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1 Úvod 

Bez investic se podnik neobejde, zvláště pak podnik, který se chce rozvíjet a tak obstát 

v konkurenci. Správné investiční rozhodnutí a zpracování investičního plánu, který vychází 

přímo ze strategického podnikatelského plánu, který stanovuje dlouhodobé cíle podniku, leţí 

na bedrech managementu.  

Základní charakteristika investičního rozhodování je dlouhodobost, je nutné brát v 

úvahu faktor času a riziko, které je spojeno s kaţdou investicí. Pro rozhodování o investicích 

je typická náročnost na znalost interních a externích podmínek, za kterých je investice 

realizována. Rozhodování o investičních projektech je součástí strategického řízení firmy, 

které je zaměřeno na delší časové období, a vychází z finančních cílů podniku. 

Podstatou investičního rozhodování je hodnocení investičních projektů z hlediska 

jejich ekonomické efektivnosti pomocí finančních metod. Výsledky hodnocení jsou závislé na 

kvalitě vstupních údajů, kterými jsou peněţní toky investice. Správná identifikace 

kapitálových výdajů na pořízení investice a odhad budoucích peněţních příjmů je náročným 

úkolem, neboť jejich stanovení je vzhledem k dlouhodobému časovému horizontu a vlivu 

mnoha faktoru dosti obtíţné.  

Investičnímu rozhodnutí předchází zpracování podkladových materiálů, jejichţ 

výsledkem je zamítnutí nebo realizace projektu.  

Celková efektivnost investice závisí také na formě jejího financování. Investiční 

činnost nelze chápat jako jednorázovou záleţitost, nýbrţ jako dlouhodobou sérii na sebe 

navazujících událostí a rozhodnutí. Kaţdé investování představuje promyšlenou akci, která je 

iniciována za účelem plnění podnikových cílů. Přípravu a realizaci investičních projektů lze 

chápat jako sled fází předinvestiční, investiční a provozní. 

Cílem diplomové práce je analýza efektivnosti investic a tedy i uplatnění 

zpracovaných teoretických poznatků na konkrétním investičním projektu a vedení jeho 

celkového hodnocení. Diplomová práce se zabývá posuzováním vlastní ekonomické hodnoty 

reálné podnikové investice. 

Jedná se o výstavbu výrobní haly pro společnost REDA, a.s. Podklady a projektové 

plány k realizaci byly poskytnuty vedením společnosti, se kterou byly veškeré informace 

konzultovány a schváleny. Praktické vyuţití diplomové práce je orientováno pro vedení 
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společnosti, které hodnotí investiční projekty a následně rozhoduje o jejich přijetí či 

zamítnutí. 

Metody, které jsou pouţity v diplomové práci, vycházejí z cíle práce. Při zpracování 

teoretické části diplomové práce byla pouţita metoda postupu, kdy se vychází od jednotlivých 

kategorií. Pro praktickou část byly vyuţity metody praktické aplikace a metody srovnání, 

které jsou základem pro řešení daného problému – vhodné volby varianty investičního 

projektu. Závěry diplomové práce byly shrnuty pomocí metody syntézy.  

Vlastní názory, návrhy, připomínky a dílčí závěry, které povaţuji za podstatné a 

důleţité, jsou v práci psány zvýrazněnou kurzívou.  

 

 

 

  



3 

 

2 Kapitálové plánování a investiční rozhodování 

2.1 Investice  

Investiční činnost firem představuje specifickou oblast jejich celkové aktivity, která je 

zaměřena především na obnovu a rozšíření hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku. 

V menší míře můţe jít i o investování do finančního majetku, do trvalého přírůstku oběţného 

majetku, do reklamy a výchovy pracovníků. Investování do finančního majetku je ve větším 

rozsahu typické především pro různé finanční korporace.         
 
[8] 

Specifickou částí finančního řízení a rozhodování ve firmě je plánování kapitálových 

toků z investičních projektů, rozhodování o výběru investičních variant a dlouhodobé 

financování prostřednictvím optimální kapitálové struktury.  

Pojem investice můţe být chápán z několika různých ekonomických pohledů.  

2.1.1 Investice z pohledu makroekonomiky 

Investice jsou z nejširšího pojetí charakterizovány jako ekonomická činnost, při níţ se 

subjekt vzdá současné spotřeby se záměrem zlepšit svůj budoucí produkt nebo spotřebu.  

Budoucí hodnota, kterou se subjekt snaţí dosáhnout, bývá zpravidla méně jistá, neţ 

hodnota spotřeby v současné době. Tato odloţená spotřeba, která předchází investování, je 

nazývána úsporami z hrubého domácího produktu. Jde o nespotřebovanou součást hrubého 

domácího produktu, která má věcně podobu investičních statků. Zahrnuje úspory domácností 

ve formě nespotřebovaných důchodů i firemní úspory ve formě odpisů a nerozdělených zisků. 

Investice jako takové představují rozdíl mezi hrubým domácím produktem a součtem 

spotřeby, veřejných výdajů a čistých vývozů.               [6] 

Z makroekonomického hlediska jsou investice rozděleny na tři skupiny. Hrubé 

investice, které jsou chápány jako přírůstek investičního majetku za dané období. Hrubé 

investice se dělí na čisté investice představující hrubé investice, sníţené o znehodnocení 

kapitálu (např. odpisy) a na obnovovací investice, které jsou součástí hrubých investic, která 

připadá na obnovu opotřebovaných investičního majetku. Teoreticky se rovnají kapitálové 

spotřebě (odpisům). 
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2.1.2 Investice z pohledu mikroekonomiky 

Mikroekonomické pojetí pohlíţí na investice v podniku jako na rozsáhlé peněţní 

výdaje, u kterých se očekává, ţe se v budoucím časovém horizontu přemění na peněţní 

příjmy. Časová linie bývá ohraničena jedním rokem. Takovéto peněţní výdaje bývají 

nazývány kapitálovými výdaji, které jsou chápany jako: 

 výdaje, které jsou pouţity na obnovu či rozšíření hmotného majetku, 

 výdaje na výzkumné a vývojové programy, 

 výdaje na trvalý přírůstek zásob a pohledávek, 

 výdaje na nákup dlouhodobých cenných papírů, 

 výdaje na výchovu a zapracování pracovníků, 

 výdaje na reklamní kampaň, 

 výdaje spojené s hodnocením leasingu a akvizicí. 

[8] 

Investiční náklady lze rozdělit dle pouţití do následujících skupin: 

 investiční náklady na pořízení nehmotného majetku, 

 investiční náklady na pořízení hmotného majetku, 

 investiční náklady na nákup finančního majetku. 

Podniková praxe dále rozlišuje další druhy investičních nákladů, např.: 

 investice do lidských zdrojů, 

 investice do trhu.                

                [8] 

Pořizování investičního majetku pomocí kapitálových výdajů se většinou uskutečňuje 

na základě: 

 koupě, 

 investiční výstavby dodavatelským způsobem, 

 investiční výstavby ve vlastní reţii, 

 bezúplatným nabytím na základě smlouvy o koupi najaté věci, 

 darováním.  

Forma pořízení investičního majetku ovlivňuje průběh finančních výdajů na investici. 

Proto je důleţité dávat důraz na rozlišení provozních a investičních nákladů. 
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2.2 Klasifikace investičních projektů 

Investiční projekt je chápán jako soubor technických a ekonomických studií, 

slouţících k přípravě, realizaci, financování a efektivnímu provozování navrhované investice. 

Investiční projekty je nutno klasifikovat do několika skupin z důvodu volby metody 

hodnocení efektivnosti investic a stanovení řídící úrovně v podniku, která o investici 

rozhoduje.  

Investiční projekty bývají nejčastěji členěny dle následujících hledisek: 

 dle výše kapitálových výdajů, 

 dle charakteru přínosu pro podnik, 

 dle vztahu k objemu původního majetku, 

 dle charakteru statistické závislosti (nezávislosti) jejich očekávaných výnosů, 

 dle stupně závislosti, 

 dle typu peněţních toků investic.                                                                      [8] 

Dluhošová (2008) člení investiční projekty dle následujících kritérií: 

Podle vlivu na podnikovou ekonomiku 

 náhrada zařízení – jde obvykle o nezbytnou náhradu opotřebovaného zařízení, 

provádí se bez zvláštních analýz a rozhodovacích procesů, 

 výměna zařízení za účelem sníţení nákladů – jedná se o výměnu 

provozuschopného, ale zastaralého zařízení, na němţ je výroba příliš nákladná,  

 expanze dosavadního výrobku a rozšíření trhu – rozhodnutí je komplexnější a 

vyţaduje i průzkum trhu, 

 vývoj, výroba a prodej nového výrobku a expanze na nové trhy. 

Z hlediska účetnictví 

 finanční investice – nákup dlouhodobých cenných papírů, vklady do 

investičních a jiných společností, 

 hmotné investice – vytvářejí nebo rozšiřují výrobní kapacitu podniku, 

 nehmotné investice – nákup dlouhodobého nehmotného majetku. 

Podle vztahu k rozvoji podniku 

 rozvojové investice – zvyšují stávající schopnost podniku produkovat nebo 

prodávat výrobky nebo sluţby, 
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 obnovovací investice – představují náhradu zastaralých zařízení, 

 regulatorní investice – musí být realizovány, aby mohl podnik dále fungovat. 

Podle vzájemného vlivu projektů 

 substituční – vzájemně se vylučující projekty, u nichţ přijetí jednoho vylučuje 

přijetí druhého, a to pouze z důvodů technologických anebo jejich moţné 

vyuţitelnosti, nikoliv z nedostatku investičních prostředků pro oba projekty, 

 nezávislé – můţe (ale nemusí) být přijato více projektů najednou, 

 komplementární – vzájemně se doplňující projekty, u nichţ přijetí jednoho 

projektu podporuje přijetí druhého. 

Podle věcné náplně 

 investiční,  

 nový produkt, 

 organizační změna, 

 inovace, 

 projekty koupě firmy, 

 environmentální projekty – projekty, do kterých je třeba investovat 

v návaznosti na vývoj legislativy v oblasti bezpečnosti práce, ochrany zdraví, 

ochrany ţivotního prostředí, atd. 

Podle výchozích podmínek realizace 

 na zelené louce – projekt nového podniku nebo projekt v samostatně vyčleněné 

organizace mateřského podniku tak, ţe neovlivňuje jiné činnosti podniku, 

 v zavedeném podniku – projekty v jiţ fungujících podnicích, u nichţ je třeba 

brát v úvahu vzájemné vazby s ostatními činnostmi podniku. 

Podle způsobu financování 

 nezadluţený projekt – projekt je financován výhradně z vlastních zdrojů, 

 zadluţený projekt – zdroje k financování projektu tvoří jak vlastní zdroje, tak i 

cizí zdroje. 

Podle typu peněžního toku 

 konvenční – po počátečním období kapitálových výdajů následují období 

s převahou provozních příjmů. Tyto projekty je moţno znázornit např. takto 
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(znaménko „-“ označuje kapitálový výdaj, znaménko „+“ označuje peněţní 

příjem, jedná se o konvenční peněţní  tok během 5 let): 

 - + + + 

 - - + + 

 – 0 + +  

 nekonvenční – ke změnám kladných a záporných peněţních toků dochází 

vícekrát. Tyto projekty je moţno znázornit např. takto: 

 - + - + 

 - + + - 

 – 0 + -               [9] 

Podle možnosti aktivních zásahů v budoucnu 

 pasivní investice – nauvaţuje se s moţností aktivních manaţerských zásahů 

v době provozování investice, 

 aktivní investice – připouští se a vyhodnocuje realizace aktivních 

manaţerských rozhodnutí jako například rozšíření, zúţení, zastavení a odloţení 

projektu.  

Podle doby výstavby 

 jednoleté investice – investiční zařízení je postaveno během jednoho roku, 

 víceleté investice – doba investiční výstavby je delší neţ jeden rok. 

2.3 Investiční strategie a investiční cíle podniku 

K dosaţení poţadovaných investičních cílů je nutné sestavit různé postupy, jak jich 

dosáhnout neboli investiční strategii. Často se investiční strategií myslí jak stanovení 

investičních cílů, tak i postupů pouţitých při jejich dosaţení.  

Respektování základních podnikových investičních cílů znamená, ţe investor musí 

posuzovat investiční projekt dle tzv. magického trojúhelníku investování, ve kterém jsou 

pomyslné vrcholy trojúhelníku označeny jako výnos, riziko a likvidita, coţ jsou faktory, které 

ovlivňují investiční rozhodování, které jsou ve vzájemném nesouladu. Ideální variantou 

investičního projektu by měla být investice s minimálním rizikem, maximálním výnosem a 

vysokou likviditou, ale takovéto investice se v reálném praktickém prostředí příliš 

nevyskytují, takţe investor se musí rozhodnout podle svého uváţení. Investor se aţ na drobné 

výjimky pohybuje vţdy mezi hranicemi tohoto trojúhelníka.         [6] 
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Obr. 1. 1 Magický trojúhelník investování  

 

Zdroj: Nývltová (2010) 

Od toho magického trojúhelníku jsou vyvozovány různé typy investičních strategií 

podle toho, který z těchto faktorů je preferován. Jsou rozeznávány 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, konzervativní strategie, strategie maximální likvidity. 

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

projekt, u něhoţ předpokládá co největší zvýšení hodnoty původního investičního vkladu. 

Tento typ investiční strategie je preferován zejména při vyšším stupni inflace, která 

znehodnocuje běţné roční výnosy, ale budoucí hodnota majetku v důsledku vyšší inflace 

rychleji roste. V tomto případě jsou roční výnosy obětovány v očekávání značného výnosu 

v budoucnosti.               [9] 

Pokud investor dává přednost strategii maximalizace ročních výnosů, upřednostňuje 

co nejvyšší roční výnos před růstem ceny investice. Případný niţší výnos z růstu ceny 

kompenzuje vyššími ročními výnosy. Tento typ strategie je vhodné pouţít při niţším stupni 

inflace, protoţe při ní se roční výnosy příliš neznehodnocují a investice si udrţuje v zásadě 

svou reálnou hodnotu.              [8] 

Strategie růstu hodnoty investice spojená s maximalizací ročních příjmů 

z investice spočívá v tom, ţe investor si vybírá ty projekty, které přinášejí jak růst ceny 

investice v budoucnosti, tak růst ročních výnosů. Tato strategie je z hlediska maximalizace 

trţní hodnoty firmy nejideálnější, v praxi se však vyskytuje jen sporadicky.  

Výnos

Riziko Likvidita
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Investor, který dává přednost projektům s vyšším stupněm rizika, bude preferovat 

agresivní strategii investic. Zde postupované vysoké riziko je kompenzováno moţností 

vzniku vysokých výnosů.  

Konzervativní strategie je opakem agresivní strategie investic. Tudíţ je preferována 

investory, kteří dávají přednost niţšímu riziku i za předpokladu, ţe výnos z investice bude 

niţší, neţ v případě investice s vysokým rizikem.  

U strategie maximální likvidity jsou upřednostňovány ty investice, které jsou 

schopny se rychle přetransformovat na peníze a které jsou co nejlikvidnější. Takovéto 

investice mají sice vysokou schopnost likvidity, avšak jejich výnosnost bývá v porovnání 

s jinými investicemi mnohem niţší.             [6] 

2.4 Fáze investičního procesu a jejich členění  

Předpokladem úspěšné realizace investičních projektů je podrobná identifikace 

investičních postupů. Celý investiční proces lze rozdělit do několika hlavních fází: 

 předinvestiční příprava, 

 projektování a kontraktace, 

 vlastní investiční výstavba, 

 provozování investice.            [8] 

2.4.1 Předinvestiční fáze  

Tato fáze investiční výstavby je velice náročná na různorodou kvalifikaci pracovníků, 

kteří se podílejí na jejím sestavení a na jejich vzájemnou koordinaci. Cílem první fáze 

investičního procesu je především podrobně identifikovat projekt a jeho různé varianty, 

postupně vylučovat méně vhodné projekty, zdůvodnit potřebnost projektu z různých hledisek, 

rozhodnout o lokalizaci projektu, navrhnout technické řešení, posoudit ekonomickou otázku 

celé investiční výstavby. Předinvestiční příprava by měla zahrnovat tři etapy: 

1. Vyjasnění investičních příležitostí – je představována zpracováním všech 

dostupných informací o jednotlivých podnikatelských příleţitostí, jejichţ porovnáním lze 

vytvořit portfolio projektů, které se jeví pro podnik zajímavé a efektivní. Po identifikaci 

portfolia investičních příleţitostí by mělo následovat hrubé vyhodnocení jejich efektů, které 

by umoţnilo předběţný výběr investičních příleţitostí a naopak eliminaci nevhodných 
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příleţitostí. Tato etapa by měla určit hrubé, základní a podstatné charakteristiky jednotlivých 

investičních příleţitostí a umoţnit jejich následný výběr. 

2. Předběžná technicko-ekonomická studie – slouţí jako základ pro finální 

rozhodnutí o realizaci či zamítnutí projektu. Jedná se tedy o investiční záměr, který je 

mezistupněm předcházejícím výběr konkrétního investičního projektu. Předběţná technicko-

ekonomická studie je chápána jako stručné a předběţné shrnutí všech dostupných poznatků, 

jejímţ výsledkem je buď rozhodnutí o pokračování prací, nebo ukončení všech příprav. 

3. Prováděcí technicko-ekonomická studie – představuje podrobné zpracování 

projektu. Poslední etapa by měla zajistit v určitém systematickém uspořádání všechny 

relevantní technické, obchodní, finanční a jiné ekonomické informace, které jsou rozhodující 

pro vyhodnocení projektu z hlediska jeho moţné realizace či odmítnutí.  Moţností jak 

zpracovat technicko-ekonomickou studii je metodika organizace UNIDO (United nations 

industrial development organization), která zpracovala metodiku vyhodnocování investičních 

projektů. Dle UNIDO by prováděcí studie měla obsahovat: 

 souhrnný přehled výsledků, 

 zdůvodnění a vývoj projektu, 

 odhad kapacity trhu a produkce, 

 materiální vstupy, 

 lokalizace prostředí, 

 technický projekt, 

 organizační projekt, 

 pracovní síly, 

 časový plán realizace, 

 finanční a ekonomické vyhodnocení, včetně hodnocení rizika projektu.  

[6] 

2.4.2 Fáze projektování a kontrakce 

Druhá fáze dále konkretizuje koncepci celého investičního projektu. Jejím základním 

cílem je: 

 zpracování potřebných projektů, 

 získání stavebního povolení, 

 uzavření odpovídající smlouvy s různými dodavateli. 
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Významnou součástí projektování a kontrakce je zpřesněný souhrnný rozpočet stavby. 

Ten by měl zachytit veškeré náklady na pořízení stavby v průběhu předinvestiční přípravy, 

projektování a realizace.  

2.4.3 Vlastní investiční výstavba 

Na rozdíl od předinvestiční fáze, kde byla důleţitá kvalita všech informací, analýz, 

údajů a hodnocení, je v této fázi rozhodující čas. Veškeré výše uvedené kroky musí být 

provedeny včas a v dané kvalitě. Důleţitá je také kontrola realizace plánu a veškeré odchylky 

je nutno posoudit a analyzovat, jaký budou mít vliv na celkové prodlouţení projektu, 

popřípadě zda ovlivní plánované výdaje. Podnik vytváří právní předpoklady, určuje 

projektový tým, který má na starost organizaci celého projektu, získává potřebné finanční 

prostředky, zpracovává projektové dokumentace, uzavírá smlouvy s dodavateli, provádí 

výběrová řízení nových pracovníků, školí zaměstnance, zajišťuje zkušební provoz, kolaudace. 

Z hlediska peněţních toků se jedná o kapitálově velice náročné období, kdy výdaje výrazně 

převyšují nad příjmy.                

Z časového hlediska je moţné samotnou investiční výstavbu ohraničit v období od 

zahájení investičního projektu aţ do okamţiku uvedení projektu do provozu.  

2.4.4 Provozní fáze 

Provozní fáze je představována obdobím, během něhoţ jsou na investičním 

technologickém celku produkovány výrobky a sluţby. O úspěšnosti celkového průběhu této 

fáze významně rozhoduje kvalita přípravného procesu ve fázi předinvestiční a úroveň 

zpracování projektové studie.  

Problémy provozní fáze mohou být posuzovány z krátkodobého a dlouhodobého 

hlediska. Krátkodobý pohled se týká uvedení projektu do provozu, zatímco dlouhodobý 

pohled se týká celkové strategie, na které byl investiční projekt zaloţen.       [8] 

2.5 Financování investic 

Financování investičních projektů bývá označováno za dlouhodobé financování, na 

rozdíl od krátkodobého financování, které je zaměřeno na financování oběţného majetku. 

Financování investic by mělo vycházet z tzv. zlatého bilančního pravidla.  
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Hlavními zdroji dlouhodobého financování investic jsou cizí a vlastní zdroje. 

Struktura financování investičního projektu by měla být naplánována tak, aby takováto 

struktura byla schopna zajistit stabilitu financování projektu s co nejniţšími náklady kapitálu 

vynaloţenými na tyto zdroje.  

Tab. 1. 1 Klasifikace zdrojů financování 

Hledisko původu zdrojů 

Hledisko vlastnictví 

vlastnictví zdroje cizí zdroje 

Interní zdroje 

- nerozdělený zisk 

- odpisy 

- ČPK 

 

Externí zdroje 
- vklady vlastníků 

- dotace, dary 

- investiční úvěry 

- emitované dluhopisy 

- provozní úvěry 

- dodavatelské úvěry 

- leasing 

- směnky 

Zdroj: Dluhošová (2008, str. 123) 

 

V případě, ţe zdrojem financování investičního projektu jsou pouze interní zdroje, pak 

se toto financování nazývá samofinancování. Kladem této metody je, ţe se nevytvářejí 

náklady na externí kapitál, nezvyšuje se stupeň zadluţení firmy, a tedy se sniţuje finanční 

riziko firmy. Nevýhodou ovšem je fakt, ţe zisk jako ekonomická veličina můţe být dosti 

nestabilním zdrojem a je také hodnocen jako drahý zdroj financování.  

Mezi cizí zdroje jsou řazeny investiční úvěry, emitované dluhopisy, provozní úvěry, 

dodavatelské úvěry, leasing, dlouhodobé rezervy nebo leasing. Firmy si jako hlavní externí 

zdroj vybírají především dlouhodobé bankovní úvěry.          [1] 

Dalším způsobem financování můţe být tzv. projektové financování. Tento specifický 

způsob se vyznačuje diverzifikací rizika, jelikoţ se na tomto financování podílí více subjektů 

(banky, státní úřady, dodavatelé). Projektové financování je typické pro realizaci rozsáhlých, 

komplexních a finančně náročných investičních projektů.  

Rozporuplné je však hodnocení odpisů jako zdroje financování. Odpisy mohou být 

chápany jako přenesení původní ceny aktiv do nákladů, které nemají nezbytně formu peněz. 
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Avšak odpisy jsou součástí aktiv podniku jako celku. Druhý pohled na odpisy jako na zdroj 

financování chápe odpisy jako důleţitý nástroj finančního řízení kaţdého podnikatelského 

subjektu. Odpisy mohou být hodnoceny jako část ceny hmotného a nehmotného majetku, 

která se v průběhu jeho ţivotnosti systematicky zahrnuje do provozních nákladů. Jejich hlavní 

funkcí je zabezpečit přenos ceny tohoto majetku do nákladů, a tím postupně sniţovat jeho 

výši v aktivech bilance a zajistit jeho obnovu. Odpisy jsou významnou součástí provozních 

nákladů a tak mohou ovlivnit cenovou tvorbu, výši celkových nákladů podniku a tím i výši 

dosaţeného zisku.                

Odepisování však nemusí nutně znamenat sníţení trţní ceny majetku. Ta se můţe 

samostatně vyvíjet nezávisle na oprávkách daného majetku. Odpisy majetku jsou stabilním 

zdrojem financování a to především díky jejich odolnosti vůči proměnlivým faktorům oproti 

zisku.  

Celková výše odpisů majetku je závislá na těchto faktorech: 

 výše a struktura nehmotného a hmotného majetku  –  ve struktuře hmotného a 

nehmotného majetku výrazně převládá hmotný investiční majetek, 

 cena majetku, ze které se odepisuje – majetek, který je odepisován lze ocenit 

pořizovací a reprodukční cenou, 

 doba odepisování majetku – je významným faktorem, který ovlivňuje výši 

odpisů, protoţe odpisy by měli vyjadřovat jak fyzické tak i morální opotřebení 

majetku. Proto je důleţité správně určit dobu odpisování, aby odpisy 

zobrazovali věrně a skutečně stav majetku, 

 metoda odepisování – jsou rozlišovány dvě metody odepisování a to 

rovnoměrné odpisování a zrychlené odpisování.           [1] 

Dalším významným zdrojem interního financování investičních projektů je 

nerozdělený zisk. Lze jej označit jako část zisku po zdanění, která není pouţita pro výplatu 

dividend či na tvorbu fondů ze zisku. Nerozdělený zisk figuruje v bilanci podniku jako 

součást vlastního kapitálu, avšak podíl na celkovém kapitálu společnosti nebývá v praxi 

vysoký.  

Externí zdroje financování jsou mnohem rozmanitější oproti interním zdrojům, i kdyţ 

představují zpravidla menší část finančních zdrojů, pouţitých na financování investičního 

majetku. Tento způsob financování umoţňuje přesněji reagovat na potřebné změny na trhu, 

rovněţ umoţňuje rychlejší a rozsáhlejší tvorbu podnikového kapitálu. Ovšem toto je moţné 
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pouze za předpokladu, ţe cena takovýchto externích zdrojů bude niţší, neţ rentabilita 

celkového kapitálu. Nejobvyklejšími formami externího financování mohou být např. akcie, 

obligace, ostatní dlouhodobé a střednědobé úvěry, finanční leasing, atd. 

2.6 Plánování peněžních toků z investic 

Nezbytným podkladem pro hodnocení efektivnosti investičních projektů je prognóza 

peněţního toku (cash flow) z investice.  

Peněţní tok z investice představuje kapitálové výdaje a peněţní příjmy vyvolané 

investicí během doby jejího pořízení, ţivotnosti a likvidace. Při přípravě a rozhodování o 

výběru investičních projektů jde o očekávané peněţní toky, které jsou naplánovány, při 

hodnocení fungující investice o skutečně dosaţené peněţní toky.         [7] 

Stanovení předpokládaného peněţního toku z investic bývá nejobtíţnější součástí 

kapitálového plánování a investičního rozhodování. Obtíţnost plánování peněţních toků je 

způsobena především časovým úsekem, na který je odhad stanoven. U strojů se obvykle bere 

v úvahu časová linie 10 – 15 let a u stavebních investic se kalkuluje s časovým obdobím 40 – 

50 let.   

2.6.1 Kapitálové výdaje 

Kapitálové výdaje by měly obsahovat výdaje vynaloţené na pořízení dlouhodobého 

majetku a výdaje do čistého pracovního kapitálu. Součástí kapitálových výdajů mohou být 

také náklady spojené s prodejem či likvidací dlouhodobého majetku. Naopak příjmy z prodej 

tohoto majetku sniţují investiční výdaje. Je třeba brát v úvahu i daňové efekty prodeje či 

likvidace.                [8] 

Výdaje na pořízení dlouhodobého majetku 

Jde o peněţní výdaje na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, 

jinak řečeno, výdaje na koupi nové investice. 

Poloţky výdajů k zajištění hmotného investičního majetku jsou: 

 výdaje na získání pozemku pro stavbu, 

 výdaje na přípravu a celkové zabezpečení výstavby, 

 výdaje na realizace stavební a stojní části projektu, 

 výdaje na výzkum a vývoj, 
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 výdaje na výchovu a zapracování nových pracovníků, 

 kapitalizované úroku, 

 kurzové rozdíly a clo.            [9] 

Výdaje na pořízení čistého pracovního kapitálu 

Pořízení nové investice často klade poţadavky na trvalý přírůstek zásob surovin, 

náhradních dílů nedokončené výroby, pohledávek a jiných sloţek oběţného majetku. Růst 

oběţného majetků vyvolá automaticky i růste krátkodobých pasiv (např. krátkodobé bankovní 

úvěru, závazky vůči dodavatelům, zaměstnancům, daňové závazky vůči státu). Rozdíl mezi 

oběţnými aktivy a krátkodobými závazky tvoří tzv. čistý pracovní kapitál, který je kryt 

dlouhodobým kapitálem. 

Rozvojové projekty, které rozšiřují fixní majetek, kladou poţadavek na trvalý růst 

čistého pracovního kapitálu. Obnovovací projekty vyţadují jen malý nebo ţádný přírůstek 

čistého pracovního kapitálu.  

Modelové vyjádření kapitálových výdajů: 

K = I + O – P ± D 

kde:             (1.1) 

K =  kapitálový výdaj, 

I =  výdaj na pořízení investičního majetku, 

O =  výdaj na trvalý přírůstek čistého pracovního kapitálu, 

P =  čistý příjem z prodeje existujícího nahrazovaného investičního majetku, 

D =  daňové efekty (kladné či záporné).            [8] 

2.6.2 Peněžní příjmy z investic 

Nejkritičtější místo celého procesu kapitálového plánování a investičního 

rozhodování, a to proto, ţe doba ţivotnosti investice je mnohem delší, neţ doba jejího 

pořízení, takţe vliv faktorů času se zde prohlubuje. Citelněji se promítá i moţný vliv inflace. 

Tyto vlivy zvyšují riziko, v odklonu skutečných peněţních příjmů od očekávaných. 

Za roční peněţní příjmy z investičního projektu během doby jeho ţivotnosti povaţují: 

 zisk pod zdanění, který investice kaţdý rok přináší, 

 roční odpisy, 
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 změna čistého pracovního kapitálu spojeného s investičním projektem 

v průběhu ţivotnosti, 

 příjem z prodeje dlouhodobého majetku koncem ţivotnosti, upravený o daň. 

Modelové vyjádření peněţních příjmů z investičního projektu  

P = Z + A ± O + PM ± D 

kde:             (1.2) 

P =  celkový roční peněţní příjem z investičního projektu, 

Z =  roční přírůstek zisku po zdanění, který investice přináší (úroku z úvěru nejsou  

zahrnovány do nákladů), 

A =  přírůstek ročních odpisů v důsledku investice, 

O = změna čistého pracovního kapitálu v důsledku investování během doby 

            ţivotnosti (úbytek +, přírůstek -), 

PM =    čistý příjem z prodej dlouhodobého majetku koncem ţivotnosti, 

D =  daňový efekt z prodeje dlouhodobého majetku koncem ţivotnosti.       [8] 

2.7 Podnikatelská rizika související s investičními projekty 

Při hodnocení efektivnosti a výběru investičního projektu se klade největší důraz na 

peněţní toky, které jsou vygenerované daným projektem. Ovšem tyto peněţní toky jsou 

zpravidla nejisté a ne vţdy se dá předem odhadnout jejich vývoj. Z toho vyplývá, jak je 

důleţité dbát na vyhodnocení rizika u investičních projektů.  

Chápání rizika je velice individuální záleţitostí, která závisí na osobě investora a na 

jeho přístupu k riziku. Valach (2006, str. 153) definuje podnikatelské riziko jako „nebezpečí, 

že dosažené výsledky podnikání se budou odchylovat od výsledků předpokládaných.“ 

Takovéto odchylky mohou být pro investora buď příznivé, nebo nepříznivé, případně mohou 

nabývat různou intenzitu.  

 Existují různá hlediska, která posuzují vznik a druh rizika (Valach, 2006): 

 dle závislosti na podnikové činnosti 

o riziko objektivní – nezávislé na činnosti podniku, na vůli schopnostech 

podnikového vedení, vlastníka či zaměstnance. Jedná se např. o ţivelné 

události, politické události, 

o riziko subjektivní – riziko závislé na činnosti vedení, majitelů či 

zaměstnanců. Můţe se jednat např. o nedostatečné technické znalosti, 

nedbalost, nedostatečná schopnost adaptace na změny, 
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o riziko kombinované – spojení objektivního a subjektivního faktoru. 

Jedná se např. o kombinace ekonomických změn makroekonomického 

charakteru a neschopnosti adaptace vedení podniku. 

 dle jednotlivých činností podniku 

o riziko provozní – riziko stávek, havárií strojů, atd., 

o riziko investiční – riziko z alokace peněz do hmotného, nehmotného 

majetku, atd., 

o riziko trţní – riziko odbytu, cen, kurzů, atd., 

o riziko inovační – riziko způsobené zavedením nových výrobků, 

technologií, atd., 

o riziko finanční – riziko vyplývající z pouţívání různých druhů kapitálu, 

atd., 

o celkové podnikatelské riziko – riziko celkového úspěšného či 

neúspěšného podnikání, 

 dle závislosti na celkovém ekonomickém vývoji či na vývoji v jednotlivé firmě 

o riziko systematické – vzniká v důsledku změn v celkovém 

ekonomickém vývoji a postihuje všechny firmy, 

o riziko nesystematické – je specifické pro jednotlivé obory, projekty. 

 dle moţnosti ovlivňování 

o rizika ovlivnitelná – např. riziko loupeţe, riziko cenové, riziko 

výzkumné, aj., 

o rizika neovlivnitelná – rizika, které není moţno ovlivnit – např. 

ekonomická či politická situace, aj. 

2.7.1 Postoje k riziku 

Jak jiţ bylo výše řečeno, významným faktorem při posuzování vztahu rizika a 

investičním projektem, je postoj investora k riziku. Rozlišují se tři základní charakteristiky 

postojů k riziku: 

a) averze k riziku, 

b) sklon k riziku, 

c) neutrální postoj. 
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ad a)  Nechuť k riziku způsobuje, ţe se majitel (nebo manaţer) snaţí vyhnout riskantním 

projektům a je přístupnější spíše k těm projektům, které sebou nesou malé nebo 

dokonce nulové riziko, a to i za cenu toho, ţe příjem z takového projektu bude výrazně 

niţší, neţ výnos z projektu s vyšším rizikem. 

ad b)   Pokud podnikatel vyhledává riziko, upřednostňuje projekty spojené s vysokým 

ziskem, avšak také s vysokým nebezpečím špatného výsledku. 

ad c)  Neutrální postoj vyjadřuje, ţe podnikatelova averze a sklon k riziku jsou v rovnováze, 

případně jsou přibliţně stejné. 

 Na postoj investora vůči riziku má vliv jak osobní zaloţení daného subjektu, 

ekonomické postavení podniku, tak i systém motivace subjektu.  

2.7.2 Ochrana proti rizikům 

Jelikoţ riziko dopadá z velké části především na podnik, nikoli na stát nebo věřitele, je 

moţné pozorovat snahy podniků chránit se před rizikem a to prostřednictvím rizikové 

politiky. Riziková politika v sobě obsahuje snahy podniku identifikovat riziko, měření stupně 

rizika, kvantifikaci vlivu rizika na činnost podniku a případnou ochranu proti riziku. Ochrana 

proti riziku znamená pro podnik nejen sníţení rizika, ale také další ekonomické následky, jako 

je ve většině případů zvýšení nákladů. Někdy ochrana proti riziku můţe vyvolávat i 

sekundární rizika, na které je potřeba flexibilně reagovat.          [5] 

Samotnou ochranu proti riziku je moţné vést dvěma směry: 

 odstraněním příčin rizika a tím jeho eliminací – tento směr se běţně označuje jako 

ofenzivní přístup k riziku, 

 snížení nepříznivých důsledků rizika na přijatelnou míru – takovýto druh ochrany 

je nazýván jako defenzivní přístup k riziku. 

 

Snížení nepříznivých důsledků rizika na přijatelnou míru 

 Defenzivní přístup k riziku v sobě skýtá především sníţení rizika, popřípadě i 

eliminace rizika prostřednictvím těchto kroků: 

a) volba právní formy podnikání, 

b) prosté omezování rizika, 

c) diverzifikace rizika, 
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d) flexibilita podnikání, 

e) dělení rizika, 

f) transfer rizika, 

g) pojištění, 

h) etapová příprava a etapová realizace projektu, 

i) tvorba rezerv.                      [5] 

ad a)    Jednotlivé formy podnikání v sobě nesou rozlišnou formu odpovědnosti podnikatele. 

Osoba samostatně výdělečně činná ručí neomezeně celým svým majetkem, na rozdíl 

od akcionáře v akciové společnosti, který ručí pouze do výše svých upsaných akcií. 

Rozdílná je také situace ve společnosti komanditní, kde komanditisté ručí jen do výše 

svého vkladu a komplementáři, stejně jako osoba samostatně výdělečně činná ručí 

celým svým majetkem. Ve společnosti s ručením omezeným společníci ručí jen do 

výše upsaných vkladů. Zato ve veřejné obchodní společnosti ručí společníci opět 

neomezeně.  

ad b)  Společnost stanoví pro jednotlivé případy tzv. rizikové meze. Tyto meze vyjadřují, 

kam aţ je podnik ochoten zajít. Můţe se jednat o hranice moţného poklesu ceny, 

hranice zadluţenosti či minimální poţadovaná efektivnost investic.  

ad c) Rozloţení rizika na co největší základnu a tím i jeho sníţení. Čím větší je nezávislost 

jednotlivých prvků či činností, které jsou výsledkem diverzifikace, tím větší je ochrana 

proti riziku. Proto se největšího sníţení rizika dosáhne diverzifikací do činností, které 

jsou vzájemně nezávislé, případně do činností, které jsou na sobě nepřímo nezávislé. 

Existují tyto formy diverzifikace: 

 diverzifikace z hlediska dodavatelů, 

 diverzifikace z hlediska odběratelů, 

 geografická diverzifikace, 

 rozšiřování výrobního programu různými cestami, 

 diverzifikace v oblasti finančních investic. 

ad d) Flexibilita, neboli přesunutí podnikání představuje schopnost rychle reagovat na 

změny bez velkých nákladů, případně snaha o nízké fixní náklady. 

ad e)  Riziko se rozdělí na několik účastníků, kteří se podílejí na společném projektu či 

činnosti. Vytvoří se např. společné podniky pro nové podnikání nebo se vytváří 
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bankovní konsorcia pro dlouhodobé investiční úvěry. Obvykle se jedná o velké 

projekty náročné na kapitál s nejasným odbytem.  

ad f) Transfer rizika na dodavatele, odběratele, leasingové organizace, aj., je prováděn 

nejčastěji ve formě: 

 prosadí se stálé ceny dodávaných surovin ve smlouvách při očekávaném růstu 

cen surovin, tím se riziko přenáší na dodavatele, 

 prosadí se stálé ceny prodejní nebo určité minimální odebírané mnoţství při 

očekávaném poklesu realizovaných cen, 

 přenesení rizika formou leasingu na leasingovou společnost, 

 termínované obchody. 

ad g) Zvláštní formu přenesení rizika představuje pojištění, kde se přesouvá riziko na 

pojišťovnu, ovšem za určitou úplatu. Vztahuje se především na měřitelná rizika 

objektivního charakteru.  

ad h)  Etapovou realizací projektu se sniţuje moţnost ztrát, ale na druhé straně mohou růst 

investiční náklady.  

ad i) Sniţování rizika formou tvorby rezerv je oblíbenou moţností při ochraně proti riziku. 

 

Existují i zákonné rezervy, případně rezervní fondy.                    [8] 

2.7.3 Vztah rizika a výnosnosti investičního projektu 

V běţné praxi se jednoznačně prokazuje, ţe většina investorů je rizikově averzní – 

maximalizují výnos ve vztahu k riziku. Preferují dokonale jistou investici před investicí se 

stejným výnosem, ale nejistotou. Za přijetí rizika proto poţadují rizikovou přiráţku 

k bezrizikové míře výnosnosti.             [5] 

Vztah rizika a poţadované výnosnosti investičního projektu lze u finančních investic vyjádřit:  



21 

 

Obr. 1. 2 Vztah rizika a požadované výnosnosti 

Poţadovaná  

výnosnost  
 

Fondy rizikového kapitálu 

  Spekulativní kmenové akcie 

     Vysoce kvalitní kmenové akcie 

        Podnikové obligace niţší kvality 

          Vysoce kvalitní prioritní akcie 

            Vysoce kvalitní podnikové obligace 

Dlouhodobé státní obligace 

Bezrizikové cenné papíry  

 
Riziko 

Zdroj: Valach (2006) 

2.8 Faktor času a změna hodnoty peněz 

Mezi nejvýraznější faktory ovlivňující vývoj celkové hodnoty peněz je čas. Dnešní 

mnoţství peněz můţe být s postupujícím časem svou skutečnou, reálnou hodnotu (kupní sílu) 

zachovat, zvýšit nebo také sníţit, aţ ztratit. Dnešní peníze tak mají tím větší hodnotu, s čím 

větším výnosem je lze bezpečně investovat. Základní veličinou, která působí na časovou 

hodnotu peněz je celková suma kapitálu. Dalším působícím faktorem je celková délka 

časového úseku, po který je celkový základ vázán – tzv. kapitálové období a především pak 

celková výše úrokové míry.   

2.8.1 Budoucí hodnota 

Budoucí hodnota (future value) patří mezi oceňovací metody známé jako technické, 

které pouţívají sloţené úročení. Budoucí hodnota vyjadřuje, kolik podnik obdrţí budoucích 

výnosů, pokud by dnes byla současná hodnota investována.  

Lze tak rovněţ spočítat budoucí hodnotu dnes investované částky, za předpokladu 

vyuţití sloţeného úročení, tedy úročení, které připisuje k dané investované částce i výnos 

realizovaný tzv. úrokem z úroků.                  [3] 

 nn iSHBH  10
 

(1.3) 

kde:  

BH    = budoucí hodnota 

SH0 = současná hodnota  
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n      = počet období 

i        = úroková míra 

2.8.2 Současná hodnota 

Současná hodnota (present value) je metoda pouţívající časovou hodnotu peněz pro 

tvorbu dlouhodobých manaţerských rozhodnutí zabývajících se oceňováním investičních 

příleţitostí, která přepočítává pomocí diskontování hodnoty budoucích příjmů a výdajů 

generovaných danou investicí k současnému okamţiku.  

Tato metoda přepočítává budoucí hodnotu současných příjmů a výdajů. Jedná se o 

opačný proces diskontování, které pouţívá metoda budoucí hodnoty.       [3] 

 n
n

i

BH
SH



1

0  

(1.4) 

kde: 

 SH0   = současnou hodnota 

 BH   = budoucí hodnota 

 n       = počet období  

 i        = úroková míra 
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3 Ekonomické metody hodnocení efektivnosti investičních 

projektů 

Při posuzování různých investičních variant se vyuţívá velké mnoţství různých metod 

a postupů, které jsou zaloţeny na rozdílných předpokladech a technikách. Obecně platí, ţe 

sloţité a podrobně plánované postupy vypadají sice na pohled efektně a zabezpečují práci na 

jejich tvorbě zúčastněných vysoce kvalifikovaným osobám, ale v praxi jsou ve velké míře 

neefektivní a leckdy zavádějící. Dle Petříka jsou v praxi nejvíce pouţívanými metodami při 

hodnocení investic tyto: 

 tradiční statistické postupy hodnocení investičních příleţitostí, 

 moderní dynamické metody pracující s hotovostními toky, časovou hodnotou 

peněz a diskontními technikami zaloţených na nákladech kapitálu, 

 ostatní techniky.        [7] 

Existují však i jiné metody hodnocení efektivnosti investic. Například Valach rozlišuje 

metody hodnocení dle pojetí efektů z investic. Dle něj je moţno metody hodnocení 

efektivnosti rozdělit na: 

 nákladová kritéria hodnocení efektivnosti, 

 zisková kritéria hodnocení efektivnosti, 

 příjmová kritéria hodnocení efektivnosti. 
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Obrázek 2. 1: Metody hodnocení efektivnosti investic 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Nákladová kritéria se v souvislosti s hodnocením efektivnosti investice dostávala do 

popředí především v letech minulých. Ve značné míře bylo toto rozhodnutí ovlivněno 

centrálně plánovanou ekonomikou. Takovéto metody mají za cíl najít takové investice, které 

vedou k úsporám na nákladech daného investora. Předností těchto postupů je relativně snadná 

dostupnost a propočet daných veličin. Vyskytují se však i jisté nevýhody, které se postupem 

času staly více neţ výrazným problém při posuzovaní investic. Jednou z překáţek při pouţití 

těchto metod se můţe je jevit fakt, ţe při výpočtech se vychází z účetních údajů, nikoliv 

z relevantních peněţních toků. Mezi nákladová kritéria se řadí metoda průměrných ročních 

nákladů a metoda diskontovaných nákladů. 

 

Metoda diskontovaných nákladů 

Diskontované náklady investic představují současnou hodnotu investičních a 

provozních nákladů investice. Tato metoda porovnává souhrn investičních a diskontovaných 

provozních nákladů dle jednotlivých variant projektu za celou dobu jeho ţivotnosti. Za 

nejvýhodnější variantu se povaţuje ta s nejniţším diskontovanými náklady. Porovnávat lze 

jen projekty se stejnou dobou ţivotnosti. 

Metody hodnocení 
efektivnosti investic

Dle faktoru času

Statické Dynamické

Dle formy efektu

Nákladová kritéria Zisková kritéria Příjmová kritéria
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𝐷𝑁𝑃 =   INk

n

k=0

+   RPNk

n

k=0

 

kde: (2.1) 

DNP  = diskontované náklady projektu, 

IN = investiční náklad, 

RPN  = diskontované roční provozní náklady bez odpisů. 

 [10] 

Metoda průměrných ročních nákladů 

Metoda průměrných ročních nákladů spočívá v porovnávání průměrných ročních 

nákladů u srovnatelných investičních variant. Moţnost srovnat různé investice je dána 

především stejným rozsahem produkce, který investiční varianty zajišťují, a stejné ceny. 

Nejvhodnější investiční variantou je ta, která zajišťuje nejniţší průměrné roční náklady. 

 

Metodu průměrných ročních nákladů představuje vztah: 

𝑁 = 𝑂𝐷𝑃 +  𝑅𝐸  × 𝐼𝑁 + 𝑉 

kde:            (2.2) 

N  = roční průměrné náklady investice, 

ODP  = roční odpisy, 

RE = poţadovaná výnosnost, 

IN = investiční náklad, 

V  = ostatní roční provozní náklady. 

[10] 

Takovýto výpočet ovšem neposkytuje přesné informace, protoţe poţadovaná 

výnosnost je zde určena z pořizovací ceny kaţdé investiční varianty. Správně by měla být 

odvozena od klesající zůstatkové ceny, se kterou klesá i vázanost kapitálu. Přesnějšího 

výpočtu je moţno dosáhnout pomocí umořovatele. Výši ročních odpisů a poţadovaných 

výnosů z klesající zůstatkové ceny stroje je moţné povaţovat vlastně za anuitní splátku, 

kterou je nutno uhradit.    

𝑁 = 𝐼𝑁 ×  
𝑅𝐸  × (1 +  𝑅𝐸) 𝑇  

 1 + 𝑅𝐸  𝑇 −  1
+  𝑉  
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kde:            (2.3) 

N  = roční průměrné náklady investice, 

RE  = poţadovaná výnosnost, 

IN = investiční náklad, 

T  = doba ţivotnosti, 

V = ostatní roční provozní náklady. 

[10] 

Pokud existuje předpoklad, ţe je očekávaná likvidační cena investice na konci doby 

ţivotnosti, je nutné ji do výpočtu zahrnout.  

𝑁 = 𝑂𝐷𝑃 +  𝑅𝐸  × 𝐼𝑁 + 𝑉 −  
𝐿

𝑇
 

kde:            (2.4) 

N  = roční průměrné náklady investice, 

RE  = poţadovaná výnosnost, 

IN  = investiční náklad, 

ODP    = roční odpisy, 

T  = doba ţivotnosti, 

V  = ostatní roční provozní náklady, 

L  = likvidační cena, 

T  = doba ţivotnosti. 

[9] 

U ziskových kritérií je tíţeným efektem očekávaný účetní zisk. Tento efekt je 

přesnější neţ úspora nákladů u nákladových kritérií. Zisk jako efekt z investice je dokonalejší 

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

výkonů jednolitých variant projektů. Účetní zisk zde ale nezahrnuje celkový peněţní tok 

investice. Jsou totiţ opomíjeny odpisy a ostatní peněţní příjmy, které jsou spojeny 

s investicemi.  

 

Metoda výnosnosti investic 

Metoda výnosnosti investic je povaţována za nejprostší. Vychází z toho, ţe změny 

v objemu výroby, nebo v nákladech vyvolané investicí se projeví v zisku, kterým je 

charakterizován přínos investice.   

Metoda je často označována jako metoda ziskovosti nebo rentability. Nebere v úvahu 

všechny peněţení příjmy za celé cash flow, ale jen jejich část a to zisk. Metoda nepřihlíţí 
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k faktoru času, přesto je velmi pouţívána, protoţe dokáţe zajistit rychlou a názornou 

představou o výnosnosti investice. 

Proto se dává přednost kritériím, jejichţ efektem z investice je peněžní příjem 

z projektu, tedy zisk po zdanění zvýšený o odpisy a další příjmy vyvolané investicí. 

Základem pro jejich výpočet jsou skutečné peněţní toky vyvolané realizací investičního 

projektu, přesněji se jedná o volné finanční toky. Finanční kritéria berou v úvahu nejen 

veškeré náklady a zisk po zdanění vyvolaný investicí, ale také odpisy a další příjmy.  

[5] 

3.1 Statické metody 

Tradiční statistické postupy neboli statistické metody zpravidla nerespektují faktor 

času a jeho význam v souvislosti s hodnocením efektivnosti různých investičních projektů, 

které jsou posuzovány. Lze je tedy pouţít pouze v takovém případě, kdy faktor času nemá 

podstatný vliv na rozhodování managamentu. Jedná se především o ty případy, kdy se jedná o 

investování pomocí jednorázového pořízení fixního majetku a krátkodobou ţivotnost pořízené 

investice (jeden aţ dva roky). Důleţitou úlohu při pouţívání statických metod mají výše 

diskontní sazby. Čím je niţší, tím je vliv faktoru času méně významný. V praxi jsou však tato 

kritéria často pouţívána, zvláště pro svou jednoduchost. 

3.1.1  Doba návratnosti 

Doba úhrady (playback period) je přiřazována k tradičním postupům hodnocení 

investic. Tuto metodu vyuţívají především banky a jiné finanční instituce, u nichţ hraje 

kritérium doby návratnosti spolu s oceněním věřitelského rizika při rozhodování o poskytnutí 

či odmítnutí úvěru klientům zásadní úlohu.  

„Doba návratnosti je definována jako celková doba návratnosti investičních prostředků 

vložených do projektu jeho plánovanými příjmy, které jsou vyjádřeny budoucími hotovostními 

toky, přičemž tyto hodnoty jsou vztaženy k určitému, obvykle ročnímu, období. Manažeři se 

rozhodují na základě podkladů a analýz, vyplývajících převážně z manažerského účetnictví, o 

přijetí nejvhodnější investiční varianty na základě doby její úhrady v tom smyslu, že nejlepší 

je taková varianta, která má nejkratší dobu úhrady.“ Petřík (2009, str. 122). 

Jedná se tedy o posouzení doby, za kterou je investor schopen navrátit vynaloţené 

investiční výdaje. Investor tedy porovnává dobu návratnosti se svoji vlastní normovanou 
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hodnotou, kterou získává sledováním svých uskutečněných investičních záměrů. Dále 

společnost obvykle zvaţuje i odvětvové hodnoty doby úhrady srovnatelných firem. Jednotlivé 

doby úhrady se tedy liší podle oboru i odvětví. 

 𝐹𝐶𝐹𝑡 = 𝐾𝑉

𝐷𝑈

𝑡=1

 

kde:            (2.5) 

FCFt  = volné peněţní příjmy z investice, 

DÚ = doba návratnosti, 

t = jednotlivé roky ţivotnosti projektu, 

KV = jednorázové kapitálové výdaje. 

[7] 

Srozumitelnost, přehlednost a kalkulovatelnost, to jsou hlavní výhody oceňovací 

techniky zaloţené na době úhrady.  Zohledňuje částečně faktor času ve vztahu k riziku, 

protoţe čím kratší je doba celkové úhrady, tím niţší je riziko znehodnocení dané investice i 

kratší reakční doba na změny vnitřních i vnějších podmínek, ve kterých firma pracuje. Jako 

velká výhoda doby návratnosti se jeví fakt, ţe umoţňuje flexibilněji reinvestovat generovaný 

zisk.  

Naopak proti této metodě hovoří neschopnost dostatečně přesného načasování. Navíc 

ignoruje rozdíly v ročních diferencích obdrţených hotovostních toků a neměří dostatečně 

přínos všech zkoumaných investičních variant, protoţe nezohledňuje příjmy po době úhrady 

projektu. V další řadě nezohledňuje dostatečně časovou hodnotu peněz, a to jak 

investovaných, tak získaných v různých obdobích a etapách projektu.        [7]  

3.1.2 Účetní výnosová míra 

Účetní výnosová míra je zaloţena na povinných postupech, principech a z nich 

plynoucích údajů a výstupů, které jsou tvořeny finančním účetnictvím.  

Výhodou účetní výnosové míry je její jednoduchost konstrukce, neboť potřebné údaje 

mají firmy vţdy v určité podobě k dispozici. Účetní výnosová míra je konstruována tak, ţe se 

obecně roční účetní zisk se zahrnutím odpisů vydělí investovaným kapitálem. 

𝐴𝑅𝑅 =  
𝑍

𝐼𝑁
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kde:            (2.6) 

ARR  = účetní výnosová míra, 

Z = účetní zisk, 

IN = celkový investovaný kapitál. 

 

Tato varianta ovšem není závazná a v praxi se vyuţívají různé modifikace modelu. 

Obvykle existují i odchylky v pojetí celkového investovaného kapitálu, kde se někdy 

nezahrnuje pracovní kapitál, aby byla zdůrazněna dlouhodobost tohoto kritéria, nebo není 

pracováno s jeho stejnou vstupní hodnotou ve smyslu toho, ţe někdy je zahrnován počáteční 

kapitál a někdy průměrný kapitál. Roční účetní zisk je brán obvykle jako čistí účetní zisk, tedy 

zisk po zdanění nebo hrubý účetní zisk.                       [4] 

3.2 Dynamické metody 

V ostatních případech, tedy tam, kde se přihlíţí k faktoru času, se pouţívají metody 

dynamické. Je zde zohledněn nejen faktor času, ale i rizika. Tyto metody se pouţívají u těch 

investičních projektů, u nichţ se plánuje delší doba pořízení dlouhodobého majetku a delší 

doba jeho ekonomické ţivotnosti. Jejich základem je diskontování vstupních parametrů 

pouţitých při výpočtu. 

O těchto metodách se hovoří také jako o metodách moderních, i kdyţ počátky jejich 

vzniku spadají jiţ do 30. let a jsou spojeny se jménem amerického ekonoma Irvinga Fishera. 

V současnosti se dynamické metody, pro které jsou podklady hotovostní toky, pouţívají stále 

ve větším rozsahu při oceňování investic a následných manaţerských investičních rozhodnutí.  

Ačkoli dynamické metody nabývají na stále větším významu, i ony mají přirozeně svá 

slabá místa. Ve srovnání se statickými metodami plynoucími z finančního účetnictví a 

pracujícími s účetním ziskem, mají metody dynamické při hodnocení investičních příleţitostí 

a podpoře manaţerských investičních rozhodnutí objektivně lepší vypovídací schopnost. Je to 

dáno především tím, ţe tato technika lépe a reálněji zachycuje ekonomickou podstatu dané 

investice, a proto obvykle dosahuje lepších výsledků.          [4] 

Hlavním rozhodovacím kritériem pro přijetí či odmítnutí hodnocené investiční 

varianty je pro manaţery celková výše čistého přidaného peněţního toku, který je způsoben 

přijetím a uskutečněním zvolené investiční varianty.   
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3.2.1 Čistá současná hodnota 

Metoda pracuje s předpokladem rozdílu současných hodnot všech budoucích příjmů i 

výdajů plynoucích z dané investice. „Čistá současná hodnota investičního projektu je rozdíl 

mezi diskontovanými peněžními příjmy a (diskontovaným) kapitálovým výdajem na projekt.“ 

Valach (2006, str.88). Za efekt z investice je povaţován peněţní příjem z investice, jehoţ 

základ tvoří očekávaný zisk po zdanění, odpisy, případně ostatní příjmy. 

Matematiky se můţe čistá současná hodnota vyjádřit: 

𝑁𝑃𝑉 =   𝑃𝑛

𝑁

𝑛=1

1

(1 + 𝑖)𝑛
−  𝐾 

kde:            (2.7) 

NPV = čistá současná hodnota, 

Pn  = peněţní příjem z investice v jednotlivých letech jejich ţivotnosti, 

i = poţadovaná výnosnost, 

N = doba ţivotnosti, 

K = kapitálový výdaj. 

 Výsledky NPV mohou být vykládány takto: 

1. jestliţe NPV > 0 a tedy diskontované peněţní příjmy převyšují kapitálový výdaj, je 

investiční projekt pro podnik akceptovatelný, zaručuje poţadovanou míru výnosu a 

zvyšuje trţní hodnotu firmy (čistá současná hodnota tak přímo váţe na hlavní 

finanční cíl podnikání), 

2. jestliţe NPV < 0 a tudíţ diskontované peněţní příjmy jsou menší neţ kapitálový 

výdaj, je investiční projekt pro manaţery nepřijatelný, protoţe nezajišťuje 

poţadovanou míru výnosu a jeho přijetí by sniţovalo trţní hodnotu firmy, 

3. jestliţe NPV = 0, je investiční projekt z hlediska podniku indiferentní a projekt tedy 

nezvyšuje ani nesniţuje trţní hodnotu firmy. 

 [7] 

 Čistá současná hodnota závisí mimo jiné výrazně na poţadované míře výnosnosti a 

platí tedy vztah, ţe čím je tato poţadovaná míra výnosnosti vyšší, tím je čistá současná 

hodnota niţší ceteris paribus.  
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Tento vztah lze i graficky vyjádřit: 

Obrázek 2. 2 Vztah čisté současné hodnoty a požadované výnosnosti 

 

  NPV 

 

 

 𝑃𝑛 − 𝐾𝑁
𝑛=1  

 

 𝑃𝑛  
1

(1+𝑄)𝑛 −  𝐾 

 

     

    Q   R  Poţadovaná výnosnost 

Zdroj: (Valach, 2006) 

 

Jestliţe jsou porovnávány projekty, které mají odlišnou dobu ţivotnosti, je nutné tuto 

skutečnost v propočtu čisté současné hodnoty respektovat. 

Je tedy potřeba varianta hodnotit při stejné době ţivotnosti, kterou je nejmenší 

společný násobek všech ţivotností. Vzniká předpoklad, ţe varianta s kratší ţivotností se 

neustále obnovuje za stejných podmínek, jako tomu bylo na začátku, ţe tedy získané peněţní 

toky se opět reinvestují do stejného projektu a stačí jeho obnova. (Valach, 2006). 

3.2.2 Index ziskovosti 

Index ziskovosti nebo také index rentability těsně souvisí s čistou současnou 

hodnotou. Tato metoda je postavena na diskontování, ale také zobrazující konkrétní investiční 

variantu, respektive současnou hodnotu jejího přínosu v relativním vyjádření. „Představuje 

tedy relativní ukazatel, který vyjadřuje poměr očekávaných diskontovaných peněžních příjmů 

z investice k počátečním kapitálovým výdajům.“ Valach (2006, str.98) 

 

𝐼𝑍 =  
 

1
(1 + 𝑖)𝑛

𝑁
𝑛=1

𝐾
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kde:            (2.8) 

IZ = index ziskovosti, 

i = poţadovaná výnosnost, 

N = doba ţivotnosti, 

K = kapitálový výdaj. 

Index ziskovosti vyjadřuje velikost současné hodnoty budoucích příjmů připadajících 

na jednotku nákladu v přepočtu na jejich současnou hodnotu.  

V případě, ţe výsledná hodnota indexu ziskovosti vyjde větší neţ jedna, podnik se 

rozhodne pro danou investiční variantu, přičemţ platí: čím je hodnota indexu vyšší, tím se 

jedná o více ziskovou, tedy vhodnější investici. Při záporné hodnotě, kdy je výsledek menší, 

jak jedna je pro podnik varianta nepřijatelná, respektive méně vhodná. 

Z výše uvedeného vyplývá vztah indexu ziskovosti s čistou současnou hodnotou. Proto 

pokud je čistá současná hodnota pozitivní, index ziskovosti je > 1. Naopak, pokud je hodnota 

čisté současné hodnoty negativní, index ziskovosti je < 1. 

„Index rentability se doporučuje používat jako kritérium výběru investičních variant 

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

– to znamená, že není možné přijmout všechny projekty, i když mají pozitivní čistou současnou 

hodnotu. Musí být přijaty jen ty projekty, které jsou kapitálově kryty a přinesou nejvyšší 

možnou čistou současnou hodnotou.“ Valach (2006, str. 98). 

Pouţití indexu rentability má ovšem také svá podstatná úskalí a nedostatky. Avšak 

obecně lze říci, ţe jeho pouţití je vhodné v kombinaci s jinými oceňovacími investičními 

technikami, především s čistou současnou hodnotou. Problémy mohou nastat při pouţití 

indexu ziskovosti v takových případech, kdy jsou projekty vzájemně závislé nebo se 

vzájemně vylučují. V praxi je vţdy potřeba pečlivě zváţit vyuţití indexu rentability a být si 

vědom jeho podstatných nedostatků. Při konečném investičním rozhodnutí je třeba zváţit 

danou investici minimálně i z hlediska čisté současné hodnoty. Rovněţ je vhodné preferovat 

čistou současnou hodnotu jako nadstavbové a základní kritérium při pouţívání diskontních 

metod při hodnocení investičních rozhodnutí.          [7] 

3.2.3 Vnitřní výnosové procento 

Vnitřní výnosové procento neboli vnitřní míra výnosnosti investičního projektu je 

moţno chápat jako výnosnost, kterou daná investice přináší během svého ţivotního 

investičního cyklu. 
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 Je to taková výše diskontní sazby, při které je čistá současná hodnota dané investice 

rovna hodnotě nula, coţ znamená, ţe je ekonomicky neutrální – tedy nepřináší ani zisk, ani 

ztrátu. 

Hodnotu vnitřního výnosového procenta lze stanovit i ručně, a to dvěma způsoby. 

Prvním způsobem je grafické řešení daných variant, druhým pak matematický výpočet 

pracující na metodě pokus-omyl, tedy postupného propočtu různých NPV při různých 

hodnotách diskontní mezní sazby.             [7] 

„Vnitřní výnosové procento můžeme definovat jako takovou úrokovou míru, při které 

současná hodnota peněžních příjmů z investice se rovná kapitálovým výdajům (even. 

současné hodnotě kapitálových výdajů).“ Valach (2006, str. 102) 

Matematicky lze IRR formulovat různými způsoby: 

a) rozvinutě 

𝑃1

(1 + 𝑖)1
+ 

𝑃2

(1 + 𝑖)2
+  

𝑃3

(1 + 𝑖)3
+   …  +  

𝑃𝑁

( 1 + 𝑖)𝑁  
= 𝐾 

           (2.9) 

b) zjednodušeně 

 𝑃𝑁

1

 1 + 𝑖 𝑛
= 𝐾

𝑁

𝑛=1

 

kde:                   (2.10) 

Pn = peněţní příjmy v jednolitých letech ţivotnosti projektu, 

K = kapitálový výdaj, 

n = jednotlivá léta ţivotnosti projektu, 

N = doba ţivotnosti projektu,  

i = zvolený úrokový koeficient. 

    [7] 

 c) další pouţívaný způsob 

0 =   
𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝐼𝑅𝑅)𝑡

𝑛

𝑡=0

−  𝐶𝐹0 
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kde:                   (2.11) 

CFt  = nominální peněţní tok, 

t   = nabývá hodnot od 1 do n, kde n je doba ţivotnosti projektu, 

IRR  = je jedinou neznámou a propočítává se iterativní metodou, 

r       = diskontní sazba. 

 

Výhody ukazatele: 

 pro jeho stanovení a vyuţití není třeba znát přesně diskontní sazbu, 

 za efekt z investice povaţuje čistý příjem z investičního projektu, 

 udává předpokládanou výnosnost, kterou je moţno srovnávat s poţadovanou 

mírou výnosností, přičemţ rozdíl je mírou rizika a jistoty, 

 moderní, snadno interpretovatelná a často pouţívaná metoda. 

Nevýhody ukazatele: 

    na rozdíl od ČSH metoda vnitřního výnosového procenta předpokládá, ţe  

peněţní  prostředky budou reinvestovány ve výši IRR po celou dobu ţivotnosti 

investičního projektu, coţ je povaţováno za ekonomicky nereálné, 

     vnitřní výnosové procento neukazuje přínos investičního projektu k hlavnímu 

finančnímu cíli – k trţní hodnotě podniku, ale preferuje relativní výnosnost, 

     u některých investičních projektů můţe nabýt více hodnot, a to v případech, kdy 

čistý peněţní tok mění znaménko vícekrát neţ jednou, 

    mohou nastat případy, kdy vnitřní výnosové procento neexistuje, neboť čistá 

současná hodnota je kladná při jakékoliv diskontní sazbě. 

[7] 

3.3 Vnější ekonomické vlivy na efektivnost investic 

Uvedené metody hodnocení efektivnosti investic jsou podloţeny zjednodušenými 

předpoklady. Tyto podmínky ve skutečnosti nemusí odpovídat reálnému vývoji. Mezi nejisté 

předpoklady jsou řazeny úroková sazba, daně, ceny vstupů, výstupů projektu, odbyt na trhu a 

ostatní trţní podmínky. Rozhodování o investicích podniku je proto ovlivněno celou řadou 

faktorů, vyplývajících z hospodářské situace země. Jedná se o faktory vnější, podnikatelem 

neovlivnitelné. Mezi nejpodstatnější faktory působící na investiční rozhodování se řadí vliv 

úrokové sazby, daní a inflace. 
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3.3.1 Vliv inflace na hodnocení efektivnosti investic 

U investic s delší dobou ţivotnosti i předpokládaná relativně nízká má cílný vliv 

zejména na peněţní příjmy a tím i na čistou současnou hodnotu a vnitřní výnosové procento.  

Díky inflačním vlivům dochází především k růstu kapitálových výdajů. Takový vliv se 

projevuje zejména u stavebních investic s delší dobou pořízení, během níţ se mohou ceny 

zvyšovat. Pak je nezbytné nově vymezit kapitálové výdaje s ohledem na růst cen a určit nově 

čistou současnou hodnotu investičního projektu. U investic pořizovaných bezprostředně 

nákupem vliv inflace na kapitálové výdaje nebývá podstatný.        [8] 

Inflace v trţní ekonomice ovlivňuje obzvláště přirozeně i peněţní příjmy z investice a 

dochází tedy k růstu cen prodávaných výrobků a k růstu cen spotřebovaných materiálů aj. 

druhů nákladů. 

Inflace můţe mít také vliv na růst úrokových mír, čímţ se sniţuje předpokládaná 

efektivnost kapitálových výdajů. 

„Jestliže v důsledku inflace zjednodušeně předpokládáme, že peněžní příjmy 

z investice rostou stejně rychle jako inflace (kapitálový výdaj zůstává stejný), čistá současná 

hodnota investičního projektu se nemění. Je tomu tak proto, že tak jak rychle roste peněžní 

příjem, stejně rychle klesá diskontní faktor (roste úroková míra) v důsledku inflace.“ (Petřík, 

2009, str. 125) 

Jestliţe při inflaci některé peněţní příjmy (obvykle např. odpisy) zůstávají stejné a 

diskontní faktor, klesá stejně jako inflace (kapitálový výdaj zůstává stejný), pak dochází k 

tomu, ţe čistá současná hodnota klesá. 

Pokud tedy peněţní příjmy z investice i kapitálové výdaje rostou stejně rychle jako 

inflace a diskontní faktor klesá stejně jako inflace, pak čistá současná hodnota investice také 

klesá. 

Při výpočtech čisté současné hodnoty investice je nutno dodrţet zásadu stejnorodosti, 

je nutno: 

 nominální peněţní příjmy, vyčíslené v cenách běţného roku a obsahující vliv 

inflace, diskontovat nominální diskontní sazbou obsahující inflační sloţku, 

 reálné peněţní příjmy, vyčíslené v dnešních cenách, tj. bez vlivu inflace, 

diskontovat reálnou diskontní sazbou neobsahující inflační sloţku. 
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Mezi oběma úrovněmi diskontní sazby platí vztah 

(1 + 𝑖)𝑛 =  (1 + 𝑖)𝑟  × (1 + 𝑖𝑛𝑓)  

kde:                   (2.12) 

(1 + i)n  = nominální diskontní sazba, 

(1 + i)r  = reálná diskotnní sazba, 

inf  = indexně vyjádřená míra inflace.      [4] 

3.3.2 Vliv úrokové míry na hodnocení efektivnosti investic 

Jedním z nejvýraznějších faktorů, které ovlivňujících cenu peněz je úroková míra. 

Viditelný efekt má úroková míra na investice a úspory.  

Úroková sazba se odvíjí od několika faktorů. Prvním je čistá úroková míra plynoucí 

z lidské preference nynější spotřeby před pozdější. Druhou sloţkou je riziková prémie. Čím 

vyšší je riziko nesplacení úvěru, tím více bude věřitel od dluţníka vyţadovat jako 

kompenzaci. Dále úroková míra roste vlivem inflace, respektive vlivem očekávané inflace. 

Kdykoliv věřitel předpokládá, ţe kupní síla peněz klesne nějakou měrou v uvaţovaném 

období, bude ţádat od dluţníka vyšší sumu, aby tuto ztrátu nahradil. 

Dalším vlivem, který na velikost úrokových měr působí, je centrální banka a úroková 

míra, za kterou půjčuje prostředky komerčním bankovním domům nebo od nich přijímá volné 

peníze. 

Úroková sazba můţe potlačovat úspory a investice. To znamená, pokud roste, 

podporuje růst a potlačuje investování. Je to dáno čím, ţe vyšší cena peněz sniţuje poptávku 

po kapitálu. Naopak při poklesu úrokových sazeb vzrůstá nabídka kapitálu podporujícího 

investování a potlačujícího sklon k úsporám. Další funkcí úrokové sazby je, ţe můţe být 

kritériem alokace kapitálu. Zde při růstu úrokové sazby investor zamítá projekty s niţším 

výnosem neţ je úroková míra, naopak při poklesu úrokových sazeb jsou přijímány projekty i 

s niţším výnosem. 

3.3.3 Vliv daní na hodnocení efektivnosti investic 

Zdanění se povaţuje za faktor, který při investičním rozhodování leţí na rozhraní 

věcného posouzení ekonomické efektivnosti projektu a způsobu jeho financování.  

Výchozím faktorem, který je třeba v této souvislosti respektovat, je vliv daně z příjmů 

na základní diskontní sazbu. Pokud jsou přijaté úroky zdaněny daní z příjmů a za 

předpokladu, ţe se investor pohybuje v pozitivní úrovni daňového základu, je pro investora 
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příjmem z těchto investic pouze ta část celkové odměny, která mu zůstává po úhradě daně 

z příjmů.                [4] 

 

𝑍𝐷𝑆𝑛  =  1 − 𝐷𝑆 ×
(1 + 𝑖𝑛)

 1 + 𝑖𝑛𝑓 
 

kde:                   (2.13) 

ZDSn   = základní diskontní sazba nominální, 

ZDSr  = základní diskontní sazba reálná, 

DS  = index daňové sazby daně z příjmů, 

inf  = indexně vyjádřená míra inflace, 

in  = indexně vyjádřené nominální náklady kapitálu. 

 

Daňové vlivy se prolínají celým rozhodovacím procesem a působí nejen na výši 

diskontní sazby, ale zejména na převáţnou většinu odhadovaných příjmů a výdajů. Proto se 

v závěrečné fázi hodnocení investičních projektů obdobně zohledňuje daň z příjmů také: 

 při výpočtech daňového štítu z daňových odpisů hmotných a nehmotných 

fixních aktiv, 

 při kalkulaci daňové podpory investování, 

 při odhadech dalších daňových slev, 

 při odhadech daňově účinných přírůstkových nákladů. 

Ve významných případech se bere v úvahu i časový posun mezi příjmy (výdaji), které 

ovlivňují daňový základ, a jejich dopadem na konkrétní výši úhrady dluţné daně. Podobným 

způsobem lze zohlednit i časový posun vyplývající zejména z úhrady nadměrných nároků na 

odpočet daně z přidané hodnoty.            [4] 

3.4 Náklady kapitálu  

Stanovení nákladů kapitálu jsou chápány jako výdaje, které byly vynaloţeny na 

získání různých forem podnikového kapitálu. Náklady kapitálu je moţné chápat ze dvou úhlů. 

Z pohledu investora představují minimální poţadovanou míru výnosnosti kapitálu. Z pohledu 

podniku náklady kapitálu jsou chápány jako cena z kapitál získaný pro další rozvoj činnosti. 

Stanovení celkových nákladů kapitálu je obsáhlý problém, který zahrnuje mnoho odlišných 

faktorů. Těmi mohou být především způsob financování, finanční struktura, likvidita i 
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poţadavky vedení společnosti a vlastníků na minimální hodnotu zhodnocení vlastního 

kapitálu, stejně jako jejich vztah k riziku a poţadavky na zajištění aktiv. 

Dvě základní metody kalkulačního stanovení a odvození nákladů kapitálu 

v manaţerském účetnictví se nazývají: 

 metoda průměrných nákladů kapitálu (WACC), 

 metoda oceňování kapitálových aktiv (CAPM), 

3.4.1 Metoda průměrných nákladů kapitálu - WACC 

Metoda průměrných nákladů kapitálu (dále jen „WACC“) představuje průměrnou 

cenu (vyjádřenou v úrokové míře), kterou musí podnik platit za uţití svého kapitálu.  

Daný investiční projekt (investice) by měl vydělat nejméně průměrné náklady pouţitého 

dlouhodobého kapitálu. Kalkulace WACC je pak u smíšeně financované investice zaloţena na 

stanovení váţeného aritmetického průměru nákladů vlastního i cizího kapitálu. 

Na vedení společnosti je, aby zváţila daňové dopady, jelikoţ platba úroků je v ČR za 

určitých zákonných podmínek daňově účinná a u výplaty dividend lze uplatnit slevu na dani u 

poplatníka daně z příjmů právnických osob. V případě platby úroků to znamená, ţe firma či 

daňový poplatník můţe realizovat výhody z aplikace tzv. daňového štítu. 

Za daňový štít je označován efekt zvyšování rentability vlastního kapitálu pouţitím 

cizího kapitálu v kapitálové struktuře podniku. Úroky z cizího kapitálu jako součást nákladů 

sniţují zisk, ze kterého se platí daň, a tím sniţují daňové zatíţení podniku. Výsledná 

výnosnost vlastního kapitálu se zvýší.  

 

𝑑𝑎ň𝑜𝑣ý š𝑡í𝑡 = ú𝑟𝑜𝑘 𝑧 𝑐𝑖𝑧íℎ𝑜 ú𝑟𝑜č𝑒𝑛éℎ𝑜 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙𝑢 × 𝑠𝑎𝑧𝑏𝑎 𝑑𝑎𝑛ě 𝑧 𝑝ří𝑗𝑚𝑢 𝑃𝑂 

 (2.14) 

Výpočet WACC se provádí dle vzorce: 

𝑊𝐴𝐶𝐶 =  
𝑅𝐷 ×   1 − 𝑑 × 𝐷 +  𝑅𝐸 × 𝐸

𝐷 + 𝐸
 

kde:                      (2.15) 

RD   = náklady na úročený cizí kapitál, 

d  = sazba daně z příjmu, 

D  = cizí úročený kapitál, 
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RE  = náklady vlastního kapitálu, 

E  = vlastní kapitál. 

Náklady na celkový kapitál tedy zahrnují náklady na cizí kapitál náklady na vlastní 

kapitál. Podíl nákladů na cizí kapitál a nákladů na vlastní kapitál na celkovém kapitálu je 

potřeba vyčíslit na základě trţních hodnot.  

Dluhový poměr je nazýván také finanční nebo kapitálovou pákou a je v praxi pouţíván 

ve velkém počtu modifikací. Základní varianta je stanovena jako poměr dluhu k součtu dluhu 

a vlastního jmění.  

Zvyšování poměrového ukazatele, zvýšení dluhového poměru nebo kapitálové páky, 

má vţdy za následek zvýšení rizika investic do firmy.  

Obrázek 2. 3 Poměr mezi cizím a vlastním kapitálem 

 
náklady         náklad akciového financování 

kapitálu 

(v %) 

         WACC 

 

 

         

 

náklady dluhové financování 

 

 

 

 

   0      optimální kapitálová struktura k vlastnímu jmění (v %) 
 
Zdroj: Petřík (2009) 

3.4.2 Metoda oceňování kapitálových aktiv – CAPM 

Metoda oceňování kapitálových aktiv (dále jen „CAPM“) je alternativní technika 

WACC. Tato metoda vznikla jiţ v šedesátých letech dvacátého století. Byla koncipována pro 

potřeby akciových investorů na kapitálovém trhu. Protoţe se jedná o základní a univerzální 

metodu, která je vyuţitelná i v rámci oceňování investic, zejména pro velké firmy a 

korporace. 

Při výpočtu CAPM je vyuţíván trţní přístup ke stanovení nákladů na vlastní kapitál. 

„Jedná se o rovnovážný model oceňování kapitálových aktiv. Rovnováha je dána tím, že 

mezní sklon očekávaného výnosu a rizika je pro všechny investory stejný. Oceňování založeno 

na funkčním lineárním vztahu mezi výnosem daného aktiva a tržního portfolia jakožto 

rizikového faktoru, který vyjadřuje riziko celého trhu.“ (Petřík, 2009, str.139) 
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𝐸 𝑅𝐸 =  𝑅𝐹 +  𝛽𝐸  ×   𝐸  𝑅𝑀 −  𝑅𝐹  

 

kde:                      (2.16) 

RF  = bezriziková sazba, 

E(RE)  = očekávaný výnos vlastního kapitálu, 

E(RM)  = očekávaný výnos trţního portfolia, 

βE  = koeficient citlivosti dodatečného výnosu vlastního kapitálu. 

Koeficient β vyjadřující citlivost dodatečného výnosu vlastního kapitálu na dodatečný 

výnos trţního portfolia je riziko systematické. Je odvozeno z historického vývoje cen veřejně 

obchodovatelných podniků. Z čehoţ plyne, ţe čím větší koeficient, tím je vyšší riziko 

investování do příslušné akcie. Koeficient napovídá, o kolik se zvýší dodatečný výnos daného 

aktiva, pokud se zvýší dodatečný výnos trţního portfolia o jednu jednotku. 

 

 

 

  



41 

 

4 Hodnocení efektivnosti vybraného investičního projektu 

4.1 Charakteristika a historie společnosti REDA, a.s. 

Společnost REDA, a.s. je dynamicky se rozvíjející mezinárodní společnost, která se 

zabývá výrobou, prodejem a potiskem reklamních předmětů a s tím souvisejících sluţeb. 

REDA, s.r.o. vznikla v polovině roku 1991 a od té doby se vyvinula ve společnost, která se 

s ročním obratem přesahujícím 600 miliónů Kč řadí mezi nejvýznamnější subjekty na trhu 

reklamních a dárkových předmětů nejen v České republice, ale i v Evropě. 

 

 

Zdroj: www.reda.cz  

REDA, s.r.o. zaloţili dva společníci MUDr. Zdeněk Trpělka a Pavel Hofmann 

s finančním vkladem 100 000 Kč. Společnost REDA, a.s. byla původně zaloţena jako 

společnost s ručením omezeným.  

V roce 1993 se firma začala rozšiřovat a její pronajaté prostory se průběţně zvětšili na 

konečných cca 3 000 m
2
. V roce 1994 přistoupil nový společník T&M, spol. s r.o., Zlín, který 

byl později přejmenován na TAMI, s.r.o. Tím se zvýšil základní kapitál na úctyhodných 7,660 

mil. Kč. 

V letech 1995 a 1996 se společnost REDA, s.r.o. rozrůstala například odkupem 

krachující ofsetové tiskárny v Jedovnicích a průběţně navýšila základní kapitál na 11,340 mil. 

Kč. 

V roce 1998 se společnost přestěhovala do vlastních zrekonstruovaných prostor v Brně 

s pozemkem cca 10 000 m
2
, kde sídlí dodnes. 

Během let 1999 aţ 2003 společnost rostla a zvyšovala svoje technologické vybavení. 

Dále byla zaloţena dceřiná společnost v Německu a byl zahájen export do států Evropské 

unie, Polska, Ruska a Pobaltí. V dalších letech byly zaloţeny další dceřiné společnosti REDA 

Obrázek 3. 1 Logo společnosti 

http://www.reda.cz/
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Polska ve Varšavě v Polsku, dceřiná společnost v Anglii v Durhamu. Také byl navýšen 

základní kapitál na 66 mil. Kč.  

Rok 2005 byl pro společnost zlomový, neboť společníci se dohodli na změně právní 

formy a tím převedli společnost REDA, s.r.o. na akciovou společnost REDA, a.s. V témţe 

roce byl podepsán exklusivní kontrakt s firmou Callawy Golf jako Premier Promo Haouse a 

z tohoto důvodu byla zaloţena další dceřiná společnost REDA GOLF, s.r.o. V letech poté 

obdrţela REDA certifikát o zavedení systému managementu jakosti dle normy ČSN EN ISO 

9001:2001 pro obory činností: výroba, označování a prodej reklamních předmětů a 

organizování distribuce firemních reklamních předmětů. 

V současnosti má společnost kromě svého sídla v Brně své obchodní pobočky v Praze, 

Plzni, Zlíně a Ostravě.  Na konci roku 2010 činil počet zaměstnanců ve společnosti REDA, 

a.s. 217 zaměstnanců. Základní kapitál se nyní pohybuje ve výši 120 mil. Kč. 

Obrázek 3. 2 Sídlo společnosti - Brno 

 

Zdroj: www.reda.cz 

 

Plánovaný rozvoj společnosti REDA, a.s.  

 rozvoj exportu v sousedních zemích, východní a jihovýchodní Evropě, 

 udrţení pozice největšího distributora a dodavatele na tuzemském trhu, 

 optimalizace logistických procesů s důrazem na zvýšení obrátkovosti, 

 přenesení rutinních prací nákupčího asijského zboţí v systému K2 do REDA 

CHINA 

 zvyšování produktivity potisku výměnou zastaralých strojů za nové 

produktivnější, 
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 rozvoj logistických a balících sluţeb, 

 další rozvoj současných vlastních produktových řad, 

 vývoj vlastních produktů v kategorii psacích potřeb, 

 výstavba nové výrobní haly s novým výrobním zařízením. 

4.2 Charakteristika hodnocené investice 

Společnost REDA, a.s. plánuje rozšíření do další zemí nejen v rámci Evropy. Je to 

především na popud dosavadní poptávky po zboţí, které společnost produkuje, kterou 

společnost nestačí uspokojovat v takové míře, v jaké by si vrcholný managament přál. Navíc 

existuje opodstatněný předpoklad, ţe v nejbliţších letech bude poptávka po produktech 

společnosti růst.  

Celková doba realizace projektu by měla činit jeden rok s předpokládaným zahájením 

provozu na začátku roku 2013.  Ţivotnost strojního vybavení se odhaduje na 12 let. Ţivotnost 

investice je stanovena na dobu delší 15 let.  

Společnost bude provádět výstavbu haly na svém pozemku, tudíţ odpadá nutnost 

pořízení stavebního pozemku.  Výstavba samotné haly by měla stát 15 520 000 Kč. Další 

součástí investičního projektu je investice do výrobních strojů, která byla stanovena ve výši 4 

480 000 Kč. Celková kapitálová potřeba projektu činí tedy 20 000 000 Kč. 

Problémy a nedostatky, které  budou ve třetí části diplomové práce nastíněny, budou 

analyzovány pomocí výpočtů, které jsou uvedeny v přílohách. 

4.3 Analýza financování projektu 

Společnost REDA, a.s. můţe dosáhnout na několik různých variant financování. 

Avšak tyto varianty jsou ovlivněny jak vnitřními tak vnějšími faktory, které moţnosti 

financování investičního projekt mění a ovlivňují. 

Vedení společnosti REDA, a.s. vyjádřilo přání nefinancovat projekt pomocí 

jakéhokoliv druhu leasingu, proto nebude s leasingem dále počítáno a kalkulováno.  

Z těchto důvodů  byly pro financování daného investičního projektu vybrány tyto zdroje: 

 bankovní úvěr, 

 vlastní peněţní prostředky. 
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4.3.1 Kalkulace dostupnosti interních zdrojů 

Předmětem posuzovaného financování je výstavba výrobní haly společně s pořízením 

výrobního zařízení. Podnikem uplatňovaná politika financování stanoví pouţití interních 

zdrojů na pořízení investic takto: 

 zisk do výše 20 % ročního objemu trţeb, 

 odpisy do výše 30 % ročního objemu trţeb, 

 nerozdělený zisk z minulých let do výše 50 %. 

Jelikoţ se nejedná pro tento podnik o finančně náročnou investici, jsou interní zdroje 

dostačující.  

4.3.2 Identifikace externích zdrojů 

Celková kapitálová náročnost projektu činí přibliţně 20 000 000 Kč. Ke krytí 

uvaţované investice společnost nebude ţádat dotace z fondů Evropské unie ani z fondů 

Ministerstva průmyslu a obchodu.  

Společnosti REDA, a.s. byl nabídnout firemní úvěr od České spořitelny, a.s. Jelikoţ je 

společnost REDA, a.s. atraktivním a spolehlivým klientem České spořitelny, a.s., byl 

společnosti REDA, a.s. nabídnut úvěr, který pokrývá celou investovanou částku 20 mil. Kč.  

Nabídka navrhuje 15leté umořování dluhu a čtvrtletní interval polhůtního splácení. 

V případě bankovního úvěru je moţné sjednat odklad splacení jistiny aţ o jeden rok. Úrok je 

ve výši 8 %. Splátkový kalendář je v příloze č. 8. 

4.4 Financování investice 

Jak uţ bylo výše zmíněno, společnost je ochotna se rozhodovat mezi dvěma 

variantami financování a to: vlastními zdroji a úvěrovým financováním.  

V této části budou pouţity hodnotící kritéria z kapitoly 2.1 a kapitoly 2.2. Jako 

nejvhodnější kritéria byla zvolena především dynamická kritéria hodnocení. Jako doplňující 

hodnocení byly pouţity vybrané statické modely.  
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4.4.1 Financování vlastními zdroji 

Společnost REDA, a.s. v minulých letech měla dostatečně ziskové období, které se 

nyní managament snaţí vyuţít pro financování vybraného investičního projektu. Proto se 

jedná o nezadluţený projekt, který je plně financován z vlastních zdrojů společnosti. 

Součástí výpočtů jsou odpisy. Jejichţ výpočty jsou uvedeny v příloze č. 3. REDA, a.s. 

uplatňuje daňově rovnoměrné odpisování majetku. Pro výpočet účetních odpisů pouţívá 

společnost legislativně schválenou metodu, kdy se daňové odpisy rovnají účetním a to 

především s ohledem na mnoţství odpisovaného majetku a tedy i na zjednodušení 

administrativních úkonů. 

Výrobní hala spadá do 5 odpisové skupiny a bude odepisována po dobu 30 let. Zatím 

stroje byly dle zákona č. 586/1992 sb. o dani z příjmu zařazeny do 2 odpisové skupiny 

s dobou odpisování 5 let.  

4.4.1.1 Čistá současná hodnota 

Čistá současná hodnota investice při financování z vlastních zdrojů je vyčíslena na 

základě vztahu (2.7).  Pro potřeby tohoto způsobu hodnocení je nutno spočítat diskontované 

částky čistých cash-flow, kdy se jednotlivé hodnoty přepočítávají na stejnou časovou 

základnu, rok pořízení investice. Diskontní sazba byla stanovena ve výši 17,5 %. Tato míra 

v sobě zahrnuje jak inflační, tak určitou rizikovou prémii a výši nákladů na získání finančních 

prostředků pro zajištění úvěru, coţ je úroková míra.  

Vyčíslení čisté současné hodnoty je provedeno v příloze č. 6/2 a příloze č. 6/3 pro 

kaţdý rok zvlášť. Čistá současná hodnota činí 13 869 426 Kč. Jelikoţ je podmínkou přijetí 

kladná hodnota, tato varianta je přípustná. 
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Graf 3.1.: Čistá současná hodnota při financování z vlastních zdrojů 

 

  Zdroj: vlastní 

4.4.1.2 Index ziskovosti 

Pro výpočet indexu rentability byl aplikován vzorec (2.8). Index ziskovosti pro 

hodnocený investiční projekt činí 1,96. Výpočet je proveden v příloze č. 6/2 a příloze č. 6/3. 

Hodnota indexu ziskovosti činí 1,765. Jelikoţ je vypočtená hodnota větší neţ 1, můţeme dále 

uvaţovat o přípravě investičního projektu a to z hlediska skladby financování. Platí zde tedy 

vztah, kdy platí, ţe pokud čistá současná hodnota nabývá kladných hodnot, nabývá index 

ziskovosti hodnot větší neţ 1. 

 

Graf 3.2.: Index ziskovosti při financování z vlastních zdrojů 

 

Zdroj: vlastní 

-20000

-15000

-10000

-5000

0

5000

10000

15000

Ti
sí

ce

Čistá současná hodnota

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

Index rentability

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020



47 

 

 

4.4.1.3 Vnitřní výnosové procento 

IRR byl stanoven za pomocí funkce v MS Excel – míra výnosnosti a je vycházeno ze 

vztahu (2.10). Výpočet je proveden v příloze č. 6/2 a v příloze č. 6/3. 

Hodnota vnitřního výnosového procenta zde reprezentuje taková diskontní míra, při 

které je součet přepočítaných cash-flow roven nule. Takto získaná hodnota slouţí pro 

srovnání s případem bankovního úvěru. Při hodnocení dvou variant je lepší ta, která má 

hodnotu vnitřního výnosového procenta vyšší, jelikoţ tím pádem má schopnost být efektivní i 

při vyšší diskontní sazbě, určující náklady kapitálu. 

Hodnota vnitřního výnosového procenta přesahuje poţadovanou míru výnosnosti 

investice a nabývá hodnoty 13,60 %, je tedy doporučení přijmout investiční projekt. 

 
Graf 3.3.: Vnitřní výnosové procento při financování z vlastních zdrojů 

 

  Zdroj: vlastní 

4.4.1.4 Doba návratnosti 

Jedná se o postupné načítání ročních příjmů. U prosté doby návratnosti byl pouţít 

vztah (2.5). Tuto hodnotu zjistíme postupným načítáním ročních částek čistých příjmů, aţ do 

doby, kdy se součet příjmů rovná částce vynaloţené na pořízení investice.  
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                  Tab. 3.1.: Prostá doba návratnosti  

Rok Cash-flow v Kč 
Kumulované cash-flow v 

Kč 

2013 - 16 613 524 - 16 613 524  

2014 3 650 237 - 12 963 287 

2015 4 478 927 - 8 484 360 

2016 4 474 738 - 4 009 622 

2017 4 505 753 496 131 

2018 4 474 738 4 521 615 

2019 4 014 732 8 536 347 

2020 4 425 484 12 522 013 

2021 4 015 666 16 567 679 

2022 4 163 680 20 731 359 

2023 4 163 680 24 859 039 

2024 3 740 796 28 635 835 

2025 3 888 810 32 524 645 

2026 3 888 810 36 413 455 

2027 3 888 810 40 302 265 

            Zdroj: vlastní 

DN= = 10 let a 294 dní 

4.4.2 Financování bankovním úvěrem 

Společnosti REDA, a.s. byl nabídnout firemní úvěr od České spořitelny, a.s. Jelikoţ je 

společnost REDA, a.s. atraktivním a spolehlivým klientem České spořitelny, a.s., byl 

společnosti REDA, a.s. nabídnut úvěr, který pokrývá celou investovanou částku 20 mil. Kč.  

Nabídka navrhuje 15leté umořování dluhu a čtvrtletní interval polhůtního splácení. V případě 

bankovního úvěru je moţné sjednat odklad splacení jistiny aţ o jeden rok. Úrok je ve výši       

8 %. Splátkový kalendář je uveden v příloze č. 8. 

4.4.2.1 Čistá současná hodnota 

Čistá současná hodnota investice při financování z vlastních zdrojů je vyčíslena na 

základě vztahu (2.7).   

Vyčíslení čisté současné hodnoty je provedeno v příloze č. 11/2 a příloze č. 11/3 pro 

kaţdý rok zvlášť. Čistá současná hodnota činí 3 061 529 Kč. Jelikoţ je podmínkou přijetí 

kladná hodnota, tato varianta je přípustná. 
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Graf 3.4.: Čistá současná hodnota při úvěrovém financování 

 

Zdroj: vlastní 

4.4.2.2 Index ziskovosti 

Pro výpočet indexu rentability byl aplikován vzorec (2.8). Index ziskovosti pro 

hodnocený investiční projekt činí 1,96. Výpočet je proveden v příloze č. 11/2 a příloze č. 

11/3. Jelikoţ je vypočtená hodnota větší neţ 1 (tedy nabývá hodnoty 1,14), můţeme dále 

uvaţovat o přípravě investičního projektu a to z hlediska skladby financování. 

Graf 3.5.: Index ziskovosti při úvěrovém financování 

 

Zdroj: vlastní 

4.4.2.3 Vnitřní výnosové procento 

IRR byl stanoven za pomocí funkce v MS Excel – míra výnosnosti a je vycházeno ze 

vztahu (2.10). Výpočet je proveden v příloze č. 6/2 a v příloze č. 6/3. 
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Hodnota vnitřního výnosového procenta přesahuje poţadovanou míru výnosnosti 

investice a nabývá hodnoty 8 %, je tedy doporučení přijmout investiční projekt financovaný 

pomocí úvěru.  

Graf 3.6.: Vnitřní výnosové procento při úvěrovém financování 

 

Zdroj: vlastní 

4.4.2.4 Doba návratnosti 

Jedná se o postupné načítání ročních příjmů. U prosté doby návratnosti byl pouţít 

vztah (2.5). Tuto hodnotu zjistíme postupným načítáním ročních částek čistých příjmů, aţ do 

doby, kdy se součet příjmů rovná částce vynaloţené na pořízení investice.  

        Tabulka 3.2.: Prostá doba návratnosti  

Rok Cash-flow v Kč 
Kumulované cash-flow 

v Kč 

2013 1 625 065 1 625 065 

2014 1 313 646 2 938 711 

2015 2 142 336 5 081 047 

2016 2 138 147 7 219 194 

2017 2 169 162 9 388 357 

2018 1 688 893 11 077 250 

2019 1 678 141 12 755 391 

2020 1 679 075 14 434 466 

2021 1 679 075 16 113 541 

2022 1 827 089 17 940 630 

2023 1 827 089 19 767 719 

2024 1 404 205 21 171 925 

2025 1 552 219 22 724 144 

2026 1 552 219 24 276 363 

2027 1 552 219 25 828 582 

      Zdroj: vlastní 

DN = 11 let a 241 dní 
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4.5 Vyhodnocení dle jednotlivých kritérií 

V této části budou shrnuty a vyhodnoceny jednotlivé výsledky. Pomocí tabulek a grafů 

jsou znázorněny jednotlivé formy financování projektu a následně bude vyhodnocena nejlepší 

varianta. 

4.5.1 Čistá současná hodnota 

Tab. 3.3.: Čistá současná hodnota – porovnání 

Návrh financování Čistá současná hodnota v Kč 

Vlastní zdroje 13 86 9425,00 

Úvěrové financování 3 061 529,00 
Zdroj: vlastní 

Kritériem pro přijetí investičního projektu v závislosti na posouzení čisté současné 

hodnoty je, aby tato veličina byla vyšší neţ nula.  

 

 

Graf č. 3.7.: Porovnání čisté současné hodnoty jednotlivých forem financování 

 

Zdroj: vlastní 

Podmínka, že hodnota čisté současné hodnoty by měla být vyšší než nula byla u 

obou variant splněna, avšak v rámci dlouhodobé ekonomické efektivnosti bych dala 

přednost variantě s financováním s vlastními zdroji, neboť se jeví jako výhodnější a 

stabilnější. 

4.5.2 Index ziskovosti 

Tab. 3.4.: Index ziskovosti – porovnání 

Návrh financování Index ziskovosti  

Vlastní zdroje 1,14 

Úvěrové financování 1,765 
Zdroj: vlastní 
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Při posuzování o přijetí hodnoceného projektu pomocí indexu ziskovosti je nutné, aby 

hodnota tohoto indexu byla vyšší neţ jedna. Tento výsledek tedy potvrzuje pravidlo vztahu 

ziskovosti a čisté současné hodnoty, kdy platí, ţe pokud je čistá hodnota kladná, je index 

ziskovosti vyšší neţ jedna. Jako efektivnější se jeví projekt financovaný vlastními zdroji, 

neboť jeho index ziskovosti je vyšší neţ index projektu financovaný úvěrem. 

Graf č. 3.8.: Porovnání indexu ziskovosti jednotlivých forem financování 

 

 

Zdroj: vlastní 

Taktéž u této metody hodnocení efektivnosti investice byla splněna podmínka pro 

přijetí investice v obou případech. Ale i zde se projevuje vliv dlouhodobě výhodnějšího 

vývoje ukazatele, kdy v celkovém porovnání je varianta s úvěrovým financováním 

nevýhodná. 

4.5.3 Vnitřní výnosové procento 

Tab. 3.2.: Vnitřní výnosové procento – porovnání 

Návrh financování Vnitřní výnosové procento v % 

Vlastní zdroje 13,66 

Úvěrové financování 8 
Zdroj: vlastní 

Výpočet vnitřního výnosového procenta byl proveden za pomocí MS Excel. Výsledek 

nám tedy udává takovou diskontní míru, při které se součet provozní příjmů rovná 

kapitálovému výdaji (nebo také ČSH = 0). Při hodnocení je lepší projekt, který má VVP 

vyšší, tzn. má lepší schopnost být efektivnější i při vyšší diskontní sazbě. V tomto případě 

byla diskontní sazba stanovena na 17,5 %. 
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Graf č. 3.9.: Porovnání vnitřního výnosového procenta jednotlivých forem financování 

 

Zdroj: vlastní 

 

Při porovnání vnitřního výnosového procenta je zřetelný trend růstu u obou 

hodnocených variant. Výsledné vnitřní výnosové procento investice při financování 

z vlastních zdrojů jasně převyšuje variantu financování z úvěru. Proto bych se přiklonila 

v rámci této metody k přijetí varianty s financováním z vlastních zdrojů. 

 

Pro společnost REDA, a.s., která vybírá vhodnou variantu investičního projektu, 

tedy nejvhodnější formu financování, je především důležité aby se rozhodla, jaké kritérium 

pro rozhodování zvolí. 

Tři hlavní a nejefektivnější metody, tedy metoda čisté současné hodnoty, index 

ziskovosti a vnitřní výnosové procento, které byly použity pro výpočty, určují ekonomicky 

efektivnější variantu investičního projektu. 

Všechny tři metody, které byly v diplomové práci použity pro hodnocení efektivnosti 

investic, napovídají, že dlouhodobě je ekonomicky efektivnější varianta s financováním 

z vlastních zdrojů. Pro tuto metodu hovoří také doba návratnosti, kdy se časový horizont 

pohybuje přibližně 10 let, zatímco druhá varianta má dobu návratnosti stanovenou na 

přibližně 12 let.   
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Z výše uvedených údajů jsem tedy dospěla k závěru, že pro společnost REDA, a.s. 

bude výhodnější, stabilnější a tedy i ekonomicky prospěšnou investicí ta varianta, která 

počítá s financováním z vlastních zdrojů společnosti. I druhá varianta, která vychází 

z financování bankovním úvěrem je pro společnost REDA, a.s. přípustná, ovšem jak bylo 

výše zmíněno, jako výhodnější se jeví varianta s financováním z vlastních zdrojů. 

S doporučením vycházejících z výpočtů v diplomové práci, se společnost REDA, a.s. 

ztotožnila a proto jej managament využije pro rozhodování a jednání a investičním projektu 

nové výrobní haly.  



55 

 

5 Závěr 

Investiční rozhodování je jedním z nejzávaţnějších rozhodnutí managementu podniku. 

Patří také mezi základní předpoklady zabezpečení prosperity a úspěšnosti rozvoje podniku v 

podmínkách trţní ekonomiky. Významnou měrou ovlivňuje nejen podnikový rozpočet, ale má 

značný vliv na budoucí vývoj a existenci firmy. Špatné investiční rozhodnutí můţe způsobit 

finanční problémy, které mohou v tom nejhorším případě vést aţ k zániku samotného 

podniku. 

Klasifikace investičních projektů dle řady kritérií umoţňuje managamentu, který 

rozhoduje o přijetí či nepřijetí investice, určit, zda se podnik zaměří na růst zisku, sníţení 

nákladů nebo například na zvýšení trţeb. Existuje mnoho moţností, jak hodnotit investice a 

přínos pro společnost. Nesmí se ovšem brát v potaz pouze efekt investice samotné, nýbrţ by 

se měl brát také v úvahu průběh investice. V neposlední řadě je také důleţitým faktorem, 

který můţe být také rozhodujícím, financování investic. To zda společnost disponuje 

vlastními finančními prostředky, které je moţno pouţít na financování investice či je potřeba 

pouţít cizí kapitál. 

Hlavní pozornost by měla být věnována peněţním tokům investičních projektů a 

kritériím hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů. Při rozhodování o 

investičních projektech je na vedení společnosti, která kritéria si zvolí za rozhodující. 

Z velkého mnoţství moţností jak hodnotit investice se jako nejvhodnější kritérium jeví 

metoda čisté současné hodnoty. 

Cílem diplomové práce byla analýza efektivnosti investičního projektu při financování 

prostřednictvím jak vlastním kapitálem tak i cizími zdroji. V souladu s tímto cílem se práce 

zabývala posuzováním vlastní ekonomické efektivnosti reálné podnikové investice. 

Hodnocená investice byla v reţii společnosti REDA, a.s., a to výstavba výrobní haly společně 

s výrobním zařízením za účelem uspokojení rostoucích poţadavků zákazníků. Problémy a 

nedostatky, které byly ve třetí části nastíněny, byly analyzovány pomocí výpočtů, které jsou 

uvedeny v přílohách a pro názorné zobrazení i v grafickém zobrazení.  
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