodobé a 

dlouhodobé. Obecně platí, že krátkodobé finanční zdroje mají splatnost zpravidla do 

jednoho roku. Dlouhodobé finanční zdroje pak déle než jeden rok. V rámci dlouhodobých 

finančních zdrojů se někdy rozlišují střednědobé, jenž mají splatnost 2-3 roky. Důležité 

v této souvislosti je, že vlastní zdroje se považují za zdroje s neomezenou splatností.  

 

Splatnost jednotlivých finančních zdrojů je klíčový parametr. Je důležité, aby firma měla 

svou kapitálovou strukturu optimalizovanou také právě z hlediska splatnosti zdrojů. Není 

správné a dlouhodobě udržitelné, pokud jsou dlouhodobé aktivity financovány 

z krátkodobých finančních zdrojů a podobně.  

 

5. FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ 

Finanční rozhodování se zabývá výběrem, získáváním a rozdělováním finančních zdrojů, 

přičemž musí sledovat finanční cíle podniku a brát v úvahu i další vlivy. Finanční 

rozhodování lze sledovat ve dvou časových dimenzích, a to jako dlouhodobé a krátkodobé 

finanční rozhodování. [9] 

Je důležité si uvědomit spojitost mezi finančním a investičním rozhodováním. Provádí-li 

firma hodnocení a výběr určitých podnikatelských záměrů, musí na jedné straně posoudit 

jejich věcnou stránku, tou se zabývá investiční rozhodování, jehož cílem je rozhodnout do 

jakých aktivit investovat. Na druhé stran je třeba také posoudit stránku finanční, ta je již 
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předmětem rozhodovaní finančního, které určí výši a strukturu finančních zdrojů, které si 

realizace daného záměru vyžádá.  

Budoucí úspěšnost každého zvoleného projektu je tedy závislá, jak na správném posouzení 

a rozhodnutí o věcné náplni projektu, tak i na vhodné volbě finančních zdrojů v optimální 

struktuře. I velmi dobře věcně zaměřený projekt může být špatně zvoleným způsobem 

financování poškozen. Nevhodně zvolená struktura finančních zdrojů použitých na 

financování projektu může ohrozit i celkovou finanční stabilitu podniku.  

Investiční rozhodování velmi úzce souvisí s kapitálovým plánováním, zahrnující stanovení 

dlouhodobých cílů a investiční strategie, vyhledávání nových projektů a jejich 

předinvestiční přípravu, sestavení kapitálových rozpočtů, hodnocení efektivnosti 

investičních variant a následný audit uskutečněných projektů.  

Tímto procesem se postupně také prolíná oblast finanční. Již při vymezení cílů projektu 

hrají klíčovou roli cíle finanční (tržní hodnota firmy, rentabilita), při předinvestiční 

přípravě se vypracovává technicko – ekonomická studie, jejíž součástí je finanční a 

ekonomické vyhodnocení (kvantifikující finanční nároky projektu a analyzující možné 

zdroje financování), při vypracování kapitálového rozpočtu, vymezujícího peněžní tok, 

spojený s daným projektem, je stanovena potřeba peněžních prostředků v jednotlivých 

letech realizace projektu, ale také jsou plánovány příjmy spojené s danou investicí, které 

budou v budoucnu sloužit např. ke splácení úvěrů či dluhopisů, výplatě úroků a dividend. 

Při hodnocení efektivnosti projektu je třeba vzít v úvahu také finanční hledisko, některá 

kritéria hodnocení jsou totiž založena na využití diskontní sazby, která může být stanovena 

jako nákladovost kapitálu (je ovlivněna strukturou finančních zdrojů). Následný audit pak 

informuje finanční manažery o případných odchylkách, na které je třeba reagovat, ale je to 

pro ně též cennou zkušeností do budoucna. [9] 

Z výše uvedeného vyplývá, že struktura finančních zdrojů ovlivňuje významně, jak 

ekonomickou efektivnost projektu, tak i jeho finanční stabilitu (komerční životaschopnost). 

Finanční stabilitou projektu se přitom rozumí schopnost projektu krýt svými výnosy úroky 

a splátky finančních zdrojů, které se na jeho financování podílely.  

Na jedné straně je třeba zajistit dostatečné množství finančních zdrojů v optimální 

struktuře (úkol finančního rozhodování) pro financování efektivních projektů (výsledek 

investičního rozhodování), na druhé straně realizované projekty musí zajistit opětnou 

tvorbu finančních zdrojů.  

Úzká návaznost mezi investičním a finančním rozhodováním se promítá především do 

dlouhodobého finančního plánu, jehož úkolem je jednoznačně vymezit vztah investičních 
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návrhů a finančních možností podniku. Součástí finančního plánu podniku jsou tak mimo 

jiné projektové kapitálové výdaje vyjadřující požadavky na majetek, ale jeho součástí je 

také oblast finančních zdrojů. V části finančního plánu, věnovanému zdrojům financování, 

jsou tak vymezeny jednak dividendová politika, interní zdroje financování a v případě 

jejich nedostatku i způsoby získání externích finančních zdrojů. [9] 

 

6. RIZIKA V OBLASTI INVESTI ČNÍCH PROJEKT Ů 

Riziko a nejistota jsou významným atributem a to zejména aktivit podnikatelských. 

Význam a vývoj nových produktů, zavádění moderních technologií, vstupy na nové trhy, 

fůze a akvizice, velké investiční projekty, restrukturalizace společností aj. mohou sloužit 

jako příklady aktivit, jejichž budoucí výsledky jsou nejisté a mohou se odchylovat od 

výsledků plánovaných či předpokládaných, být horší či lepší. [11] 

Výsledky pochopitelně závisí na tom, jak kvalitní byla příprava těchto aktivit, resp. 

investičních projektů a jak kvalitně proběhla jejich realizace. Je zřejmé, že kvalita přípravy 

ovlivňuje úspěšnost či neúspěšnost projektů zásadním způsobem, neboť nedostatky 

v přípravě vedoucí k volbě nevhodné varianty nelze obvykle odstranit, ale pouze zmírnit 

v průběhu jejich realizace. Současně ovšem nízká kvalita realizace může výrazně ohrozit 

úspěšnost projektu a tím jeho budoucí výsledky.  

Ani velice kvalitní příprava a realizace projektů však vzhledem k existenci rizika a 

nejistoty nezaručují dosažení nejlepších či očekávaných výsledků. Riziko a nejistota 

představují třetí klíčový faktor ovlivňující budoucí výsledky projektů (obrázek č.3).  

Z hlediska rizika a nejistoty je podstatné, že tyto faktory je třeba zvažovat a integrovat do 

přípravy projektů, jejich hodnocení a rozhodování o přijetí čí zamítnutí. Kvalitní příprava 

projektů, jejich hodnocení a výběr proto vyžadují: 

 

- identifikovat faktory a rizika, které ovlivňují výsledky projektů (úspěšnost či 

neúspěšnost) a posoudit jejich význam; 

- stanovit a zhodnotit dopady těchto faktorů na budoucí výsledky projektu (určit 

velikost rizika a posoudit jeho přijatelnost či nepřijatelnost); 

- zvažovat možná opatření na zmenšení rizika z hlediska nákladů a jejich dopadů.  

 

Identifikace rizik, posouzení jejich významu, stanovení velikosti rizika a jeho zhodnocení 

tvoří náplň analýzy rizika. Význam analýzy v současném období globalizace, dynamických 
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změn podnikatelského okolí a zvyšujícího se výskytu rizik nelze popřít a její opomíjení je 

nepřijatelné. Kvalitní analýza rizika jednak zamezuje přijímání projektů či realizaci 

podnikatelských aktivit s nepřijatelným rizikem, jejichž neúspěch by mohl výrazně ovlivnit 

finanční stabilitu podniku či samotnou jeho existenci a dále zvyšuje pravděpodobnost 

úspěšnosti těchto projektů či aktivit a tím zlepšení hospodářských výsledků 

z dlouhodobého hlediska. [11]  

Známý je vztah mezi rizikem a výnosností. Čím je riziko určité aktivity či projektu větší, 

tím vyšší zhodnocení (prémii za podstoupení rizika) investor požaduje. U málo rizikových 

projektů tedy postačí malé zhodnocení, s růstem rizikovosti se však požadavky na 

zhodnocení zvyšují. Vysokou výkonnost (25 až 30%) vyžadují především fondy 

rizikového kapitálu, které se podílejí na financování projektů s vysokým rizikem. (např. 

zahajování podnikatelské činnosti, financování rozvoje nových produktů). Je to dáno tím, 

že určitá (ne zrovna malá) část těchto projektů skončí neúspěchem, kdy investoři ztratí 

vložené prostředky, takže tyto neúspěchy musí být vyváženy vysokým zhodnocením 

prostředků vložených do úspěšných projektů. Názorně lze ilustrovat vztah mezi rizikem a 

výnosností u finančních investic. Nejnižší výnosnosti dosahují bezrizikové cenné papíry 

(státní poukázky s výnosností okolo 2 až 3%), poněkud vyšší zhodnocení 4 až 5 % 

poskytují dlouhodobé státní obligace následované kvalitními podnikovými obligacemi, 

vyšší průměrné roční výnosnosti (od 8% do 15%) dosahují akcie představující rizikovější 

finanční investice než obligace a nejvyšší zhodnocení pak vyžadují již zmíněné fondy 

rizikového kapitálu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3 Faktory ovlivňující výsledky investičních projektů [4] 

 

Pojetí rizika prošlo určitým historickým vývojem, ve kterém převažovalo chápaní rizika 

jako určitého nebezpečí  (v tomto smyslu mluvíme i dnes o riziku onemocnění, havárie 
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výrobního zařízení a další), tj. zaměřujeme se na negativní stránku rizika. Z tohoto hlediska 

chápeme riziko jako:  

- možnost (pravděpodobného) vzniku ztráty; 

- možnost výskytu událostí, které zabrání či ohrozí dosažení cílů jednotlivce či 

organizace; 

- nebezpečí (pravděpodobnost) negativních odchylek od stanovených úrovní cílů 

jednotlivce či organizace.[4] 

 

Toto pojetí je do značné míry oprávněné u rizik, které mají pouze negativní stránku, tj. u 

čistých rizik. V hospodářské praxi však obvykle převažují rizika označovaná jako 

podnikatelská, která mají nejen negativní, ale i pozitivní stránku a s tím jsou spojena rizika 

jako:  

- variability možných výsledků určitých procesů či aktivit; 

- možnosti odchylek (negativních i pozitivních) od výsledků očekávaných či 

plánovaných; 

- pravděpodobnosti odlišných hodnot od očekávaných či plánovaných výsledků. [4]  

 

Společnou vlastností uvedených pojetí rizika je možnost dosáhnout výsledků horších i 

lepších než jsou výsledky plánované. Podnikatelské riziko (podnikatelské aktivity, 

projektu, podniku jako celku) můžeme také chápat jako možnost, že skutečné dosažené 

výsledky podnikatelské činnosti se budou odchylovat od výsledků předpokládaných, 

přičemž tyto odchylky mohou být:  

 

- žádoucí (směrem k vyššímu zisku) nebo nežádoucí (směrem ke ztrátě); 

- odlišné velikosti a to od odchylek malých, kdy naše výsledky blíží výsledkům 

předpokládaným, až k odchylkám velkého rozsahu (výrazný podnikatelský úspěch 

v případě žádoucí odchylky či výrazné finanční obtíže až úpadek v případě 

nežádoucí odchylky) [4].  

 

Obtíže při pojmovém vymezení rizika vznikají mnohdy též z toho, že se riziko někdy 

chápe z hlediska jeho dopadů, jindy z hlediska faktorů (příčin, zdrojů rizika), které dopady 

vyvolávají. Vazba mezi příčinami a dopady rizika může mít povahu kauzálního řetězce 

s více články. Pokud mluvíme třeba o riziku cenovém ve vztahu k nejistému vývoji cen 

ropy na světovém trhu, pak toto riziko má odlišné dopady na různé podnikatelské subjekty.  
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Pozitivní dopady se týkají především firem zabývajících se těžbou ropy, kterým rostou 

zisky a negativní dopady výrazně doléhají na dopravní společnosti (především leteckou a 

silniční dopravu), kde jde o nákladová rizika. Dopravci se pak snaží přenést část dopadů na 

uživatele přepravních služeb (např. palivové příplatky u letecké dopravy). Možný růst cen 

ropy má však i své příčiny, např. vznik konfliktů v oblastech těžby ropy, pokles či vzrůst 

zásob ropy a ropných produktů v USA, omezování těžby členskými státy ropného kartelu 

OPEC a další.[4] 

Riziko je v obecné rovině vždy spojeno s určitou akcí, aktivitou či projektem s nejistými 

výsledky, přičemž tyto výsledky ovlivňují situaci subjektu, který akci realizuje. Např. 

neúspěch určitého projektu může vést ke vzniku hospodářské ztráty, problémům 

s peněžními toky, dokonce až k ohrožení existence podniku, s čímž jsou úzce spojeny i 

dopady na manažery odpovědné za přijetí či realizaci tohoto projektu (počínaje finančními 

postihy, poškozením reputace, ztrátou pozice a konče propuštěním). Na druhé straně 

úspěch projektu může posílit konkurenceschopnost podniku, zlepšit jeho hospodářské 

výsledky s příznivými dopady na manažery.  

Nejistota je pak spojena především s neschopností spolehlivého odhadu budoucího vývoje 

těchto faktorů (faktorů rizika) ovlivňujících výsledky aktivit, resp. projektů (vývoj 

poptávky, prodejních cen, nákupních cen materiálů a energií, měnových kurzů, 

technologických změn). Nejistota budoucích hodnot faktorů rizika se pak promítá do 

nejistoty výsledků realizovaných podnikatelských aktivit či projektů a je příčinou jejich 

rizikovosti. Omezenou spolehlivost stanovení budoucích hodnot faktorů rizika ovlivňuje 

více aspektů, k nimž patří především:  

 

- nedostatek informací a nedostatečné poznání procesů, které generují faktory rizika 

a nejistoty; 

- použití nevhodných zdrojů informací a neověřených nebo nespolehlivých dat; 

- uplatnění nevhodných metod odhadu budoucího vývoje faktorů rizika a nejistoty; 

- nevhodný (stochastický) charakter procesů, jejichž výsledkem jsou hodnoty 

rizikových faktorů.[4]  

 

Z výše uvedených faktů je zřejmé, že nejistotu (nespolehlivost) odhadu vývoje faktorů 

rizika a nejistoty lze snížit (např. lepším poznáním procesů generujících tyto faktory, 

lepším informačním vybavením, užitím variantních a spolehlivějších zdrojů dat, 
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uplatněním vhodnějších metod prognózování), ale nelze ji zcela odstranit vzhledem 

k náhodné povaze procesů generujících rizikové faktory.  

  

7. MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ INVESTI ČNÍCH PROJEKT Ů 

Podniky a organizace mohou pro financování investičních projektů využívat široké 

spektrum možných zdrojů. Pokud se podíváme na to jaké zdroje mohou využívat akciové 

společnosti (mají nejširší škálu využitelných finančních zdrojů), můžeme identifikovat dvě 

základní skupiny zdrojů – externí a interní. Konkrétní položky oblasti externích zdrojů 

ukazuje obrázek č.4. Základní hledisko uvažuje časovou využitelnost jednotlivých zdrojů, 

tedy krátkodobé a dlouhodobé. Další uvedené členění je z hlediska účetního. Pokud jde o 

reálnou strukturu finančních zdrojů v rámci podnikových struktur – názory na skutečný 

podíl interních a externích, či vlastních a cizích zdrojů financování se značně liší. Často se 

uvádí, že v současné době 60 – 90 % finančních potřeb ve vyspělých zemích Evropy je 

financováno z nerozdělených zisků, tj. z jedné složky interních finančních zdrojů (obrázek 

č.5.), opomenout přitom nelze ani nezanedbatelnou úlohu odpisů jako interního zdroje 

financování. V České republice však na rozdíl od vyspělých zemí podniky nedisponují tak 

velkými nerozdělenými zisky, v roce 2005 např. činil podíl cizích zdrojů na celkových 

zdrojích firem 41 %. [9] 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Obr. 4 Externí zdroje financování [9] 
 

Jedním ze základních úkolů finančních manažerů podniků v rámci procesu finančního 

řízení je výběr a získávání finančních zdrojů pro realizaci investičních záměrů podniku. 

EXTERNÍ 
ZDROJE 

Dlouhodobé 

Krátkodobé 

Vlastní – základní kapitál, 
kapitálové fondy 

Cizí – bankovní úvěry, 
podnikové dluhopisy, 
dodavatelské úvěry, směnky 
k úhradě, zálohy odběratelů, 
finanční leasing. 

Cizí – bankovní úvěry, 
dodavatelské úvěry, směnky, 
zálohy odběratelů, finanční 
výpomoci, provozní leasing. 
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Chce-li podnik realizovat vybraný investiční projekt, finanční manažer musí zabezpečit 

požadovaný objem finančních prostředků na jeho realizaci. Zvažovat může různé 

alternativy dlouhodobých zdrojů financování, přičemž v úvahu by měl vzít nejen náklady 

jednotlivých finančních zdrojů a jejich přednosti a nedostatky, ale také hlediska odrážející 

charakter a situaci podniku (např. obor podnikání, majetkovou strukturu podniku, velikost 

a stabilitu dosahovaného zisku atd.). [9] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Obr. 5 Interní zdroje financování [9] 
 

V rámci investičních aktivit mohou tedy akciové společnosti využít jak vlastní tak cizí 

zdroje financování. Mezi nejdůležitější vlastní zdroje financování patří především 

kmenové akcie, kapitálové fondy, nerozdělený zisk, odpisy, ale také rezervní a ostatní 

fondy ze zisku. Mezi dlouhodobé cizí zdroje financování řadíme dlouhodobé bankovní 

úvěry, podnikové dluhopisy, dlouhodobé dodavatelské úvěry, dlouhodobé směnky 

k úhradě, dlouhodobé zálohy od odběratelů, finanční leasing a v neposlední řadě rezervy.  

Výhodnou variantou financování investičních aktivit může být využití prostředků 

získaných z emise akcií. Emise akcií představují pro firmu ve své podstatě bezúročné 

peníze, umožňující relativní nezávislost na věřitelích. Akcie mohou být vydány jako 

prioritní či kmenové. Emise kmenových akcií, na rozdíl od prioritních rozšiřuje hlasovací 

práva a současní akcionáři nejsou zatím připraveni vydáním nových akcií riskovat, že se 

dostanou do pozice menšinových akcionářů. Významnou nevýhodou akcií je také to, že 

dividendy nejsou odpočitatelnou položkou pro účely zdanění na rozdíl od úroků z úvěrů a 
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nevyplacené mzdy, 
neodvedené daně.  
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dluhopisů. Za zmínku stojí postup užívaný některými zahraničními firmami s ohledem na 

dosažení a udržování optimální skladby pasiv. Podniky v tomto modelu nejdříve přijímají 

bankovní úvěry a to až do té míry, do jaké je bankovní úvěr lacinější a jinak výhodnější 

než emise dluhopisů. Poté emitují dluhopisy, část získaných prostředků použijí ke splácení 

úvěrů a dalších závazků, čímž se zvýší schopnost přijímat další bankovní úvěry. Po 

dosažení horního limitu bankovních úvěrů podnik opět vydá dluhopisy a cyklus se 

opakuje. Ve třetím cyklu podnik vydá akcie a část prostředků použije k úhradě bankovních 

úvěrů, ke splacení dluhopisů a zbytek k financování dalšího rozvoje. Poté opět zvyšuje 

bankovní úvěry a cyklus se znovu opakuje.[9] Je nutné poznamenat, že využívání 

financování investičních projektů prostřednictvím emise akcií nepatří v rámci České 

republiky k častým variantám. 

Podobně je tomu v případě využívání kapitálových fondů. Tato varianta patří k velmi 

nestandardním nástrojům.  

Rezervní fondy lze využívat pouze k úhradě ztráty společnosti. Dobrovolný rezervní fond 

se v českých podnicích zpravidla nevytváří. Některé společnosti však vytvářejí určité 

fondy ze zisku, nesoucí např. označení investiční fond či fond rozvoje. V případě 

takovýchto fondů je možné uvažovat o jejich využití v oblasti financování investičních 

projektů.  

Samostatnou kapitolou je využití zisku v oblasti financování. Většinou se považuje za 

poměrně drahý a nestabilní nástroj financování projektů. Využití zisku však determinuje 

celou řadu výhod. Jedná se především o úroveň nákladů (nulové), možnost financování 

rizikových projektů, nezvyšování finančního rizika. Vzhledem těmto faktorů je 

v hierarchickém pořádku na prvním místě spolu s odpisy. Je však nutné zmínit, že v rámci 

České republiky je většina společností v situaci, kdy není schopna vytvořit dostatečně 

vysoký zisk. Proto je nutné  hledat další formy financování investičních aktivit.  

Dalším zmíněným nástrojem financování investičních projektů mohou být odpisy. Odpisy 

jsou považovány za stabilní zdroj financování, přestože je v České republice ekonomická 

funkce odpisů značně deformována, neboť hodnota investičního majetku není 

valorizována. Doby odpisování jsou tedy dlouhé, a tak se snižuje reálná možnost alespoň 

prosté obnovy výrobního potenciálu podniku. [9] 

Jak vyplývá z výše uvedených skutečností, ne vždy může podnik vystačit pouze z interními 

finančními zdroji. Často potom dochází k tomu, že je nutné využití externích finančních 

možností a to především z kategorie cizích (obrázek č.4). Možným řešením může být úvěr, 

bankovní či dodavatelský, finanční leasing a emise podnikových dluhopisů. Nejrozšířenější 
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způsob financování podnikových potřeb z cizích zdrojů představují v současné době 

v České republice bankovní úvěry. V nedávné minulosti představovaly bankovní úvěry 

jednu z mála možností potenciálních variant financování.  Jejich současné široké využití je 

dáno i těmito historickými aspekty. Nepopiratelné jsou však bezesporu výhody, se kterými 

jsou bankovní úvěry spojeny: možnost sjednání individuálních podmínek, pružnost, 

neexistence emisních nákladů. Na druhé straně úroky z úvěrů jsou vysoké a banky 

postupem času stanovují stále tvrdší podmínky, například z hlediska potenciálních záruk. 

Banky se nyní snaží v maximální míře snížit svou úvěrovou angažovanost v podnicích a 

tak je třeba hledat nové způsoby financování investic, které doplní úvěry jako dosud 

prakticky jediný cizí zdroj financování podniků. Alternativou bankovním úvěrům mohou 

být dodavatelské úvěry, leasing a emise podnikových dluhopisů.  

Finanční leasing je jednou z možných variant využitelnou v oblasti financování projektů. 

Leasingové financování je však také spojeno s určitými nevýhodami, spočívajícími jednak 

v účelovosti využití (leasingem např. nelze financovat trvalý přírůstek oběžného majetku), 

nutnosti disponovat určitým podílem vlastních zdrojů, v omezení užívacích práv nájemce, 

nutnosti souhlasu pronajímatele při rekonstrukci či modernizaci majetku. Dalším značně 

komplikujícím aspektem může být obtížnost při vypovězení smlouvy nájemcem. Velké 

omezení však nezabránily masivnímu využití leasingu v investičních projektech v rámci 

České republiky. Finanční leasing je jednou z velmi častý variant při realizaci investičních 

akcí. [9] 

Za velmi komplikovaný zdroj financování lze bezesporu označit dodavatelské úvěry. Jejich 

využití je velice účelově omezeno. Dalším předpokladem využití této formy financování je 

získání dodavatele, který bude ochoten tento úvěr poskytnout a bude schopen dodat stroje 

či zařízení podle požadavků odběratele. Tyto úvěry se zpravidla poskytují pouze na určitou 

část ceny stroje nebo zařízení a vyžadují tedy i určitý podíl vlastních zdrojů. Tento aspekt 

může také bránit jejich masivnějšímu využití.[9] V současné době využívají tento zdroj 

financování některé velké výrobní organizace.  
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8. POROVNÁNÍ ČASTO VYUŽÍVANÝCH ZDROJ Ů PRO 

FINANCOVÁNÍ INVESTI ČNÍCH PROJEKT Ů 

V rámci současných podmínek v České republice patří mezi nejčastěji používané zdroje 

financování investiční projektů tyto možnosti: nerozdělený zisk, odpisy, bankovní úvěry a 

finanční leasing. Jak již bylo zmíněno nerozdělený zisk a odpisy řadíme mezi interní zdroje 

a bankovní úvěry a finanční leasing patří do kategorie zdrojů externích. V rámci 

objektivity budou vždy srovnány zdroje patřící do stejné kategorie. 

 

a) Nerozdělený zisk a odpisy 

Nerozdělený zisk je dlouhodobým interním vlastním zdrojem financování investičních 

projektů. Vzniká jako reziduální složka při rozdělování zisku. Nerozdělený zisk 

představuje část zisku po odvodu daní, přídělech fondům, výplatě dividend či podílu na 

zisku, která se již dále nebude rozdělovat mezi majitele, ale bude sloužit k dalšímu 

podnikání. Nerozdělený zisk rozlišujeme jako nerozdělený zisk běžného roku a 

nerozdělený zisk minulých let. Nerozdělený zisk bývá považován za nejlevnější finanční 

zdroj. Někteří ekonomové se domnívají, že nerozdělený zisk má podnik zadarmo, že s jeho 

získáním nejsou spojeny žádné náklady. Vezme-li v úvahu teorii nákladů příležitosti, 

dojdeme k jinému závěru. Jestliže byl nerozdělený zisk použit na reinvestování, akcionáři 

se museli vzdát výplaty dividend a možností jejich investování. Předpokládejme, že 

přinejmenším mohli získat takový výnos, který jim přináší jejich současný investiční vklad 

(při zachování stejného rizika). Náklady nerozděleného zisku jsou stejné jako náklady na 

získání kmenových akcí snížené o emisní náklady. [9] 

Pokud využijeme vygenerovaného zisku jako zdroje financování, hovoříme o tak zvaném 

samofinancování. Ve své podstatě se může tento proces uskutečňovat zjevně nebo skrytě. 

Jestliže se samofinancování uskutečňuje otevřeně, tj. vykázáním a používáním 

nerozděleného zisku, mluvíme o zjevném samofinancování. Jestliže se samofinancování 

podnikových potřeb uskutečňuje vytvořením skrytých rezerv (např. podhodnocením 

podnikového majetku), které nejsou v podnikových bilancích zřejmé, mluvíme o tichém 

(skrytém) samofinancování.  

Odpisy vycházejí z principu, že hmotný nehmotný majetek se používá v podniku řadu let. 

Vzhledem k tomu se jeho cena nemůže zahrnout do nákladů najednou, ale musí se 

zahrnovat postupně, v jednotlivých letech životnosti. Právě postupné rozvrhování 

pořizovací ceny dlouhodobého majetku do nákladů na činnost podniku po dobu jeho 
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životnosti se uskutečňuje prostřednictvím odpisů. Ve své podstatě reprezentují odpisy 

peněžní vyjádření postupného opotřebení dlouhodobého majetku za určité období. V celém 

reprodukčním procesu pak odpisy plní dvě funkce. Především představují důležitou 

nákladovou položku a jsou složkou provozních nákladů. Ovlivňují výši vykázaného 

hospodářského výsledku a tím i základ daně ze zisku a rentabilitu podnikání. Druhá funkce 

reprezentuje to, že jsou dlouhodobým interním vlastním zdrojem financování. Důležitým 

aspektem je, že podnik může odpisy využít k obnově opotřebeného dlouhodobého majetku 

nebo k rozvoji podniku. Často se uvádí, že odpisy nepředstavují finanční zdroj, jakým jsou 

například příjmy z prodejů, ale jen částku peněz, která zůstává nezdaněná v podniku.  

Odpisy představují součást provozních nákladů, ale nejsou zároveň peněžním výdajem. 

Peněžní výdaj se uskutečnil jednorázově při pořízení dlouhodobého majetku. Odpisy tedy 

nepředstavují odliv peněžních prostředků firmy. Naopak jsou součástí celkových hrubých 

příjmů firmy v podobě inkasovaných tržeb, neboť ceny výrobků zahrnují i kalkulované 

odpisy.[9]   

V bezinflačním prostředí by měly odpisy v zásadě zajišťovat prostou obnovu stávajícího 

dlouhodobého majetku. To neznamená, že nemohou být použity v průběhu životnosti pro 

jiné účely. Do doby obnovy dlouhodobého majetku vystupují jako volný finanční zdroj, 

použitelný k jakémukoliv účelu. Případné další rozšíření dlouhodobého majetku má 

zajišťovat zadržený zisk či externí finanční zdroje. Je proto správné chápat odpisy jako 

významnou součást interních finančních zdrojů podniku. [9] 
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NEROZDĚLENÝ ZISK 

Přednosti Nedostatky 

- nezvyšuje zadlužení organizace; 

- je možné ho využít pro rizikovější 

projekty (jejich profinancování by 

bylo buď jinak obtížné nebo 

nákladné); 

- není spojen s pravidelnou výplatou 

úroků; 

- není nutné splácet jistinu; 

- nesnižuje majetkový podíl 

akcionářů (nezvyšuje jejich počet); 

- v důsledku toho že nebudou mezi 

spoluvlastníky nové subjekty se 

nesnižuje kontrola nad činností 

podniku; 

- jeho využití neznamená další 

náklady (např. u úvěru – náklady 

související s jeho získáním). 

- může dojít k snížení jeho hodnoty; 

- je dražším zdrojem; 

- není možné využít daňových úlev 

(jako u úroků); 

- může dojít k tomu, že celý proces 

není tak efektivní (na výsledek není 

takový tlak, jako při využití cizích 

zdrojů); 

- omezuje možnost vyplácení 

dividend; 

- snižuje likviditu firmy; 

- nestabilní zdroj financování – je 

ovlivněn řadou faktorů, které podnik 

může obtížně ovlivnit (trh). 

 

  

Tab. 1 Přednosti a nedostatky využití nerozděleného zisku pro financování investičních 

projektů 

 

Největší předností proč může být nerozdělený zisk využíván pro financování investičních 

projektů, je fakt, že nezvyšuje zadlužení organizace. Jeho využití nepřináší firmě žádné 

další náklady (pomineme-li potencionální úroky z nerozděleného zisku). Velkou 

nevýhodou je, že není možné využít výhod daňového štítu jako u jiných zdrojů 

investování.  
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ODPISY 

Přednosti Nedostatky 

- na rozdíl od zisku nepodléhají 

zdanění; 

- odpisy má podnik i v případě, že 

nevytvořil žádný zisk (tržby 

pokrývají náklady); 

- stabilní zdroj financování; 

- na jejich výši nemají vliv tržní 

trendy jako u zisku. 

- nemůžeme je považovat za přímý 

zdroj příjmů; 

- jejich výše je dána zákonem. 

  

Tab. 2 Přednosti a nedostatky využití odpisů pro financování investičních projektů 

 

Odpisy tvoří velmi zásadní prvek ovlivňující finanční hospodaření podniku. Vhledem 

k tomu, že ne všechny organizace, jsou schopny vyprodukovat potřebné množství zisku 

pro realizaci investičních projektů, lze je považovat za zajímavý investiční nástroj.  

 

b) Bankovní úvěry a finanční leasing 

Bankovní neboli finanční úvěry jsou úvěry, které poskytují ve formě peněz komerční 

banky, ale také například pojišťovny nebo penzijní fondy. Za dlouhodobé bankovní úvěry 

považujeme ty bankovní úvěry, které mají dobu splatnosti delší než jeden rok. Dlouhodobé 

bankovní úvěry mohou podniky získat ve formě termínové půjčky nebo hypotečního 

úvěru. Termínová půjčka je obvykle poskytována na financování dlouhodobého majetku a 

proto také bývá označována jako investiční úvěr. Tyto půjčky však mohou být využity 

nejen na pořízení dlouhodobého hmotného majetku či nehmotného majetku, ale i na 

financování trvalé části oběžného majetku. Termínované půjčky jsou spojovány se 

zárukami a ochrannými ujednáními. Záruky mohou mít pak charakter osobního zajištění, 

kdy se třetí osoba zaváže k plnění v případě platební neschopnosti dlužníka. Záruky také 

mohou být reálné, tj. zástavy ve formě cenných papírů či jiného movitého i nemovitého 

majetku. Mimo termínové půjčky může podnik využít také možnost hypotečního úvěru. 

Pro tuto alternativu je podmínkou, že vlastní (nebo bude vlastnit) určitou nemovitost, 

kterou může dát do zástavy, tj. může na ni uvalit hypotéku. Hypoteční úvěr může být 

realizován jako úvěr pomocí hypotečních zástavních listů nebo hypoteční stavební úvěr. 

Úvěr pomocí hypotečních zástavních listů je úvěr, který podnik získá proti zástavě 
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nemovitého majetku a je refinancován emisí hypotečních zástavních listů. Často probíhá 

získání tohoto úvěru tak, že je potenciálnímu věřiteli (bance) nabídnut určitý nemovitý 

majetek k zástavě. V případě, že je tato zástava schválena, dochází k tomu, že je majetek 

zatížen hypotékou. V dalším kroku jsou pak emitovány hypoteční zástavní listy a to do 

určité výše sumy zastaveného majetku. Tyto vydané hypoteční zástavní listy, buď banka 

předá podniku, který je prodá na kapitálovém trhu a získá tak peněžní prostředky nebo si je 

banka ponechá, umístí je na kapitálovém trhu sama a poskytne podniku úvěr.  

Jinou formou úvěru je pak hypoteční stavební úvěr. Princip spočívá v tom, že investor 

nezíská celou sumu úvěru najednou, ale úvěr je poskytován postupně, tak jak jsou 

prováděny stavební práce. Zásadní rozdíl je také v tom, že banka v tomto případě 

neposkytuje úvěr v hotovosti, ale pouze proplácí dodavatelské faktury. Často se tato forma 

úvěru poskytuje v případě, že podnik nemá k dispozici záruku v již existující nemovitosti.  

Mezi nové a velmi operativní formy financování pak řadíme finanční leasing. Finanční 

leasing představuje v dnešních ekonomických podmínkách určité řešení nejen při řízení 

cash flow, daňových toků, ale i při realizaci investičních záměrů. Leasing můžeme ve své 

podstatě chápat jako pronájem.  

Představuje finančně - obchodní službu, jejíž podstatou je dohoda, na základě které 

pronajímatel postupuje nájemci právo používat předmět dohody za sjednané nájemné po 

určitou dobu. [9] 

Finanční leasing (na rozdíl od provozního či operativního leasingu, jež představuje běžný 

pronájem) znamená pronájem s následným odprodejem. Často se vyznačuje tím, že se 

jedná o středně až dlouhodobý zdroj financování. Cena předmětu leasingu se blíží sumě 

leasingových splátek a se samotným leasingem nejsou spojeny servisní služby. Poměrně 

specifickou formou finančního leasingu je prodej se zpětným pronájem. Při prodeji se 

zpětným pronájmem majitel prodá předmět leasingové společnosti a zpětně si ho najme. 

Výhodou je, že nájemce získá kapitál a současně může pokračovat v užívání daného 

majetku.   
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BANKOVNÍ ÚV ĚRY 

Přednosti Nedostatky 

- vyšší kapitálová pružnost podniku; 

- podnik je schopen reagovat na 

dynamické změny trhu; 

- bankovní úvěr je dostupným 

nástrojem pro většinu firem (malé 

firmy nemohou například emitovat 

dluhopisy); 

- exaktně stanovená hodnota úroků 

umožňuje přesně stanovit výnosnost 

investice; 

- vyřízení bankovního úvěru je ve své 

podstatě snadné; 

- přijetím bankovního úvěru 

neztrácejí akcionáři svou kontrolu 

nad činností podniku; 

- úroky jsou daňově uznatelné; 

- většinou jde sjednat podmínky 

úvěru dle individuálních požadavků 

firmy; 

- rychlost vyřízení úvěru. 

- nutná zástava majetku; 

- podnik nemůže se zastaveným 

majetkem volně disponovat; 

- formou bankovního úvěru lze získat 

omezené množství prostředků; 

- zpravidla je nutné, aby měl podnik 

určité množství vlastních finančních 

prostředků; 

- splátky úvěru musí být hrazeny ve 

sjednaném termínu i v případě, že 

podnik nevykazuje zisk. 

 

 

Tab. 3 Přednosti a nedostatky využití bankovních úvěrů pro financování investičních 

projektů 

 

Zásadní nevýhodou využití leasingu v procesech financování investičních projektů může 

být fakt, že v případě neplacení splátek může pronajimatel věc odejmout a hrozí tudíž 

riziko nesplnění cílových parametrů projektu.  
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FINANČNÍ LEASING 

Přednosti Nedostatky 

- organizace nemusí platit hotově; 

- nájemce využívá majetek aniž by 

podstupoval riziko spojené 

s pořízením majetku; 

- nájemce nenese rizika spojená 

s vlastněním majetku; 

- splátky leasingu je možné 

považovat za daňově uznatelný 

náklad; 

- při vyřizování podmínek leasingu je 

možné zohlednit specifické 

vlastnosti organizace (sezónnost 

prodeje); 

- leasing představuje ve své podstatě 

nepřímou půjčku; 

- pronajimatel má zpravidla odborné 

znalosti z dané oblasti a je schopen 

zabezpečit specialisty na údržbu či 

opravy. 

- při neplacení splátek dojde 

k odejmutí věci, bez ohledu na stav 

projektu; 

- může docházet k rychlému 

zastarávání majetku – firma nemůže 

majetek prodat; 

- při rekonstrukci nebo modernizaci 

je nutný souhlas pronajímatele; 

- zpravidla nutnost akontace – podnik 

musí mít určitou sumu vlastních 

prostředků; 

- omezené možnosti využití 

prostředků z leasingu – zpravidla 

jsou prostředky účelově vázány; 

- celková cena leasingu. 

 

Tab. 4 Přednosti a nedostatky využití finančního leasingu pro financování investičních 

projektů 

 

9. HODNOCENÍ INVESTI ČNÍCH PROJEKT Ů 

Základní princip ekonomických analýz a hodnocení investičních projektů spočívá 

v porovnání vstupů (peněžních výdajů, a to jak kapitálových, tak i provozních) a výstupů 

(peněžních příjmů) alternativních projektů. Hlavním úkolem je identifikovat, změřit, ocenit 

a porovnat vstupy a výstupy alternativních projektů a vybrat takové projekty, které co 

nejvíce přispějí k růstu tržní hodnoty firmy. Je třeba vzít v úvahu faktory jako výnosnost, 

riziko, likviditu. Výnosnost můžeme chápat jako vztah mezi výstupy a vstupy projektu. 
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Riziko charakterizuje nebezpečí, že nebude dosaženo očekávaných efektů. Likvidita pak 

znamená schopnost přeměny investice na disponibilní finanční prostředky a to rychle, bez 

větší ztráty a s minimálními transakčními náklady. Tyto tři základní faktory zásadním 

způsobem ovlivňují investiční rozhodování a tvoří tzv. investiční trojúhelník. [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6 Investiční trojúhelník  [1] 

 

Klíčové je taky respektovat vytýčenou investiční strategii podniku, která může mít 

charakter strategie maximalizace ročních výnosů, strategie růstu hodnoty investice či 

strategie růstu hodnoty investice spojené s maximálními ročními výnosy. Dále se může 

jednat o agresivní strategii (investor preferuje projekty s vysokým stupněm rizika) anebo 

konzervativní strategii investice (investor preferuje bezrizikové projekty či projekty 

s nízkým stupněm rizika). Setkat se lze i se strategií maximální likvidity (preferovány jsou 

ty nejlikvidnější projekty). [1] 

Pro posuzování efektivnosti investičních projektů a jejich výběru existuje v teorii a praxi 

finančního managementu několik metod. Podle toho, zda příslušné metody hodnocení 

efektivnosti investičních projektů přihlížejí či nepřihlížejí k faktoru času, můžeme je 

rozdělit: 

 

• statické metody (nerespektují faktor času), 

• dynamické metody (respektují faktor času. [1] 
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Statické metody lze přirozeně použít jen tehdy, když faktor času nemá podstatný vliv na 

rozhodování o investicích. Například, když jde o investování pomocí jednorázové koupě 

fixního majetku – stroje, zařízení a krátkou životnost pořízené investice (jeden až dva 

roky). Důležitou úlohu zde má i výše diskontní sazby (požadované míry výnosnosti). Čím 

je nižší, tím je vliv faktoru času méně významný. Případy projektů s velmi krátkou dobou 

životnosti a velmi nízkou diskontní sazbou se v praxi objevují jen sporadicky a proto 

možnost používání statických metod vyhodnocování investičních projektů je dosti 

omezená. Mohou sloužit jen jako první přiblížení pro celkové rozhodnutí. V hospodářské 

praxi jsou však tyto metody dosti oblíbené a používané zejména pro svou jednoduchost.  

Dynamické metody vyhodnocování investičních projektů by měly být používány všude 

tam, kde se počítá s delší dobou pořízení dlouhodobého majetku a delší dobou jeho 

ekonomické životnosti. Tak tomu je u většiny projektů. Respektování času v propočtech 

efektivnosti investičních projektů podstatně ovlivňuje úvahy o přijetí či nepřijetí projektu, 

o výběru vhodné varianty projektu. Promítá se jak do vymezení peněžních příjmů z 

projektu, tak i do vymezení kapitálových výdajů. Pokud nejsou časové dimenze v 

propočtech efektivnosti uvažovány, dochází většinou k zásadnímu zkreslování pohledu na 

efektivnost jednotlivých projektů a tím i k nesprávnému rozhodování.[1] 

Jiným hlediskem pro třídění metod hodnocení investičních projektů může být pojetí efektů 

z investičních projektů. Podle něj můžeme metody hodnocení efektivnosti rozdělit [1]: 

• metody, u nichž jako kritérium hodnocení vystupuje očekávaná úspora nákladů 

(nákladová kritéria hodnocení efektivnosti), 

• metody, u nichž je kritériem očekávaný účetní zisk (zisková kritéria hodnocení 

efektivnosti), 

• metody, kde je kritériem hodnocení očekávaný peněžní tok z projektu (čistý 

peněžní příjem z projektu).  

U metod opírajících se o nákladová kritéria hodnocení efektivnosti investičních projektů 

vystupuje jako efekt investování úspora nákladů, a to jak nákladů investičních, tak nákladů 

spojených s fungováním projektu, tj. nákladů provozních. Zisková kritéria hodnocení 

efektivnosti investičních projektů chápou jako efekt investování zisk, přesněji řečeno zisk 

snížený o daň ze zisku. Takové pojetí efektu je nesporně dokonalejší než úspora nákladů. 

Je komplexnější, protože zahrnuje i výši zisku dosaženou objemem výkonů jednotlivých 

variant projektů. [1] 
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10. NÁSTROJE HODNOCENÍ 

Čistá současná hodnota (Net Present Value) představuje rozdíl současné hodnoty všech 

budoucích peněžních příjmů z projektu (po zahájení výroby) a současné hodnoty výdajů 

vynaložených na investiční projekt (do zahájení výroby). Pojmem čistá současná hodnota 

je zdůrazněno, že se jedná o přebytek. Definiční vztah lze psát ve tvaru [1]: 
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Kde jednotlivé symboly znamenají: 

 

ČSH – čistá současná hodnota, 

PP1,2…N – peněžní příjmy očekávané v jednotlivých letech životnosti investice, 

KV – kapitálový výdaj na pořízení investice, 

i – úroková (diskontní) míra, kterou se vyjadřuje požadovaná výnosnost investice, 

N – doba životnosti investice, časový horizont hodnocení investice.  

Interpretace možných výsledků čisté současné hodnoty: 

 

ČSH > > > > O projekt zaručuje požadovanou míru výnosu, vyjádřenou diskontní sazbou, 

o velikost ČSH se zvyšuje tržní hodnota podniku, 

ČSH < < < < O investiční projekt je pro podnik neefektivní, 

ČSH = O z hlediska růstu tržní hodnoty podniku je projekt bezvýznamný, nutno jej 

posoudit dle jiných kritérií. [1] 

 

Metoda čisté současné hodnoty je relevantní pro posuzování každé ekonomické aktivity s 

dlouhodobými účinky a má dominantní postavení při posuzování srovnatelných 

investičních projektů (stejná rizikovost, velikost kapitálových výdajů, doba životnosti). 

Zejména při rozhodování o investičních projektech v podmínkách omezených zdrojů – 

upřednostňujeme ty projekty, jejichž čistá současná hodnota v součtu je nejvyšší. 
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Dalším nástrojem je koeficient efektivnosti (Profitability Index), který představuje poměr 

budoucích diskontovaných peněžních příjmu z investice k jednorázovým kapitálovým 

výdajům. Kriterium lze formulovat následovně [1]: 
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Hodnota kritéria vyjadřuje, kolik připadá současné hodnoty provozních finančních 

toků z investice na jednu korunu investičních výdajů. 

 

Interpretace koeficientu efektivnosti může být v následujících rovinách: 

KE > > > > 1 projekt je rentabilní (vhodný k realizaci), 

KE < < < < 1 projekt není pro podnik rentabilní, 

KE = 1 projekt je z hlediska zhodnocování kapitálu neutrální, o jeho realizaci nebo 

odmítnutí nutno rozhodnout z jiných hledisek. [1] 

Kriterium lze používat pro rozhodováni o jednotlivých projektech obdobně jako u kriteria 

čisté současné hodnoty. [1] 

Vnitřní výnosové procento (Internal Rate of Return) vyjadřuje takovou roční průměrnou 

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

výdajům. 
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Za přijatelné investiční projekty lze považovat ty, které vykazují vyšší vnitřní výnosnost 

než požadovaná minimální výnosnost investice, která se odvozuje od výnosnosti na 

kapitálovém trhu nebo od ceny podnikového kapitálu. Interpretace kritéria vnitřního 

výnosového procenta VVP: 

VVP > > > > I k - projekt je atraktivní (vhodný k realizaci), 

VVP < < < < I k - projekt je neatraktivní, 

VVP = I k - účinky projektu na růst bohatství podniku jsou neutrální, o jeho realizaci nebo 

odmítnutí nutno rozhodnout z jiných hledisek. [1] 
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Velikost vnitřního výnosového procenta nelze vyjádřit exaktním vztahem a proto pro jeho 

výpočet je nutno použít interpolační nebo iterativní postupy. Zajímavý způsob zjištění 

velikosti vnitřního výnosového procenta nabízí současné tabulkové procesory – pomocí 

zabudované finanční funkce označované zkratkou IRR (Internal Rate of Return). 

Tabulkový procesor zároveň umožňuje grafické znázornění průběhu čisté současné 

hodnoty a také i automatické zakreslení regresní křivky. Ukazatel vnitřního výnosového 

procenta vyjadřuje ekonomickou hodnotu projektu průměrnou mírou ročního 

zhodnocování investovaného kapitálu. Ukazatel je věcně sourodý a tím přímo srovnatelný 

s úrokovou sazbou, např. bankovních úvěrů, s výnosností kapitálu na finančním trhu, s 

cenou kapitálu podniku. [1] 
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11. KRITICKÉ ZHODNOCENÍ  

Jedním z nejvíce skloňovaných termínů v posledních letech je realizování investičních 

projektů. Výsledek realizace investičního projektu závisí na kvalitě přípravy, úspěšnosti 

realizace, míře rizika, ale také na volbě správného zdroje financování. Ani kvalitní 

příprava a průběh projektu nemusí znamenat dosažení očekávaného stavu, pokud firma 

nezvolí optimální formu financování. Samostatným prvkem je pak oblast rizika a nejistoty. 

Aby bylo možné zvolit optimální formu financování, je nutné přesně vyhodnotit míru a 

charakter potencionálních rizik. V prvé řadě je proto nezbytné exaktně určit faktory rizika 

a nejistoty, jenž mohou mít vliv na konečný výsledek projektu. Důležité je také zhodnotit 

dopady těchto faktorů na očekávané výsledky projektu. Míra rizika přirozeně ovlivňuje 

možnost financování a tudíž rozhoduje o přijatelnosti či nepřijatelnosti celého projektu. 

V řadě případů pak je možné před zahájením projektu realizovat opatření nutná 

k minimalizaci rizika z hlediska nákladů. Rizika můžeme vnímat ve více rovinách: 

technická, technologická, výrobní, ale také finanční. Finanční rizika můžeme chápat v 

možnostech financování nebo dostupnosti zdrojů financování. Dalším faktorem může být 

schopnost dostát svým závazkům. V přípravných kalkulacích je třeba vzít v úvahu i 

nepříznivé varianty znamenající změnu úrokových sazeb nebo změny měnových kurzů a 

podobně. Jak velké změny mohou nastat v relativně krátké době, ukázala svými dopady 

současná světová ekonomická krize.    

Při realizaci každého investičního projektu je nutné vycházet ze základních pravidel 

financování a optimalizace finanční struktury podniku. Dodržování těchto pravidel je nutné 

v rámci každého podobného procesu finančního a investičního rozhodování. Ať už se jedná 

o základní pravidla, která vymezují vztah mezi majetkem podniku a zdroji jeho 

financování nebo vertikální kapitálové struktury, jenž řeší skladbu kapitálu – finančních 

zdrojů.  

V konečném důsledku je důležité optimalizovat finanční strukturu jak jednotlivých 

řešených projektů tak podniku jako celku. Efektivní struktura je pak taková, kdy finanční 

zdroje jsou rozloženy tak, že náklady na jejich pořízení jsou v daném okamžiku minimální. 

Důležité je, aby byl v těchto podmínkách respektován  předpokládaný vývoj tržeb a zisku i  

majetková struktura. Pokud stojí organizace před rozhodnutím o optimálním poměru 

vlastních a cizích zdrojů, popřípadě vhodném poměru dlouhodobých a krátkodobých 

zdrojů, je nutné především respektovat náklady jednotlivých zdrojů a také jejich rizikovost. 

Velký význam má také současná struktura majetku a likvidnost jednotlivých jeho složek.  
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V případě volby optimální kapitálové struktury (zadluženosti) je třeba brát v úvahu 

minimum funkce průměrných nákladů. Ke stanovení této hodnoty je nutné určit náklady 

jednotlivých druhů kapitálu. Poté se stanoví průměrné náklady kapitálu jako aritmetický 

průměr nákladů na jednotlivé druhy kapitálu, kde vahou je podíl příslušného druhu 

kapitálu na celkovém podnikovém kapitálu. Mimo optimalizaci kapitálové struktury 

použitím efektivní metody průměrných nákladů kapitálu je nutné zvážit i další faktory,  

jako druh podnikání, právní forma organizace, struktura aktiv, proměnlivost zisku, aktuální 

pozici na trhu a podobně.  

Pokud jde o zdroje financování investičních projektů můžeme v rámci České republiky 

například pro akciové společnosti (nejširší možnosti financování) využít: vlastní zdroje 

(emise kmenových akcií, kapitálové fondy, nerozdělený zisk, odpisy, rezervní fond a 

ostatní fondy tvořené ze zisku), dlouhodobé cizí zdroje (bankovní úvěry, podnikové 

dluhopisy, dlouhodobé dodavatelské úvěry, dlouhodobé směnky k úhradě, dlouhodobé 

zálohy od dodavatelů, finanční leasing). V podmínkách České republiky lze díky řadě 

omezení a nedostatkům některých finančních zdrojů využít především nerozdělený zisk, 

odpisy, dlouhodobé bankovní úvěry a finanční leasing.  

Zásadní výhodou využití nerozděleného zisku je především fakt, že nezvyšuje současné 

zadlužení podniku. Toto znamená také snížení sekundárního rizika plynoucího z nákladů 

determinovaných v případě tísně podniku (úvěr – úrok, prodej majetku apod). Není možné 

se však domnívat, že nerozdělený zisk má podnik „zadarmo“. Jako cenu za využití 

nerozděleného zisku je možné chápat výnos, který by tento majetek přinesl, kdyby byl 

znovu investován. Je proto objektivní považovat tuto částku ve svých úvahách za položku 

nákladu celého projektu.  

Nerozdělený zisk umožňuje také realizovat projekty, které jsou spojeny s vysokým 

rizikem. Na financování těchto záměrů by podnik hledal patrně velmi obtížně zdroje 

financování. Ač se to na první pohled nezdá, může být nerozdělený zisk velmi nestabilním 

zdrojem financování. Celá řada organizací pracuje v oblastech, kde hrají velkou roli 

sezónní trendy. V těchto případech může hrozit neočekávané snížení výše nerozděleného 

zisku. Jestliže se jedná o časově náročný projekt, může tento faktor ovlivnit zdárné 

dokončení realizace.  

Velkou výhodou oproti nerozdělenému zisku mají odpisy, které nepodléhají zdanění. 

Odpisy podnik rovněž tvoří i v případě, že nerealizoval žádný zisk. Ze své podstaty nejsou 

odpisy také ovlivněny silnými tržními a globalizačními vlivy jako zisk. Výši zisku 
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ovlivňuje celá řada vnějších faktorů, které není v silách žádné organizace ovlivnit (tržní 

trendy, krize, chování zákazníků, konkurence, legislativa).   

Bankovní úvěry patří v současných podmínkách k nejrozšířenějším možnostem 

financování investičních projektů. Důvody lze najít jak v nesporných výhodách tak 

v historických aspektech České republiky. V počátcích rozvoje tržní ekonomiky patřily 

bankovní úvěry prakticky k jediným možným zdrojům financování. Využít je možné 

například investičního úvěru, hypotečního úvěru nebo hypotečního stavebního úvěru. 

Investiční úvěr lze využít jak na pořízení dlouhodobého hmotného či nehmotného majetku, 

ale také na financování některé z trvalých částí oběžného majetku. Jinou variantou může 

být hypoteční stavební úvěr, kdy příjemci úvěru není poskytnuta celá částka najednou, ale 

po částech,v závislosti na realizovaných stavebních pracích. Velkou výhodou je, že 

bankovní úvěry lze často sjednat velmi individuálně dle potřeb poptávající organizace. 

Neopomenutelným faktem zůstává, že stále platí daňová uznatelnost úroků. Úroky jako 

náklady projektu lze předem exaktně kvantifikovat, což umožňuje dobrý odhad finanční 

stránky projektu. Porovnáme-li bankovní úvěr s emisí dluhopisů můžeme identifikovat 

ještě další zásadní výhodu. V případě využití bankovního úvěru neztrácí akcionáři kontrolu 

nad činností podniku. Nevýhodou bankovních úvěrů je fakt, že jsou ve většině podmíněny 

zástavou majetku. Podnik tedy ztrácí po dobu splácení úvěru možnost volně disponovat 

s tímto majetkem. Platby úvěru musí být také vždy realizovány včas a to bez ohledu na 

současnou tržní a ekonomickou situaci podniku. Masivní využívání bankovních úvěrů 

pramení jednak z evropské tradice úvěrového financování, jednak z konzervativního 

přístupu finančních manažerů, kteří využívají v minulosti vžitých a osvědčených způsobů 

financování. Tato situace má rovněž své kořeny v současné situaci na českém kapitálovém 

trhu.  

Finanční leasing patří mezi velmi progresivní formy financování. Leasing představuje ve 

své podstatě finančně – obchodní službu, na základě které umožňuje pronajímatel využívat 

nájemci předmět dohody, v rámci přesně stanoveného časového období. Velkou výhodou 

je daňová uznatelnost leasingových splátek. Obrovskou výhodou pak je, že nájemce 

využívá majetek, aniž by přitom nesl riziko spojené s jeho vlastnictvím. Finanční leasing 

představuje zdroj financování, který umožňuje vyhnout se přechodně problémům 

s nedostatkem finančních prostředků. Současní poskytovatelé leasingových služeb 

umožňují rovněž v maximální míře přizpůsobit danou službu konkrétnímu zákazníkovi 

(podmínky leasingu).  
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V rámci práce byly rovněž rozebrány základní metody hodnocení investičních projektů. 

Jednou z nejelementárnějších metod je čistá současná hodnota. Za zcela jednoznačné 

výhody této metody lze považovat, že vychází z finančních toků, ale také že je respektován 

faktor času. Náklad kapitálu může být měněn v čase a lze také sčítat projekty. Za jistou 

nevýhodu lze považovat fakt nepřirozeného nadhodnocení projektu tím, že se stanoví delší 

dobu životnosti projektu než odpovídá reálným podmínkám.  
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12. ZÁVĚR 

Realizace a financování investičních projektů představuje vysoce aktuální téma, které se 

dotýká širokého spektra organizací. Významným faktem v této souvislosti je bezesporu 

členství České republiky v Evropské unii a tudíž možnost využívání širokého systému 

dotačních programů. Velkou roli také hraje dynamika současného tržního prostředí, která 

znamená, že všechny organizace musí pružně reagovat na okolní změny. Jednou 

z možností je realizování investičních projektů, které mohou ovlivnit dlouhodobou 

konkurenceschopnost firmy.   

Jak bylo v práci definováno, pro financování investičních projektů je možné využívat jak 

zdroje vlastní, tak cizí. V případě, že podnik využívá zdroje vlastní, nezvyšuje úroveň 

svého zadlužení. Můžeme hovořit také o tom, že organizace snižuje své finanční riziko.   

V rámci práce byly posouzeny základní možnosti financování investičních projektů. Mezi 

nejčastěji využívané varianty patří především nerozdělený zisk, odpisy, bankovní úvěry, 

finanční leasing. Všechny tyto zdroje financování mají své přednosti a nedostatky. 

Klíčovým faktorem je pak také správné posouzení celého projektu a rizik s ním 

souvisejících.   

Prostřednictvím nerozděleného zisku je možné financovat i rizikovější projekty, na které 

by organizace obtížně hledala cizí zdroje. Nevýhodou je, že zisk je modelován řadou 

externích faktorů, jenž nemůže organizace ovlivňovat. Jeho hodnota proto může mít velký 

stupeň variability. Zvláště pak v případech, kdy oblast podnikání organizace má silně 

sezónní charakter. Je si třeba také uvědomit, že zisk není pro organizaci zadarmo. Cenu,  

kterou firma za využití nerozděleného zisku platí, je potenciální příjem, kdyby byl zisk 

znovu investován.  

V českých podmínkách patří k nejrozšířenějším formám financování využití bankovních 

úvěrů. Tyto mohou mít různý charakter. V obecné rovině platí, že tento cizí zdroj je pro 

organizaci relativně snadno dostupný. Je možné daňově uplatnit úroky, ale také snadno 

kvantifikovat celkové náklady. Na rozdíl od emise různých forem cenných papírů 

neztrácejí akcionáři svůj rozhodovací vliv. Využití bankovních úvěrů však klade vysoké 

nároky na platební morálku organizace. Platby musí být prováděny pravidelně bez ohledu 

na hospodářské výsledky organizace. Často je nutné při využití úvěru zastavit určitou část 

majetku. S tímto majetkem pak nemůže podnik v průběhu splácení úvěru volně disponovat.  

Dalším často využívaným zdrojem je finanční leasing, který vytváří vztah pronajímatel – 

nájemce. Umožňuje minimalizovat rizika spojená s vlastnictvím majetku. Velmi často je 
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možné dohodnout individuální podmínky dle specifik daného projektu a organizace. Při 

neplnění finančních závazků ze strany nájemce může dojít k odebrání věci. Toto může 

zásadním způsobem ovlivnit realizaci celého projektu. Výhodou je bezesporu fakt, že 

v některých případech nepotřebuje organizace žádný vstupní kapitál (nulová akontace). 

Problémy mohou vzniknout ve vztahu k opotřebení majetku, který není ve vlastnictví 

nájemce. Bez souhlasu pronajímatele není možné dělat žádné rekonstrukce nebo 

modernizace. Prostředky získané prostřednictvím leasingu také bývají vázány na využití 

dané aktivity. V případě, že podnik využívá některý z dotačních programů Evropské unie, 

je zpravidla omezeno, jaké zdroje financování musí využít, jestliže chce získat prostředky 

na část celého rozpočtu projektu.  

Investiční projekty jsou charakteristické dlouhodobým časovým horizontem rozhodování, 

ale také finanční a organizační náročností. Současně jsou také spojeny s vysokým stupněm 

nejistoty a rizika. Na výsledky investičního projektu může mít vliv široké spektrum 

faktorů. V současném turbulentním a nejistém prostředí je nutné, aby organizace při svém 

investičním rozhodování zohlednily v maximální míře všechny aspekty. Toto přispěje i 

k volbě vhodného zdroje financování.   
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