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Úvod 

Investiční rozhodování je jednou z nejdůleţitějších činností  podnikového 

managementu. Rozhodování o investicích významnou měrou ovlivňuje budoucnost 

firmy na dlouhou dobu dopředu. Nynější investice firmy určují to, jak bude podnik v 

budoucnu prosperovat. Konkurenční tlak nutí management podniku k neustálému 

hledání nových a lepších cest k zajištění přeţití podniku. Vedení firmy musí velice 

pečlivě zvaţovat veškerá investiční rozhodnutí, protoţe chybné rozhodnutí můţe mít 

pro firmu nedozírné následky a můţe způsobit i její zánik, na druhou stranu efektivní 

investice můţe podnik posunout daleko dopředu před konkurenci a zajistit tak stabilní a 

ziskovou pozici na trhu.  

Podstatou investičního rozhodování je hodnocení investičních projektů podle 

jejich ekonomické efektivnosti. Pro správné posouzení investičních záměrů je důleţité 

určit peněţní toky, které jsou s investicí spojené tedy kapitálových výdajů na pořízení 

investice a peněţních příjmů, které investice přinese v budoucnu, jejichţ kvantifikace je 

vzhledem k dlouhodobému horizontu a závislosti na mnoha faktorech velmi obtíţná. 

Pomocí investičního porovnávání se podniky snaţí o výběr varianty s největším 

pozitivním efektem vyjádřeným v peněţních jednotkách, ale také je potřeba zahrnout i 

nekvantifikovatelné dopady na ekonomickou a finanční oblast podniku. A pouze 

správná rozhodnutí o výběru konkrétní varianty projektu umoţní efektivní chod firmy.  

Cílem diplomové práce je analýza ekonomické efektivnosti investičního projektu 

realizované ve sledovaném podniku. Předmětem analýzy bude podniková investice do 

rekonstrukce neutralizační stanice v Ţelezárnách a drátovnách Bohumín. Při řešení 

diplomového úkolu bude pouţita metoda čisté současné hodnoty. Jedná se o metodu, 

která umoţňuje věrohodně zohlednit faktor času. Aplikace této metody pracuje 

s finančními veličinami typu peněţní tok (cash flow). 

Předpokládané praktické vyuţití diplomové práce je zaměřeno pro podniky a 

skupinu lidí, kteří se účastní přípravy investičních projektů nebo tyto projekty hodnotí a 

rozhodují o jejich uskutečnění. Mohou ji také vyuţít jiné instituce, které se účastní 

financování těchto projektů.  
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1 Charakteristika investičního rozhodování podniku 

Hlavní činností investičního rozhodování v podniku je analýza projektu, jeho 

následné posouzení a rozhodnutí o přijetí či nepřijetí navrhované varianty. Jedná se o 

dlouhodobé rozhodování, které velkou měrou ovlivňuje budoucí směr činností podniku. 

Jde o rozhodování s horizontem minimálně rok, průměrně kolem 5 aţ 10 let, ale někdy i 

více. Je jasné, ţe čím delší horizont rozhodnutí bude, o to sloţitější také bude určení a 

kvantifikace všech veličin, které jsou součástí výpočtu. Je tedy nutné zohlednit faktor 

času po celou dobu trvání investice stejně jako moţné změny všech relevantních 

faktorů, které ovlivňují očekávané přínosy, jenţ z ní plynou. Investice mají výrazný vliv 

na budoucí výsledky hospodaření a většinu finančních ukazatelů v oblastech rentability, 

likvidity a zadluţenosti a to vše se ve výsledku promítne na trţní hodnotě celé firmy. 

Finančním zajištěním investičních projektů se zabývá kapitálové plánování a 

dlouhodobé financování. Tato kapitola se opírá o následující literaturu: FOTR, J., 

SOUČEK, 2005, FOTR, J. 1999, VALACH, J. 2005, SYNEK, M a kol. 2006.  

Proces investičního rozhodování můţeme rozdělit na 5 fází:  

1. stanovení dlouhodobých cílů a volbu investiční strategie podniku; 

2. koncipování projektů a jejich předinvestiční přípravu; 

3. sestavení kapitálových rozpočtů na základě propočtu kapitálových výdajů 

a peněţních příjmů; 

4. zhodnocení ekonomické efektivnosti jednotlivých variant investice; 

5. výběr nejvhodnější investiční varianty. 

1.1 Investice 

Investici je moţno chápat jako odloţenou spotřebu. Jde o pořízení takového aktiva 

v současnosti, které v budoucnosti přinese svým vlastníkům ekonomický prospěch a to 

buď přímo formou zhodnocení ceny pořízeného aktiva nebo formou výnosů,které bude 

aktivum generovat. Anebo nepřímo formou konkurenční výhody např. nový výrobní 

postup, který zajistí levnější výrobu nebo větší podíl na trhu. Přitom platí, ţe zatímco 
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obětování se děje v přítomnosti a jeho výše je jistá, „odměna“ přichází aţ v budoucnosti 

a je vţdy nejistá. 

Další definice pojmu: 

 „…použití finančních prostředků k  obstarání hmotného majetku, 

nehmotných aktiv nebo finančního majetku (stroje, zásoby, patenty, cenné 

papíry).“  (Wöhe, G.) 

„prostředky na obnovu, rozšiřování a zkvalitňování výrobního i 

nevýrobního majetku.“ (Synek, M.)  

„ … rozsáhlejší peněžní výdaje, u nichž se očekává jejich přeměna na 

budoucí peněžní příjmy během delšího časového úseku.“ (Valach, J.)  

O investicích tedy uvaţujeme jako o výdajích, které nám v delším časovém 

období budou generovat příjmy. Za investiční výdaje v průmyslově vyspělých zemích 

povaţujeme výdaje na :  

 pořízení, obnovu či rozšíření dlouhodobého (investičního) majetku  

 výzkum a vývoj 

 trvalý přírůstek zásob a pohledávek 

 nákup technologií, know-how, software, licencí, patentů,  

 nákup dlouhodobých cenných papírů 

 výchovu a zapracování pracovníků 

 marketingovou kampaň 

 technické zhodnocení dlouhodobého majetku (modernizace, rekonstrukce) 

1.2 Kategorizace investičních projektů 

Existuje celá řada různých typů investic, lze je členit z několika různých hledisek 

a to: 

 podle charakteru přínosu pro podnik – podle toho v čem spočívá hlavní přínos, 

mají různou rizikovost (seřazeno dle stoupající): 
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 obnovovací - zajišťují prostou obnovu technicky opotřebovaných strojů a 

zařízení, ať uţ  před koncem jejich ţivotnosti nebo po něm. Tento typ 

investic umoţňuje podniku zachovat současný výrobní program, případně ho 

zefektivnit, 

 racionalizační - působící na sníţení nákladovosti výroby cestou technických 

a technologických inovací,  

 modernizační - vedou ke zlepšení pracovních, zdravotních či bezpečnostních 

podmínek, 

 rozšiřovací - směřují ke zvýšení trţeb rozšířením výrobních kapacit, 

 rozvojové - zvyšují mnoţství podnikového fixního majetku, zajišťují rozvoj 

podniku zavedením nových výrob, vyuţíváním nové technologie, diverzifikací 

výrobního programu (s cílem sníţení rizika podnikání); 

 podle stupně závislosti:  

 projekty, které se vzájemně vylučují – to jsou ty, které se nemohou 

uskutečnit zároveň, jejich realizace se vzájemně vylučuje, 

 projekty nezávislé – lze je uskutečnit zároveň, navzájem se nevylučují, 

 projekty podmíněné – přijetí jednoho závisí na přijetí druhého projektu, 

nelze je provést zvlášť. 

 podle předmětu investice: 

 reálné – investice do reálných aktiv, které jsou vţdy přímo vázané na 

konkrétní předmět nebo podnikatelský proces. Cílem je rozvoj podniku, udrţení 

konkurenceschopnosti apod., 

 finanční – investice do různých forem cenných papírů, uloţení peněz 

v bance, půjčení peněz investičním i jiným subjektům za účelem získání úroků 

 nehmotné – jako jsou nákup know-how, výdaje na výzkum, vzdělávání 

zaměstnanců apod., 

 podle typu peněţních toků z investice: 

 projekty s konvenčním PT – pouze jeden přechod ze záporných hodnot do 

kladných,  
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 projekty s nekonvenčním PT – je takový, při němţ dochází ke dvěma a více 

změnám v charakteru peněţního toku, např. při vysokých nákladech na 

likvidaci. 

 

 podle velikosti (objem investičních výdajů): 

 malé 

 střední 

 velké 

1.3 Podnikové cíle 

V minulosti bylo hlavním cílem podniku maximalizovat zisk. Tento cíl ale začal 

být nedostačující, protoţe nezohledňoval důleţité faktory jako čas, stupeň rizika, 

mnoţství pouţitého kapitálu nebo rozdíl mezi ziskem a skutečnými peněţními příjmy. 

Proto v 80. a 90. letech začala většina autorů hledat jiné cesty a dnes převládá pluralitní 

pojetí cílů, tzn. ţe podnik nesleduje pouze jeden hlavní cíl ale celou řadu vrcholových 

cílů a to zejména následující: 

 Zvyšovat trţní hodnotu podniku, zajišťovat poţadovanou míru výnosnosti, 

udrţovat stabilní finanční situaci, zabezpečit potřebnou úroveň likvidity, 

 udrţet si na trhu stabilní pozici, případně ji posílit, 

 inovovat výrobní programy, vyuţívat nové technologie a zařízení a 

zefektivňovat tak podnikové procesy, 

 sociální cíle - mzdové a sociální zajištění vlastních zaměstnanců jejich další 

rozvoj a zvyšování kvalifikace, 

 chránit ţivotní prostředí. 

Ţádného z těchto cílů by však podnik nedosáhl bez toho, aniţ by investoval. 

Investiční činnost je tak třeba zodpovědně plánovat, protoţe veškerá rozhodnutí v této 

oblasti mají pro podnik závaţné důsledky, investice je „běh na dlouhou trať“, který 

výrazně ovlivňuje podnikový rozpočet. 
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1.4 Investiční strategie 

Za investiční strategii se povaţuje jak stanovení cílů, tak i postupů, které povedou 

k jejich dosaţení. Investor posuzuje kaţdou investiční příleţitost ze 3 hledisek: výnos, 

riziko, likvidita. Racionálně uvaţující investor si samozřejmě přeje dosáhnout co 

největších výnosu s co nejmenším rizikem a při nejvyšší moţné likviditě. Ve 

skutečnosti však platí, ţe pro vysoký výnos musí investor podstoupit větší riziko a 

investováním zároveň přichází o své likvidní prostředky. Tuto vzájemnou závislost 

znázorňuje tzv. investorský trojúhelník (obr. 1.1), ze kterého je dobře patrné, ţe pokud 

chce investor dosáhnout maximum jednoho kritéria, musí se vzdát ostatních dvou. 

Hovoříme zde o tzv. „vzájemné výměně mezi investičními kritérii“. Investor si tedy 

musí uvědomit jakou pozici v trojúhelníku zaujímá a podle toho pak volit takovou 

investiční strategii, která mu přinese poţadovanou výnosnost při určité maximální 

úrovni rizika a zároveň musí akceptovat sníţení likvidity. 

Obr. 1.1  Investorský trojúhelník 

 

Pramen: MÁČE, M.: Finanční analýza investičních projektů, praktické příklady a použití, 

Grada Publishing, 2006, str. 10 

Podle toho, jaké toky investor upřednostňuje, rozeznáváme následující typy 

investičních strategií: 

 strategie růstu hodnoty investic - investor upřednostní investici 

s předpokládaným růstem hodnoty, a nehledí na roční příjmy, přičemţ příjem 

(zisk) realizuje při prodeji investice 

 strategie maximalizace ročních příjmů – investor upřednostňuje co nejvyšší 

roční výnos a nehledí na růst ceny investice, eventuálně na její udrţení 
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 strategie růstu hodnoty investic spojený s maximálními peněžními příjmy 

z investic – investor vybírá ty investiční projekty, které přinášejí jak růst 

hodnoty investice v budoucnu, tak růst ročních výnosů 

Dle různé míry rizika, které je investor ochoten podstoupit rozeznáváme tyto 

strategie: 

 agresivní strategie – investor preferuje projekty s vysokým stupněm rizika. Zde 

podstupované vysoké riziko je kompenzováno moţností vzniku vysokých 

výnosů. 

 konzervativní strategie – investor postupuje opatrně, má averzi k riziku a 

vybírá si projekty s nízkým stupněm rizika, ale téţ s niţší výnosností 

 vyvážená strategie – usiluje o vyváţení rozdílné rizikovosti jednotlivých 

investic, a tím i rozdílné výnosnosti jejich vhodným výběrem pro sestavení tzv. 

portfolia investic 

Výběr strategie ovlivňuje řada faktorů jako jsou náklady kapitálu, specifika 

kapitálových trhů, vztah investora k riziku, majetková struktura podniku, daňový systém 

státu a další. 

1.5 Příprava a realizace investičních projektů 

Příprava realizace investičních projektů je základní formou naplňování zvolené 

podnikatelské strategie firmy. Kvalitní příprava těchto projektů je jedním z primárních 

předpokladů dosaţení podnikatelského úspěchu v náročných konkurenčních 

podmínkách trţní ekonomiky. Je zřejmé, ţe dosaţení ţádoucí kvality přípravy projektů 

není snadné, protoţe zahrnuje činnosti vysoce náročné jak na potřebné znalosti, tak i na 

vynaloţený čas.  

Investiční  projekt je soubor technických a ekonomických studií, které slouţí 

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

Vlastní přípravu a realizaci projektů lze chápat jako určitý sled 4 fází:  

 předinvestiční fáze (plánovací) 

 investiční fáze 

 provozní fáze (operační) 

 fáze ukončení a likvidace 
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Kaţdá z těchto fází je pro úspěšnost projektu důleţitá, přesto zvýšenou pozornost 

je třeba věnovat hlavně plánovací fázi, protoţe následný úspěch či neúspěch projektu 

velkou měrou závisí na informacích, které jsou získány a zpracovány během této fáze a 

na správné interpretaci těchto poznatků. Pečlivá příprava projektů, je sice náročná a 

nákladná, ale to by podnik nemělo odradit, protoţe tak můţe předejít velkým ztrátám 

spojeným s vloţením prostředků do nerentabilních projektů, které by skončili 

neúspěchem a ohrozili tak existenci celého podniku.  

1.5.1 Předinvestiční fáze  

Jedná se o období přípravných prací, ve kterém se shromaţďují  informace o 

jednotlivých investičních variantách, vyhodnocují se zejména očekávané výdaje, 

očekávané příjmy, riziko, doba ţivotnost, vše s cílem postupně vylučovat projekty méně 

vhodné. Základem plánovací fáze je zpracování technicko ekonomické studie neboli 

tzv. studie proveditelnosti (anglickým názvem feasibility study). Studie proveditelnosti  

neslouţí jen k posouzení samotné realizovatelnosti projektu ale také ke zhodnocení 

efektivnosti potenciálně vloţených prostředků, tedy ověření smysluplnosti celého 

projektu. Je zároveň i zásadním nástrojem samotného projektového řízení, je zřejmé, ţe 

její zpracování není úplně snadnou a nenamáhavou záleţitostí. 

Z důvodů velké časové a finanční náročnosti podrobně zpracovávaných 

technicko-ekonomických studií se nejdříve dává přednost tzv. předběţné studii 

proveditelnosti (pre-feasibility study), která se nezpracovává tak detailně. Obsahuje 

téma projektu, technické pojetí, marketingový výzkum, lokalizaci projektu, organizační 

a personální uspořádání, stručný harmonogram realizace a také hrubý nástin finančních 

toků. Na základě této studie se pak investor rozhodne, zda poskytne další prostředky na 

detailní analýzu projektu.  

Studie proveditelnosti se dělí do tematických kapitol, které jsou členěny podle 

toho, jakou problematiku v rámci investičního projektu řeší. Obvyklá struktura studie je 

uvedena v následující osnově: 

 Stručný popis podstaty projektu a jeho jednotlivých etap – obsahuje popis 

hlavních charakteristik projektu. Zodpovídá základní otázky o smyslu a 

zaměřeni projektu.  

 Analýza trhu, odhad poptávky, marketingový mix 
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 Management projektu a řízení lidských zdrojů - obsahem je plán a 

uspořádání problémů souvisejících s řízením projektu. Pod tímto pojmem si 

lze představit veškeré plánování, organizování, řízení a kontrolu všech 

procesů, organizačních jednotek a lidských zdrojů. 

 Technické a technologické řešení projektu – shrnuje podstatné technické a 

technologické aspekty projektu, jako je zvolená technologie, technické 

parametry jednotlivých zařízení, technická rizika, potřebné energetické a 

materiálové toky, údaje o ţivotnostech jednotlivých zařízení apod. 

 Dopad projektu na životní prostředí – popis všech vlivů na ţivotní 

prostředí, ať kladných nebo záporných. 

 Zajištění investičního majetku – vymezení struktury dlouhodobého 

majetku, určení výše investičních nákladů. 

 Řízení pracovního kapitálu - vymezení struktury a velikosti oběţného 

majetku, aspekty skladování, řízení pohledávek 

 Finanční plán a analýza projektu – finanční zohlednění předchozích bodů, 

kalkulace, analýza bodu zvratu, plán průběhu cash flow 

 Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu - vyhodnocení projektu na 

základě stanovených ukazatelů vypočítaných z finančních toků jako např. 

NPV, IRR, doba návratnosti, Index ziskovosti a finanční analýza projektu 

 Analýza a řízení rizik – uvedení moţných zdrojů rizik, jejich 

pravděpodobnost, opatření na jejich sníţení 

 Harmonogram projektu – časový plán jednotlivých činností 

 Závěrečné shrnující hodnocení projektu - komplexní závěr, který zahrnuje 

výsledné posouzení projektu ze všech uvaţovaných hledisek a vyjádření k 

realizovatelnosti a finanční rentabilitě projektu. 

V trţní ekonomice má finančně-ekonomické vyhodnocení IP dominantní úlohu 

při jejich posuzování. Bývá často základem i pro změny technického řešení, trţní 

strategie podniku, volbu umístění investice atp. 
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1.5.2 Investiční fáze  

Zatímco v předinvestiční fázi nerozhodující spolehlivost a přesnost údajů a 

hodnocení, v investiční fázi je kritickým faktorem čas. Jedná se o časový úsek mezi 

začátkem výstavby investičního projektu do zahájení jejího provozu. V této fázi výdaje 

výrazně převyšují příjmy.  

Předpokladem úspěšného zavedení projektu do provozu je zpracování časového 

plánu a kvalitní řízení realizace. Ty musí zajistit, ţe jednotlivé klíčové aktivity 

realizace, jako výstavba, montáţ zařízení, dodávka materiálů, nábor a školení 

zaměstnanců, budou uskutečněny na čas přesně podle plánu, aby nevznikly zbytečné 

dodatečné náklady a aby byl projekt uveden do provozu v plánovaném termínu.  

Investiční fázi lze obecně rozdělit na několik na sebe navazujících činností: 

 vytvoření právní, finanční a organizační základny pro realizaci projektu 

 zpracování projektové dokumentace a získání technologie 

 realizace nabídkových řízení zahrnující vyhodnocení nabídek a výběr 

dodavatelů 

 získání pozemků a výstavba budov a staveb 

 zajištění předvýrobních marketingových činností včetně zabezpečení 

zásob 

 získání a výcvik personálu 

 kolaudace a záběhový provoz 

1.5.3 Provozní fáze 

Jedná se o období od zahájení provozu investice aţ do okamţiku ukončení a 

likvidace, často je nazývána jako doba ţivotnosti investice. V této etapě příjmy z 

investice převyšují výdaje a začínají vynaloţené prostředky postupně splácet. 

 Bezproblémový a plynulý chod projektu v této fázi závisí na kvalitě činností 

prováděných ve dvou předcházejících etapách. Moţné problémy v provozní fázi 

posuzujeme z krátkodobého i z dlouhodobého hlediska. Krátkodobý pohled na vzniklé 

problémy souvisí především s uvedením investice do chodu. Potíţe způsobují např. 

nezvládnutí technologického procesu, nedostatečná kvalifikace zaměstnanců, aj. 
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Většina těchto problémů plyne z nezvládnutí některého z procesů v realizační fázi. Tyto 

problémy jsou však v zásadě napravitelné. Dlouhodobý charakter problému souvisí 

s pochybením ve studii proveditelnosti (např. nepřesné odhady příjmů a výdajů, či 

podcenění rizika aj.). Korekce směrem k dosaţení plánovaných hodnot jsou jen obtíţně 

proveditelné, časově náročné a vysoce nákladné. Je třeba opět zdůraznit, ţe pokud fáze 

výstavby a fáze provozu proběhnou bez váţnějších nedostatků, tak o konečném úspěchu 

čí neúspěchu projektu rozhoduje především kvalita jeho přípravy. 

1.5.4 Fáze ukončení a likvidace 

Jde o závěrečnou etapu projektu, kdy jiţ investice není v provozu a uţ negeneruje 

pravidelné příjmy. Nicméně i v tomto období vznikají peněţní toky, které je nutno do 

hodnocení investice zahrnout. Jde např. o příjmy z prodeje vyřazovaných aktiv, prodej 

nevyuţitých zásob, na straně výdajů jsou to náklady spojené s demontáţí zařízení a jeho 

likvidací. Rozdíl příjmů a výdajů z likvidace projektu, včetně respektování moţných 

daňových dopadů, se projeví jako součást peněţních toků z projektu a představuje tzv. 

likvidační hodnotu investičního projektu. Kladná likvidační hodnota zvyšuje celkové 

příjmy z investice, záporná naopak tyto příjmy sniţuje. 

 

 



 

 

14 

2 Hodnocení investičních projektů 

Hodnocením investičních projektů se rozumí posouzení návratnosti investovaných 

prostředků. Investora zajímá, jaké zhodnocení vloţeného kapitálu mu investice 

poskytuje, a to zejména v jaké výši a za jakou dobu. Základem pro  hodnocení investic 

je vyčíslení peněţních toků (cash flow), které investiční projekt generuje, tj. 

kvantifikace očekávaných kapitálových výdajů a očekávaných příjmů plynoucích 

z investice. Je přirozené, ţe podnik realizuje ty projekty, u kterých celkové příjmy 

převyšují celkové investiční výdaje. Tato kapitola vzchází z následující literatury: 

VALACH, J. 1999, FOTR, J. 1999, KISLINGEROVÁ, E. a kol. 2007, HRDÝ, M. 

2004, MÁČE, M. 2006. VALACH, J. 2006.  

2.1 Identifikace peněžních toků z investice 

Peněţní toky projektu tvoří veškeré příjmy a výdaje, které projekt generuje během 

své existence, tj. v průběhu výstavby a nákupu investičního zařízení, při jeho vlastním 

fungování v období provozu a při likvidaci. Peněţní toky jsou klíčovými veličinami 

kapitálového plánování a finančního hodnocení efektivnosti investičních projektů.  

Pokud je projekt realizován v rámci existující firmy, zajímá nás, jak se 

v jednotlivých obdobích změní peněţní tok firmy s realizovaným projektem oproti 

stavu, kdy by se realizace projektu neuskutečnila. Při plánování peněţních toků je 

potřeba brát v úvahu nejen peněţně vyjádřitelné efekty, ale i ty, které nejsou na první 

pohled peněţně vyjádřitelné. Jedná se například o důsledky na ţivotní prostředí a další 

externality vyvolané realizací projektu. Tyto efekty je nutné následně peněţně vyčíslit a 

zahrnout do celkového cash flow.  

Peněţní toky finančně vyjadřují všechny účinky investice na daný podnik. Jejich 

stanovení je nejobtíţnější úkol kapitálového plánování a investičního rozhodování,  

zejména v případě peněţních příjmů, a to ze dvou důvodů : 

 jedná se o odhad na dlouhé období (ţivotnost strojů 10 - 15 let, budov 50 - 100 

let) 

 velikost peněţních toků je ovlivňována celou řadou faktorů (vývoj cen a mezd, 

úrokových sazeb, daňového zatíţení, měnových kurzů, atd.) 
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2.1.1 Kapitálové výdaje 

Kapitálové výdaje jsou finančním vyjádřením hodnot vynaloţených na pořízení 

dané investice. Lze je rozdělit do tří kategorií:  

 výdaje na pořízení dlouhodobého majetku – jsou to výdaje na nákup 

dlouhodobého majetku hmotné i nehmotné povahy. Zahrnují především výdaje 

na získání pozemků, výdaje na stavební a strojní části projektu, nákup softwaru, 

průmyslových práv, patentů apod. Součástí těchto výdajů jsou také výdaje na 

přípravu projektu (projektová dokumentace), zabezpečení a realizaci projektu 

(přepravní náklady, stavební a montáţní práce vč. mezd vlastních pracovníků 

podílejících se na projektu). Významnou sloţku mohou také tvořit i úroky 

z investičního úvěru.  

 výdaje na trvalé rozšíření oběžného majetku v souvislosti s investováním – 

uskutečnění projektu vyţaduje vynaloţit také určité mnoţství prostředků ,které 

budou v podniku vázány dlouhodobě v podobě oběţného majetku, tj. zásob, 

pohledávek a krátkodobého finančního majetku, bez kterých by projekt nemohl 

fungovat. Mnoţství prostředků potřebných na financování oběţných aktiv 

sniţují krátkodobé závazky podniku. Rozdíl oběţných aktiv a krátkodobých 

závazků je financován dlouhodobými zdroji a jde o tzv. čistý pracovní kapitál. 

Přírůstek čistého pracovního kapitálu po dobu ţivotnosti investice trvale váţe 

kapitál a je proto o něm třeba uvaţovat jako o výdaji. Zkušenosti zde ukazují, ţe 

nároky na tento kapitál se opomíjejí buď zcela, nebo jsou značně podceněny. 

Tato skutečnost pak vede k tomu, ţe se podhodnocují investiční náklady 

projektů a tyto projekty se mohou dostat především v období zahájení provozu 

do značných finančních obtíţí.  

 ostatní výdaje – zde můţeme zařadit výdaje na výzkumy spojené s projektem, 

rekvalifikace a školení pracovníků, marketingové kampaně aj. 

Pokud dochází k nahrazování stávajícího dlouhodobého majetku novým, jsou 

uvedené výdaje dále upravovány o příjmy plynoucí z prodeje existujícího majetku, nebo 

případně o další výdaje spojené s demontáţí a likvidací nahrazovaného zařízení. Tyto 

dodatečné příjmy a výdaje je třeba zahrnout do investičních výdajů při realizaci 

projektu včetně případných daňových efektů spojených s prodejem dlouhodobého 

majetku.  
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Pokud se kapitálové výdaje vyskytují ve více letech, je nutné dle zvolené metody 

hodnocení efektivnosti investice brát v úvahu faktor času a případně kapitálové výdaje 

diskontovat. 

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

 DEPMČPKIVKV jjj        / 2.1 / 

kde jednotlivé symboly značí : 

 j rok uskutečnění výdaje na pořízení investice, 

IVj investiční výdaje v příslušném roce pořizování investice;   

jedná se o výdaje na pořízení investičního majetku a jeho uvedení do uţívání, 

vč. doprovodných výdajů (studie, projekty, zaškolení pracovníků, reklamní 

kampaň ad.), 

ČPKj výdaje na trvalý nárůst objemu pracovního kapitálu;  

jedná se o přírůstek zásob nekompenzovaný přírůstkem závazků vůči 

dodavatelům, 

PM příjem z prodeje stávajícího dlouhodobého majetku nahrazovaného pořizovanou 

investicí, 

DE daňové efekty spojené s prodejem vyřazovaného majetku, které se vyčíslí dle 

vztahu: 

 DE = ( PM – ZC ) · d                                                                             / 2.2 / 

kde:  

ZC zůstatková cena vyřazovaného majetku; lze uplatnit v plné výši do nákladů 

d sazba daně ze zisku 

je-li:    PM > ZC (prodej je ziskový), vznikne podniku daňová povinnost, která

 zvyšuje kapitálový výdaj,    DE > 0 

PM < ZC  (prodej je ztrátový),  daňová povinnost podniku klesne, coţ sníţí

 kapitálový výdaj,          DE < 0 
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2.1.2 Peněžní příjmy 

Peněţní příjmy jsou finančním vyjádřením přínosů, které podnik získává z uţívání 

dané investice po dobu její ţivotnosti. Jedná se o reálné peněţní přebytky vytvářené 

uţíváním investice, které je moţné z investice odčerpat, aniţ by byl ohroţen její plynulý 

provoz.  

Vymezení předpokládaných peněţních příjmů z investice je ještě obtíţnější neţ 

stanovení kapitálových výdajů. Základním problémem při jejich predikci bývá působení 

řady faktorů, jejichţ výskyt a sílu působení lze odhadnout jen s velkými obtíţemi. Jde 

zejména o vliv měnících se podmínek na trzích, vliv inflace, změnu daňového systému, 

úrokových sazeb, měnových kurzů, atd. Vzhledem k tomu, ţe ekonomická ţivotnost 

většiny investičních projektů se počítá na 5 aţ 10 let, někdy i více, je prognózování 

peněţních příjmů a všech faktorů, které je ovlivňují, tím sloţitější. 

Celkové roční příjmy z investice jsou součtem následujících sloţek: 

 zisk po zdanění, který investice kaţdý rok přináší, 

 roční odpisy – roční příjmy se musí zvýšit o odpisy, protoţe ty sniţují zisk, ale 

nepředstavují výdaj, 

 změny oběžného majetku spojeného s investičním projektem – tyto změny 

mohou ovlivňovat celkové příjmy z investice v kaţdém roce záporně i kladně. 

Přírůstek ČPK příjmy sniţuje, úbytek naopak zvyšuje.  

 příjem z prodeje dlouhodobého majetku koncem životnosti – tento příjem 

závisí na prodejní ceně a zůstatkové ceně. Pokud je trţní cena vyšší, vzniká čistý 

peněţní příjem, který ale musí být zdaněn. Naopak pokud je vyšší cena 

zůstatková, dochází ke ztrátě a podnik dosáhne daňové úspory. 

Výpočet peněţních příjmů se provádí dle vztahu :   

 DEPMČPKOZPP jjjj     / 2.3 / 

ve kterém jednotlivé symboly značí: 

 j rok uţívání investice, 

Zj přírůstek zisku (po zdanění) vytvářený investicí, 

Oj přírůstek odpisů vlivem investice, 



 

 

18 

ČPKj změny vázanosti kapitálu v OM vyvolané uţíváním investice, 

PM příjem z prodeje dlouhodobého majetku na konci uţívání investice 

(nespotřebovaná hodnota investice), 

DE daňové efekty spojené s uvedením vybrané investice do uţívání a s příp. 

prodejem vyřazovaného dlouhodobého majetku na konci uţívání investice. 

Výpočet ročních peněţních příjmů, které jsou generované ziskem a odpisy, se dá 

zjednodušit kalkulačním členěním nákladů pomocí příspěvku na krytí odpisů a zisku a 

principu daňového štítu.  

           DEPMČPKOddMPP jjjj  1·     / 2.4 / 

kde:  

M hrubá provozní marže, příspěvek na krytí odpisů a zisku, 

d daňová sazba, 

O daňové odpisy, 

d·O daňový odpisový štít  

2.1.3 Pravidla identifikace peněžních toků investice 

Správně kvantifikovat peněţní toky investice je nejnáročnějším úkolem 

kapitálového plánování podniku, zejména pak odhad budoucích peněţních příjmů je 

zatíţen největšími riziky. 

Pro hodnocení ekonomické efektivnosti investičního projektu jsou relevantní ty 

peněţní toky, které jsou striktně finanční, to znamená, ţe jsou zachycené k okamţiku, 

kdy peníze jsou skutečně v pohybu (výdaj je uskutečněn, příjem je inkasován, resp. je 

moţno jej inkasovat) – NE tehdy, kdy je účetnictví na základě principu časového 

rozlišení zaúčtuje jako náklad nebo výnos.  

Pro běţné praktické pouţití je postačující umísťovat peněţní toky investice 

uskutečněné v průběhu jednotlivých let do okamţiků ukončení příslušného účetního 

období (např. ke dni 31.12.), byť kapitálové výdaje jsou různě vynakládány po celý rok 

a taktéţ peněţní příjmy vznikají průběţně kaţdý den. 
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Relevantními peněţními toky jsou tzv. přírůstkové toky, které jsou vyjádřeny jako 

rozdíl mezi dvěma variantami, kdy v první je investiční projekt uskutečněn, v té druhé 

ne. V úvahu se pak berou pouze ty toky, u kterých dojde ke změně jejich objemu. Ty, 

které zůstanou shodné, jsou irelevantní. 

Vyčíslování budoucích ročních příjmů se zásadně provádí v současných běţných 

cenách, tedy cenách reálných, které nezahrnují vliv inflace.  

Zvláštní postavení mají úroky z úvěru, kterým je případně investice financována. 

Úroky se nezahrnují do nákladů, coţ zaručuje nezkreslení ekonomických parametrů 

investičního projektu způsobem jeho financování. Tomuto poţadavku vyhovuje 

provozní zisk. Vliv způsobu financování je součástí diskontní míry, pomocí které 

dochází k převádění budoucích toků na současnou hodnotu. Proto se úroky z cizího 

kapitálu nezahrnují do nákladů a neodečítají od zisku, protoţe by došlo k jeho sníţení 

vlivem úroků dvakrát.  

Daňové odpisy dlouhodobého majetku pořízeného investicí jsou nákladovou 

poloţkou, ale nejsou reálným výdajem. Přesto jako náklad mají vliv na daň ze zisku 

podniku a jako součást trţeb se poté vracejí do podniku a vystupují tedy jako peněţní 

příjem. Proto je třeba přičíst výši odpisů k částce, která zbude z trţeb po zaplacení všech 

nákladů včetně daně z příjmu. Z přírůstkového principu také plyne, ţe pokud nová 

investice nahrazuje stávající majetek, který nebyl ještě plně odepsán, odečte se objem 

odpisů nahrazovaného majetku v příslušných letech od plánovaných odpisů z nové 

investice. 

Do propočtu peněţních toků je nutné zahrnout i dlouhodobé nárůsty kapitálu 

vázaného v oběţných aktivech. Jedná se o meziroční přírůstky zásob a pohledávek 

sníţených o změny krátkodobých závazků vůči dodavatelům. Tyto změny zachycuje 

člen ČPK. Kapitál naakumulovaný za dobu uţívání investice ve sloţkách pracovního 

kapitálu se na konci uţívání investice uvolní (zásoby se odprodají, pohledávky budou 

zinkasovány a závazky splaceny).  

Určení výše změny ČPK se provádí podle vztahu: 

ΔČPK =  ΔZAS + ΔPOH - ΔZAV / 2.5 / 
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ve kterém jednotlivé symboly značí: 

ČPK změny vázanosti kapitálu v OM vyvolané uţíváním investice, 

Δ ZAS změna stavu zásob, 

Δ POH změna stavu pohledávek, 

ΔZAV změna stavu závazků. 

Do kapitálových výdajů se nezapočítávají tzv. utopené náklady, coţ jsou náklady 

vynaloţené bez ohledu na to, zda se projekt uskuteční či nikoliv, nemají přímou 

souvislost s investováním. 

2.2 Metody hodnocení efektivnosti investic 

Aby podnik mohl správně odpovědět na otázku, zda navrhovanou investici 

realizovat či nikoli, musí nejprve analyzovat a kvantifikovat celkový přínos, který 

investice podniku přinese a jakým dílem přispívá k maximalizaci trţní hodnoty 

podniku. Právě tento příspěvek investičního projektu k hlavnímu strategickému cíli 

podniku nejlépe vyjadřují finanční kritéria hodnocení efektivnosti investic. 

V moderní teorii podnikových financí jsou jednotlivá finanční kritéria vyjádřena 

různými postupy pro hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů. Cílem 

těchto postupů je vyčíslit ekonomický efekt, který investiční projekt podniku přináší, a 

na základě zjištěných výsledků rozhodnout, která z  variant projektu je pro podnik 

ekonomicky nejvýhodnější. Jednotlivé metody se někdy od sebe liší velice zásadně, 

jindy jen o různé technicky-propočtové postupy. 

Hlavním a nejčastěji pouţívaným hlediskem pro dělení jednotlivých metod je 

zohlednění časové hodnoty peněz. Na základě toho, zda metody respektují faktor času, 

rozlišujeme: 

 Statické metody - vyznačují se tím, ţe neberou v úvahu faktor času, coţ na 

jednu stranu zjednodušuje značně jejich výpočet a aplikaci v praxi, na druhou 

stranu tím ale značně trpí jejich vypovídací schopnost a tak můţe dojít ke 

zkreslení výsledného ekonomického efektu a k nesprávnému rozhodnutí. Jsou 

pouţívány v takových případech, kdy má investice krátkou dobu ekonomické 

ţivotnosti.  
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 dynamické metody – na rozdíl od statických metod berou v úvahu hledisko 

času, tedy vývoj projektu v čase. Díky tomu mají sice vyšší vypovídací hodnotu, 

ale na druhou stranu jsou náročnější na výpočet i dostupnost vstupních 

informací. Tyto metody by měli být pouţívány pro hodnocení investic s delší 

dobou ekonomické ţivotnosti, protoţe zaručují, ţe nedochází k zásadnímu 

zkreslení kapitálových výdajů nebo peněţních příjmů vlivem času. 

Podle pojetí efektů z investic rozeznáváme: 

 nákladové metody – jsou zaloţeny na zjišťování nákladů, zisku, apod. Často se 

tyto metody pouţívají v případech, kdy je cílem investice pouze úspora 

celkových nákladů v podniku. 

 finanční metody – jsou zaloţené na zjišťování peněţních toků investice, 

kritériem hodnocení investice pak je čistá současná hodnota investice. Tyto 

metody jsou v dnešní době povaţovány za nejvhodnější pro hodnocení investic a 

také se v praxi dostávají do popředí v pouţívání. 

2.2.1 Statické metody hodnocení investic 

Mezi statické metody patří většina nákladových metod. Nákladové hodnocení 

investic se zakládá na tom, ţe zachycuje a hodnotí hospodářské aktivity podniku a jejich 

následky pomocí účetních veličin, tj. sledováním tvorby zisku. Pořizování investičního 

majetku je však výdajem, nikoliv nákladem a výdaje pouze registruje. Účinky investice 

na podnik zachycuje proto aţ v období jejího uţívání, např. formou redukce nákladů či 

tvorbou zisku, a „efekt“ investice zjišťuje následným srovnáním úspory nákladů, resp. 

přírůstku zisku, s vloţenými hodnotami. Vliv faktoru času zohledňuje např. diskontováním 

sledovaných veličin. 

2.2.1.1 Metoda průměrných ročních nákladů 

Touto metodou se porovnávají průměrné roční náklady srovnatelných investičních 

variant projektů. Za srovnatelné se povaţuji projekty, které zajišťují stejný rozsah 

produkce. Varianta s nejniţšími průměrnými ročními náklady je povaţována za 

nejvýhodnější. 
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Matematicky lze vyjádřit průměrné roční náklady jako: 

R = O + N + i ∙ J / 2.6 / 

kde tyto symboly značí: 

O roční odpisy, 

N celkové provozní náklady (bez odpisů), 

i úroková míra, 

J investiční náklady hrazené úvěrem, 

součin i · J vyjadřuje finanční náklady. 

Úroková sazba investičního úvěru pak představuje minimální výnosnost, kterou 

musí investice zajistit. Jiný způsob výpočtu, který zohledňuje vázanost kapitálu, se 

můţe provést pomocí umořovatele. Výši ročních odpisů a úroků z klesající zůstatkové 

ceny investice lze (při lineárním odepisování) povaţovat za anuitní splátku, kterou je 

třeba uhradit.  

2.2.1.2 Metoda diskontovaných nákladů 

Tato metoda porovnává souhrn investičních a diskontovaných provozních nákladů 

jednotlivých variant projektu za celou dobu jeho ţivotnosti.  

Diskontované náklady investičního projektu: 

          / 2.8 / 

kde: 

J investiční náklady, 

Vd diskontované roční provozní náklady (bez odpisů), 

L diskontovaná likvidační cena; předpokládá – li se ţe bude mít investiční majetek 

na konci své ţivotnosti ještě nějakou likvidační hodnotu 

Jestliţe se pomocí diskontovaných nákladů porovnávají dvě varianty investičního 

projektu s různou dobou ţivotnosti, postupuje se tak, ţe se obě varianty převedou na 

stejnou dobu ţivotnosti a to pomocí nejmenšího společného násobku ţivotností 

jednotlivých variant. 

Souvislost mezi diskontovanými náklady a průměrnými ročními náklady 

investičního projektu vyplývá ze vztahu: 
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 / 2.9 / 

kde symboly značí: 

R průměrné roční náklady, 

D diskontované náklady projektu, 

Za zásobitel pro zvolený počet let a úrokovou míru. 

Při srovnání projektů s různou dobou ţivotnosti je jednodušší nepouţívat prostě 

diskontované náklady, ale přímo určit hodnotu průměrných nákladů a z toho vybrat 

lepší variantu. 

2.2.1.3 Průměrná výnosnost 

Průměrná výnosnost, často označovaná i jako průměrná rentabilita nebo účetní 

rentabilita, povaţuje za ekonomický efekt z projektu zisk po zdanění, který projekt 

přináší. 

Určí se podle vztahu: 

    
∑   
 
   

    
 / 2.10 / 

kde jednotlivé symboly značí: 

Zn roční zisk z investice po zdanění v jednotlivých letech ţivotnosti investic 

N doba ţivotnosti investice 

n jednotlivá léta ţivotnosti investice 

Ip průměrná roční hodnota dlouhodobého (investičního) majetku v zůstatkové ceně 

Za vhodnější je povaţována varianta s vyšší průměrnou výnosností. Absolutní 

efektivnost vyţaduje, aby průměrná výnosnost projektu byla alespoň na úrovni stávající 

výnosnosti firmy jako celku. Nevýhodou metody je, ţe nebere v úvahu faktor času a ani 

odpisy, které jsou součástí peněţních příjmů. Při porovnávání rentability projektu a 

podniku můţe dojít také k tomu, ţe podniky s vysokou rentabilitou odmítnou i dobré 

projekty a podniky s nízkou rentabilitou přijmou i špatné projekty. 
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2.2.2 Dynamické metody hodnocení efektivnosti investic 

Hlavní předností finančního hodnocení investic je to, ţe bezprostředně a 

v dnešních cenách vyčísluje přínos investice jako přírůstek trţní hodnoty podniku, čímţ 

identifikuje příspěvek investice k plnění tohoto hlavního cíle podnikání. Je přímým 

důsledkem pohledu na majetek jako na zdroj prospěchu v budoucnosti. 

Finanční přístup k hodnocení investic vychází ze skutečnosti, ţe pořizování investic 

je výdajem peněz (tzv. kapitálové výdaje), nikoliv nákladem, a proto i účinky investice na 

podnik, zejména efekty získávané uţíváním investice vyjadřuje mnoţstvím vytvořených 

peněz. Efekty investice proto vyjadřuje v podobě odčerpatelných peněţních přebytků (tzv. 

peněţními příjmy). Obě základní identifikační veličiny – kapitálové výdaje a peněţní 

příjmy jsou typu peněţní tok, čili stejnorodé a vyčíslují se striktně finančně – mají 

definováno: částka, čas a pravděpodobnost nastání. 

Finanční hodnocení investice má v investičním rozhodování podniku dominantní 

úlohu. Je prováděno ve třech základních fázích: 

1. Identifikace a vyčíslení peněţních toků investice. 

2. Výpočet ekonomických ukazatelů : 

 čistá současná hodnota 

 vnitřní výnosové procento 

 doba návratnosti 

3. Stanovení akceptačního kritéria a porovnání s ním vypočtené hodnoty 

ekonomického ukazatele dané investice. 

2.2.2.1  Metoda čisté současné hodnoty 

Čistá současná hodnota vyjadřuje v absolutní výši rozdíl mezi aktualizovanou 

hodnotou peněţních příjmů z investice a aktualizovanou hodnotou kapitálových výdajů 

na investici. Jedná se tedy o rozdíl v diskontovaných peněţních tocích. Všechny 

peněţní toky se vyjadřují k jednomu okamţiku, jímţ obvykle bývá moment 

rozhodování. NPV se vypočte podle vztahu: 

                           KV
T

j








1

j

j

i)(1

PP
NPV     / 2.11 / 
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kde jednotlivé symboly značí: 

j jednotlivá léta hodnocení (ţivotnosti) investice, 

T doba ţivotnosti investice, 

PP peněţní příjmy očekávané v jednotlivých letech ţivotnosti investice, 

KV kapitálový výdaj na pořízení investice, 

i diskontní míra, kterou se vyjadřuje poţadovaná výnosnost investice. 

Interpretace moţných hodnot  NPV : 

a) NPV > 0 projekt zaručuje poţadovanou míru výnosu a 

zvyšuje trţní hodnotu podniku, 

b) NPV < 0 projekt můţe být ziskový (měřeno účetním 

ziskem), ale jeho míra výnosu bude niţší neţ hodnota diskontní 

míry, coţ sníţí trţní hodnotu podniku, 

c) NPV = 0 projekt dosahuje právě poţadované výnosnosti 

vloţených prostředků a neovlivní trţní hodnotu firmy. 

Uskutečňují-li se kapitálové výdaje průběţně ve více letech, pak je nutné 

diskontovat i je, a to podle vztahu:   

                  


 





N
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T

t
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i

KV

i

PP
NPV

11 )1()1(
  / 2.12 / 

kde: 

t jednotlivá léta uţívání investičního projektu 

T počet let uţívání projektu 

n jednotlivá léta pořizování projektu 

N počet let pořizování projektu 

 

K propočtu čisté současné hodnoty, která je zaloţena na diskontování peněţních 

toků, se pouţívá diskontní faktor zaloţený na vztahu odúročitele: 

 
 ni1
1

        / 2.13 / 
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Čistá současná hodnota se v současnosti povaţuje za nejvhodnější přístup 

k vyhodnocováni investičních projektů. Mezi její přednosti patří, ţe respektuje faktor 

času, efektem z investice je celý peněţní příjem z investice, nejen účetní zisk, zahrnuje 

také příjmy po celou dobu ţivotnosti investice. Hodnota majetku podniku v případě 

přijetí projektu s kladnou NPV vzroste právě o tuto hodnotu. Projekt s vyšší NPV je 

tedy ekonomicky výhodnější. Předností této metody je i aditivnost, coţ znamená, ţe se 

dají sčítat NPV jednotlivých projektů, pokud se navzájem nevylučují, a tak lze 

kvantifikovat celkový přínos realizace více investičních projektů.  

Jejím největším problémem je volba diskontní sazby, která je součástí výpočtu a 

NPV výrazně ovlivňuje. Čím je tato sazba vyšší, tím niţší je NPV projektu. Další 

nedostatek spočívá v tom, ţe výsledkem je absolutní veličina, ze které nezjistíme míru 

ziskovosti projektu. Proto je třeba doplnit metodu NPV i o další kritéria.  

Čistá budoucí hodnota  

Při výpočtu čisté současné hodnoty se všechny peněţní toky převádějí 

k momentu, v němţ se o projektu rozhoduje. Stejně tak lze aktualizovat všechny příjmy 

a výdaje ke kterémukoliv roku existence investice. Čistá budoucí hodnota se vyjadřuje 

ke konci ţivotnosti investice a vyjádří se jako rozdíl mezi úročenými příjmy a 

úročenými výdaji. 

Metoda čisté budoucí hodnoty vede k totoţným závěrům jako metoda NPV. Čím 

je výsledná částka vyšší, tím je ekonomicky výhodnější projekt vykazuje vyšší 

výslednou hodnotu. Z hodnoty NPV projektu lze snadno spočítat budoucí hodnota 

pomocí odpovídajícího úročitele a naopak z budoucí hodnoty současná pomocí 

odúročitele.  

Zajímavou vypovídající schopnost má hodnota aktualizovaná k období, ve kterém 

dochází k zahájení provozu investice. Čistá současná hodnota se v tomto období skládá 

z úročených výdajů a diskontovaných příjmů. Z úročených kapitálových výdajů po 

odečtení vloţených prostředků je patrné, jak vysoké jsou alternativní náklady investice 

po dobu výstavby. 

Nejmarkantněji to sděluje růst obětovaných nákladů v případě prodlouţení lhůty 

výstavby. 
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Index rentability 

Index rentability těsně souvisí s čistou sočasnou hodnotou, odlišuje se především 

tím, ţe je relativní povahy. Vyjadřuje, jaká velikost současné hodnoty budoucích příjmů 

z investičního projektu bude připadat na jednotku investičních výdajů přepočtených na 

současnou hodnotu. Matematicky vyjádřeno jde o podíl současné hodnoty budoucích 

příjmů z projektu a současné hodnoty investičních výdajů. 

Vypočte se podle vztahu: 
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 / 2.14 / 

V případě, ţe čistá současná hodnota projektu je rovna 0, nabývá index ziskovosti 

hodnotu 1. Pokud je čistá současná hodnota projektu větší neţ 0, je index ziskovosti 

větší neţ 1 a naopak. Projekt by měl být přijat, pokud je jeho index větší neţ 1. 

Index ziskovosti se doporučuje pouţívat jako kritérium výběru investičních 

variant v případech, kdy má podnik omezené kapitálové moţnosti a není schopen 

uskutečnit všechny projekty s kladnou čistou současnou hodnotou. Aby podnik dosáhl 

maximálního zhodnocení omezeného kapitálu, je nutné vypočítat jednotlivé indexy 

rentability u všech hodnocených projektů a sestavit ţebříček od nevyšších hodnot 

indexu po nejniţší. K realizaci jsou pak vhodné všechny projekty od prvního a dále 

sestupně aţ do vyčerpání kapitálových zdrojů. 

Perpetuita 

U projektu s dlouhou dobou ţivotnosti, zaloţeného na pravidelné obnově jeho 

základních komponent, je moţné sníţit náročnost na zpracování časové řady peněţních  

toků tak, ţe se podrobný plán peněţních toků zpracuje pouze pro určitou část ţivota     

projektu, a dále se předpokládá, ţe čistý peněţní tok v dalších letech bude konstantní. 

Zároveň ţivotnost projektu bude značně dlouhá, teoreticky nekonečná. Součet 

nekonečně dlouhé řady diskontovaného peněţního toku se pak označuje jako tzv. 

perpetuita. 

Perpetuita je dána vztahem: 
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i

ČPT
P n 1  / 2.15 / 

kde: 

1nČPT    čistý peněţní tok projektu počínaje n + 1 rokem ţivota projektu 

i diskontní sazba projektu 

2.2.2.2 Vnitřní výnosové procento 

Vnitřní výnosové procento (angl. IRR – internal rate of return) patří mezi 

dynamické metody. Lze jej vyjádřit jako takovou míru výnosu, při které se současná 

hodnota peněţních příjmů z projektu rovná diskontovaným kapitálovým výdajům a 

nebo jako takovou diskontní sazbu, při které je NPV nulové.  

Vypočte se podle vztahu:  
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 / 2.16 / 

Výpočet ukazatele IRR je obtíţnější neţ stanovení čisté současné hodnoty, 

protoţe je řešením polynomu n-tého stupně, kde n je doba ţivota projektu. Proto se pro 

výpočet pouţívá výpočetní technika (Excel – finanční funkce IRR).  

Uplatnění vnitřního výnosového procenta jako kritéria pro rozhodnutí o přijetí či 

zamítnutí projektu je jednoduché. Podnik by měl projekt přijmout, pokud je jeho vnitřní 

výnosové procento vyšší neţ poţadovaná výnosnost projektu, tj. diskontní sazba 

stanovená pro výpočet NPV. Čím je vnitřní výnosové procento projektu vyšší, tím je 

daný projekt ekonomicky výhodnější.  

Ukazatel IRR vyjadřuje ekonomickou hodnotu projektu průměrnou mírou ročního 

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

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

s náklady kapitálu podniku, apod. 

Kritérium IRR má téměř univerzální pouţitelnost a všeobecná dostupnost 

výpočetní techniky sniţuje náročnost jeho výpočtu na minimum. Nutno mít však na 

paměti, ţe se jedná o relativní veličinu, která je necitlivá na objemy KV i NPV. A v 
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některých situacích můţe kritérium IRR vést k nesprávným závěrům. A pak je nutné 

pouţít téţ kritérium NPV. 

K největším nedostatkům této metody patří to, ţe  hodnota vnitřního výnosového 

procenta můţe nabývat více hodnot. Pokud peněţní tok mění znaménko pouze jednou, 

pak existuje pouze jediná hodnota vnitřního výnosového procenta, díky které můţeme 

jenoznačně rozhodnout o přijetí či zamítnutí projektu. Pokud ale  peněţní tok mění 

znaménko více neţ jednou, pak vnitřní výnosové procento nabývá více hodnot (např. 

kdyţ dojde v některém roce k významné obnově nebo rozšíření projektu). V takovém 

případě není vnitřní výnosové procento vhodným kritériem a je třeba preferovat uţití 

čisté současné hodnoty. 

2.2.2.3 Diskontní sazba projektu 

K výpočtu čisté současné hodnoty je nutné určit diskontní sazbu, pomocí které se 

finanční toky aktualizují na současnou hodnotu. Diskontní sazbu pro daný projekt určují 

náklady na kapitál pouţitý k financování vybraného projektu. Při stanovení nákladů 

kapitálu je třeba rozlišit druh pouţitého kapitálu na financování investice. To je moţné 

třemi cestami:  

 cizím kapitálem 

 vlastní kapitál, 

 financování vlastním i cizím kapitálem současně. 

Vážené průměrné náklady kapitálu podniku 

Je to ekonomická veličina představující průměrnou cenu, kterou musí podnik 

platit za uţití svého kapitálu. Cenou kapitálu se rozumí mnoţství peněz, které podnik 

vynakládá za pouţívaný kapitál, a to po celou dobu jeho přítomnosti v podniku. 

Samotné financování projektu většinou nezpůsobí výraznou změnu ve způsobu 

financování celého podniku. V takovém případě je vhodné náklady kapitálu určit 

váţenými průměrnými náklady kapitálu firmy. Váţené průměrné náklady kapitálu firmy 

WACC (Weighted Average Cost of Capital), určíme jako váţený aritmetický průměr 

nákladů vlastního a cizího kapitálu podle vztahu: 
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kde: 

Ik náklady kapitálu podniku (WACC) 

i průměrná úroková míra cizího kapitálu 

d daňová sazba 

VK objem vlastního kapitálu 

CK objem cizího kapitálu 

IK investovaný kapitál (IK=VK+CK), 

v  poţadovaná výnosnost vlastního kapitálu 

Pojetí váţených průměrných nákladů kapitálu firmy vychází z předpokladu, ţe 

riziko investice odpovídá riziku firmy. V případě, ţe je riziko investice vyšší nebo niţší, 

neţ je průměrné riziko firmy, nelze tento postup určení nákladů kapitálu doporučit. 

Vhodnější je potom určit riziko investice expertním odhadem, případně přidělit projektu 

diskontní sazbu na základě jeho typu, nebo ji stanovit podle poţadované výnosnosti. 

Náklady cizího kapitálu 

Nákladem cizího kapitálu jsou placené úroky. Tyto úroky jsou však nákladovou 

poloţkou, která sniţuje základ daně pro stanovení daně z příjmu právnických osob, a 

tím tedy i samotnou daň. O tento úrokový daňový štít je třeba sníţit náklady cizího 

kapitálu. Nejběţnější sloţkou CK jsou bankovní úvěry. Jejich průměrný úrok je moţno 

zjistit poměrně snadno z jednotlivých úvěrových smluv a aktuálních stavů dluhů - 

vypočte se jako váţený aritmetický průměr. Náklady cizího kapitálu spočítáme podle 

vzorce:  

 dr = i · ( 1 – t) / 2.18 / 

kde: 

dr  náklady cizího kapitálu (%) 

i úroková sazba úvěru 

t daňová sazba 
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Náklady vlastního kapitálu 

Náklady vlastního kapitálu představují alternativní příjmy, které by kapitál 

přinesl, pokud by byl investován jiným způsobem. Přitom je zřejmé, ţe s vyšším 

rizikem projektu je spojena vyšší poţadovaná výnosnost projektu. Pokud by investor 

vloţil prostředky do investice s minimálním rizikem, poţadoval by odměnu za odloţení 

spotřeby a vzdání se kapitálu po určitou dobu tzv. časovou prémii. Její výši lze obecně 

určit výnosností dlouhodobých státních dluhopisů, které jsou povaţovány za investici 

s minimálním rizikem. Náklady vlastního kapitálu lze vyjádřit vztahem: 

 er  = fr  + RP / 2.19 / 

kde: 

er       náklady vlastního kapitálu 

fr  bezriziková úroková míra 

RP riziková prémie 

 

Pro stanovení rizikové prémie byly vyvinuty speciální metody vyuţívající 

informace z kapitálového trhu. Obtíţné určení rizikové prémie podle těchto metod vede 

v hospodářské praxi k  určení rizikové prémie nebo častěji přímo diskontní sazby 

expertními odhady. 

Projekty jsou rozděleny podle výše rizika do skupin a kaţdé skupině projektů je 

přiřazena určitá výše rizikové prémie nebo diskontní sazby. 

   Tab. 2.1 Závislost diskontní sazby na typu projektu 

Kategorie projektů Diskontní sazba (%) 

1. Obnova výrobního zařízení 8 

2. Sníţení nákladů osvědčenou technologií 10 

3. Rozšíření existujícího výrobního programu 12 

4. Zavádění nových výrobků 15 

5. Projekty vzdálené zaměření firmy 20 

  Zdroj: FOTR, J., SOUČEK, I.: Podnikatelský záměr a investiční rozhodování. 
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Další moţností je stanovit diskontní sazbu dle poţadované výnosnosti, kterou 

poţaduje management nebo vlastníci, případně vycházet z výnosnosti obdobných 

projektů realizovaných v minulosti podnikem nebo jeho konkurenty. 

2.2.2.4 Doba návratnosti 

Doba návratnosti (doba úhrady) je vyjádřena počtem let, za které se kapitálové 

výdaje splatí peněţními příjmy z investice. Ta investice, která vykazuje kratší dobu 

úhrady, je povaţována za příznivější. Tuto dobu vypočítáme podle vztahu:  

Počet let záporného kumulativního PT + (poslední záporný kumulativní PT/PT 

následujícího roku ) · 365 / 2.20 / 

Tato metoda je jednoduchá a srozumitelná, ale můţe vést k nesprávnému 

rozhodnutí, protoţe:  

 ignoruje peněţní příjmy projektu po době úhrady, které mají vliv na 

efektivnost, 

 zdůrazňuje rychlou finanční návratnost projektu, 

 nerespektuje faktor času, tomuto nedostatku lze zamezit, pokud se bude  

počítat s diskontovanými peněţními toky. Tím získáme diskontovanou 

dobu návratnosti. 

Tyto nedostatky činí dobu návratnosti ne příliš spolehlivým kritériem pro 

hodnocení a výběr projektu. Tím, ţe upřednostňuje projekty s co nejkratší dobou 

úhrady, mohou být zamítnuty projekty daleko efektivnější. Pro podnik, který preferuje 

svou likviditu (např. při nedostatku peněţních prostředků) před efektivností podnikání, 

je metoda doby návratnosti výhodnější neţ metoda NPV nebo IRR, protoţe při výběru 

varianty s kratší  dobou úhrady se zkracuje doba fungování majetku v jeho fixní podobě 

a likvidita podniku se zlepšuje. 

Diskontovaná doba návratnosti má úzkou vazbu k čisté současné hodnotě 

projektu. Poskytuje informaci o tom, jak dlouho je nutné projekt provozovat, aby jeho 

čistá současná hodnota byla kladná. Výhoda diskontované doby úhrady spočívá v tom, 

ţe pokud je tato doba kratší neţ ţivotnost projektu, musí mít projekt kladnou čistou 

současnou hodnotu.   
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I kdyţ je diskontovaná doba návratnosti vhodnějším kritériem pro ekonomické 

hodnocení investičních projektů neţ prostá doba návratnosti, nelze ji příliš doporučit. 

Odstraňuje pouze jeden nedostatek, ale pro její stanovení je stejně jako u čisté současné 

hodnoty nutné určit diskontní sazbu projektu, a proto je třeba dát přednost čisté 

současné hodnotě. 

2.2.3 Stanovení akceptačního kritéria 

Akceptační kritérium, plní v investičním rozhodování úlohu srovnávacího 

standardu, který vyjadřuje finančně ekonomický poţadavek investora. Akceptační 

kritérium umoţňuje rozhodnout, zda ekonomická hodnota investice, vyjádřená číselným 

ukazatelem, je dostatečně velká, aby příslušná investice mohla být akceptována. 

Poţadavek ekonomické efektivnosti investice můţe být formulován v zásadě 

dvěma způsoby: 

 absolutně – zvýšit trţní hodnotu firmy 

 relativně – zhodnotit vloţený kapitál vyšší mírou, neţ činí jeho náklady.  

Dopad investice na trţní hodnotu podniku vyčísluje ukazatel čisté současné 

hodnoty. K jeho výpočtu je nezbytné znát velikost diskontní míry. Tato míra 

reprezentuje obětované náklady kapitálu, kterým je investice financována. Investice je 

efektivní, kdyţ ukazatel NPV nabývá pro zvolenou velikost diskontní míry kladných 

hodnot. To znamená, ţe investice svými efekty nejen plně hradí náklady investovaného 

kapitálu, ale o velikost NPV zároveň zvyšuje reálnou hodnotu vlastního jmění podniku. 

Nulová hodnota ukazatele NPV proto znamená, ţe investice akorát tak hradí náklady 

investovaného kapitálu. 

Míru, s jakou investice zhodnocuje investovaný kapitál, vyjadřuje ukazatel IRR, 

a to v podobě průměrné roční úrokové sazby. Ukazatel IRR je přímo srovnatelný 

s relativně vyjádřenými náklady investovaného kapitálu (v podobě WACC). Je-li 

hodnota IRR vyšší neţ cena investovaného kapitálu, je daná investice efektivní. 
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Funkce úrokové sazby v investičním rozhodování: 

 vytváří stimuly k úsporám a investicím, protoţe v případě růstu úrokových 

sazeb lidé odkládají spotřebu a více spoří, čímţ dochází ke zvýšení 

nabídky kapitálu. Současně ale téţ dochází k poklesu investic, protoţe 

kapitál je draţší. 

 je kritériem alokace kapitálu, nutí investory vybírat investiční varianty 

s nejvyšším efektem. Jakmile úroková míra překročí očekávaný výnos, 

podnik přestává investovat.  

 vystupuje jako kritérium při zohledňování faktoru času, neboť pomocí 

diskontování určuje současnou hodnotu kapitálových výdajů a budoucích 

peněţních příjmů z investice. 
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3 Analýza efektivnosti vybraného investičního projektu 

První část této kapitoly se bude zabývat popisem projektu, srovnáním nákladů 

mezi obdobími před a po rekonstrukci, vyčíslením nákladové úspory a objasněním toho, 

v jakých místech neutralizačního procesu úspora vznikla. Druhá část pak bude 

obsahovat kvantifikaci peněţních toků investice a analýzu ekonomické efektivnosti 

projektu pomocí metody čisté současné hodnoty a dalších dynamických metod. 

3.1 Představení společnosti 

Společnost Ţelezárny a drátovny Bohumín group a.s. má jiţ více neţ 125-ti letou 

tradici a patří k největším průmyslovým podnikům nejen v moravskoslezském regionu, 

ale i v celé české republice. Své aktivity má diverzifikovány do tří základních pilířů 

podnikání a to jsou drátovenství, slévárenství a hutnictví. Společnost je také předním 

zaměstnavatelem v regionu, zaměstnává přes 2 000 tisíce pracovníků. 

V roce 1993 v rámci kupónové privatizace vznikla převedením státního podniku 

Ţelezárny a drátovny Bohumín akciová společnost s názvem ŢDB a.s. Společnost 

s názvem ŢDB GROUP a.s. tak jak existuje dnes, byla zaloţena v  listopadu roku 2005 

společností Industrial Group Holding KKCG B.V. se sídlem v Amsterdamu. 

Strategickým záměrem společnosti ŢDB GROUP a.s. bylo zrušit společnost ŢDB a.s. 

bez likvidace a převést její jmění na hlavního akcionáře jako nástupnickou organizaci. 

Jednou z dlouhodobých nesporných výhod společnosti jsou aktivity diverzifikované do 

širokého spektra výrobního sortimentu a sluţeb. Další výhodou jsou masivní investice 

do nových výrobních zařízení a výrobků úspěšně realizované v minulých letech. 

V roce 2009 společnost realizovala trţby v objemu 4 838 mil. Kč s tím, ţe do 

zahraničí směřovaly trţby ve výši 3 035 mil. Kč. Zisk před zdaněním dosáhl výše 150 

mil. Kč. V rámci rozvojových programů realizovala celkové investice ve výši 385 mil. 

Kč, které směřovaly do navyšování kapacity výroby strategických výrobků, zvyšování 

produktivity práce, ale také do oblasti ekologie a bezpečnosti práce. 
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3.2 Charakteristika vybraného investičního projektu 

Předmětem analýzy je investice do rekonstrukce neutralizační stanice v ŢDB 

GROUP a.s. V neutralizační stanici probíhá zpracování a neutralizace kyselin, které 

jsou pouţívány při výrobě drátů. 

 Hlavním důvodem rekonstrukce je sníţení nákladů na neutralizaci kyselin 

pomocí modernizace technologického postupu. Ţivotnost nové technologie je 15 let. 

Rekonstrukce začala v červnu roku 2009 a jiţ v říjnu stejného roku neutralizační 

stanice naběhla znovu na plný provoz. Ztráty z odstávky provozu byly jen minimální a 

to díky dostatečným zásobám hotových výrobků. 

3.3 Popis procesu neutralizace 

Posledním z řady procesů při výrobě drátů je jeho povrchová úprava mořením. 

Účelem moření je odstranit z povrchu drátu oxidické vrstvy ţeleza vzniklé při 

předchozím tepelném zpracování a rez vzniklou následkem dlouhého případně 

nevhodného skladování drátu. Provádí se kyselinou chlorovodíkovou v koncentrovaném 

stavu 30%. Při dosaţení koncentrace mořící lázně cca 3 % a obsahu rozpuštěného 

ţeleza cca 100 g/l je lázeň pro další výrobu na mořírně jiţ nepouţitelná a je přečerpána 

do zásobníku na znečištěné vody na neutralizační stanici, kde je nutné jejich zpracování. 

Z akumulačních nádrţí jsou pouţité mořící lázně přečerpávány do neutralizačního 

reaktoru. Současně se zapínají také čerpadla, která dávkují do reaktoru vápennou 

suspenzi v závislosti na měření hodnoty pH v reaktoru a elektromechanická míchadla, 

která zajišťují důkladnou homogenizaci směsi a dobrý průběh neutralizace. 

Z neutralizačního reaktoru zneutralizovaná voda gravitačně natéká do čiřičů, kde 

dochází k oddělování suspendovaných látek z vody a k jejich sedimentaci. Vyčiřená 

voda uţ neobsahuje nebezpečné látky a je samospádem odváděná do kanalizace. 

Odsedimentovaný zahuštěný kal ze dna čiřičů se v pravidelných intervalech odčerpává 

kalovými čerpadly do nádrţí na kal.  

Z kalových nádrţí je kal čerpán do automatického lisu na kal, tzv. kalolisu. Po 

ukončení lisování dojde k automatickému zapnutí vysoušení kalového koláče stlačeným 

vzduchem po předem nastavenou dobu. Likvidaci kalových odpadů provádí externí 

firma.  
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3.4 Výpočet investičních výdajů 

V rámci investice do neutralizační stanice podnik vyměnil starý kalolis za nový, 

dále vystavěl, kompletní dávkovací soubory pro přípravu vápenné suspenze a nové 

akumulační nádrţe na odpadní vody s větší kapacitou. Došlo také k technickému 

zhodnocení budovy neutralizační stanice. Všechny výdaje byly vynaloţeny v roce 2009. 

Jejich struktura je znázorněna v tab. 3.1.  

Tab. 3.1 Kapitálové výdaje (v Kč) 

Investiční majetek Výdaj 

Komorový kalolis  3 000 000 

Vápenné hospodářství 4 811 000 

Akumulační nádrţe 1 552 300 

TZ neutralizační stanice 5 990 064 

Celkem 15 353 364 

Zdroj: ŢDB a.s. 

3.5 Výpočet nákladové úspory 

Pro výpočet úspory bude srovnáváno 5 nákladových kategorií, které jsou při 

neutralizaci spotřebovány a u kterých došlo vlivem investice ke změně. Jde o spotřebu 

vápna, vody, elektrické energie, vzduchu, a náklady na likvidaci odpadních kalů, které 

provádí externí firma. Srovnání se bude provádět mezi jednotlivými 15 měsíci před a po 

rekonstrukci. Následující tabulka uvádí, které měsíce jsou vzájemně porovnávány. 

Tab. 3.2 srovnávací období 

Srovnávací období 1 2 3 4 5 6 7 8 

Před investicí X.08 XI.08 XII.08 I.09 II.09 III.09 IV.09 V.09 

Po investici X.09 XI.09 XII.09 I.10 II.10 III.10 IV.10 V.10 

 

Srovnávací období 9 10 11 12 13 14 15 

Před investicí VI.08 VII.08 VIII.08 IX.08 X.08 XI.08 XII.08 

Po investici VI.10 VII.10 VIII.10 IX.10 X.10 XI.10 XII.10 
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Nejpodstatnější změna vyvolaná investicí v procesu neutralizace se týká 

vápenného hospodářství, kdy podnik k výrobě vápenné suspenze pouţíval před 

rekonstrukcí karbidové vápno a po rekonstrukci přešel na výrobu vápenné suspenze 

z prachového vápna. V následující tabulce jsou uvedeny měsíční spotřeby kyselin a 

vápna, v dalším sloupci pak spotřeba vápna na neutralizaci 1 tuny kyseliny.  

Tab. 3.3 Spotřeby kyselin a vápna (v tunách) 

 Stará neutralizační stanice Nová neutralizační stanice 

období Kyseliny Vápno na tunu 

kys 

Kyseliny Vápno na tunu 

kys 1 317,5 245,4 0,773 311,4 119,1 0,383 

2 317,5 256,0 0,806 323,3 92,2 0,285 

3 190,7 179,8 0,943 208,1 75,8 0,364 

4 149,3 176,0 1,179 275,8 100,2 0,363 

5 204,6 192,0 0,938 277,3 95,4 0,344 

6 250,6 232,0 0,926 346,4 98,6 0,285 

7 268,2 184,0 0,686 247,9 75,9 0,306 

8 270,1 248,0 0,918 296,9 102,4 0,345 

9 322,8 350,0 1,084 315,5 92,8 0,294 

10 352,1 242,0 0,687 240,5 48,2 0,200 

11 238,2 217,3 0,912 230,3 79,6 0,346 

12 301,5 353,9 1,174 307,8 90,7 0,295 

13 317,5 245,4 0,773 275,6 100,4 0,364 

14 317,5 256,0 0,806 308,6 69,2 0,224 

15 190,7 179,8 0,943 186,1 127,1 0,683 

průměr 267,2 237,2 0,903 276,8 91,2 0,339 
Zdroj: ŽDB a.s. 

Z údajů v tabulce je patrné, ţe spotřeba vápna stále kolísá, je to dáno z části tím, 

ţe odpadní vody, které přitékají do neutralizačního reaktoru, mají různý stupeň 

znečistění a na jejich neutralizaci je třeba pouţít různé mnoţství vápna, a z části také 

tím, ţe zde existuje časový nesoulad mezi spotřebou kyseliny na mořírně a její 

neutralizací.  
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Tab. 3.4 Nákladovost vápna 

 Jednotky Stará NS Nová NS Změna 

Cena 1 tuny vápna Kč 760 2090 1 330 

Spotřeba vápna na tunu kys. t/t 0,903 0,339 -0,565 

Spotřeba vápna na tunu kys. Kč/t 687 708 -21 

Zdroj:Vlastní výpočty 

Jak je vidět v předchozí tabulce, prachové vápno je o mnoho draţší neţ karbidové 

vápno, avšak průměrná spotřeba vápna klesla o více neţ půl tuny, takţe ve výsledku 

náklady na neutralizaci 1 tuny kyseliny stouply o 21 korun (asi 3%). 

Obdobně byly vypočteny i další nákladové poloţky. A to konkrétně elektrická 

energie, voda a stlačený vzduch. Voda se spotřebovává hlavně k výrobě vápenné 

suspenze ale také k výplachu potrubí a čerpadel. Stlačený vzduch je pouţíván 

k vysoušení kalu.  

Tab. 3.5 Náklady komponent s vazbou na tunu spotřeby kyselin (v Kč/t) 

 

Stará NS Nová NS 

Období 

Elektrická 

energie 
Voda 

Stlačený 

vzduch 

Elektrická 

energie 
Voda 

Stlačený 

vzduch 

1 92 183 213 145 185 102 

2 101 104 202 122 158 70 

3 168 240 310 210 238 133 

4 319 322 439 186 244 118 

5 193 377 270 149 212 82 

6 158 240 208 126 182 126 

7 127 194 203 157 262 167 

8 99 275 222 142 219 134 

9 95 162 200 133 232 98 

10 81 144 200 162 277 123 

11 109 205 259 152 236 91 

12 98 170 212 114 178 88 

13 88 194 213 127 215 103 

14 95 110 202 113 186 144 

15 159 255 310 198 280 201 

Průměr 132 212 244 149 220 119 

Zdroj: Vlastní výpočty (výpočet je uveden v příloze č.1)  
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Poslední poloţkou nákladů v procesu neutralizace jsou náklady spojené s 

produkcí kalu a jeho likvidací, jde o tuhé odpady, které vznikají při neutralizaci. 

Mnoţství produkce kalu závisí na mnoţství spotřebovaného vápna. Vzniklé odpady 

likviduje externí firma za cenu 1865,5 Kč za tunu kalu. Výpočet je uveden v           

příloze č. 2. 

Tab. 3.6 Produkce kalu s vazbou na 1 tunu spotřebované kyseliny a náklady na jeho 

likvidaci 

 
Stará NS Nová NS 

období produkce kalu 
náklady 

likvidace 
produkce kalu 

náklady 

likvidace 

1 1,010 1 884 0,773 1 441 

2 0,660 1 231 0,655 1 223 

3 1,012 1 887 0,948 1 769 

4 1,418 2 645 0,808 1 508 

5 1,117 2 083 0,935 1 744 

6 1,073 2 001 0,733 1 368 

7 0,935 1 745 0,857 1 599 

8 0,964 1 797 0,666 1 243 

9 1,089 2 032 0,581 1 084 

10 1,070 1 996 0,748 1 395 

11 0,999 1 864 0,552 1 030 

12 1,140 2 127 0,429 801 

13 1,010 1 884 0,589 1 099 

14 0,660 1 231 0,716 1 336 

15 1,012 1 887 1,106 2 063 

průměr 1,011 1 886 0,740 1 380 
    Zdroj: Vlastní výpočty 

 Z výsledků vyplývá, ţe při neutralizaci starou technologií vzniklo průměrně tolik 

odpadů, kolik se spotřebovalo kyseliny. Ale nyní dochází průměrně k menší produkci 

kalu ze stejného mnoţství kyseliny a to o 0,27 tuny.  

 Následující tabulka sumarizuje dosavadní výpočty.  
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Tab. 3.7 Náklady na neutralizaci 1 tuny spotřebovaných kyselin.  

 Jednotky Stará NS Nová NS Změna 

Vápno Kč 687 708 -21 

Elektrická energie Kč 132 149 -17 

Voda Kč 212 220 -8 

Stlačený vzduch Kč 244 119 125 

Likvidace kalu Kč 1886 1380 506 

Celkem Kč 3161 2576 585 

Zdroj: Vlastní výpočty 

Díky menší spotřebě vápna, dochází k tomu, ţe při neutralizaci vzniká také menší 

mnoţství odpadního kalu, který je nutné nechat zlikvidovat za 1865,5 korun za tunu. 

Náklady na likvidaci kalu z jedné tuny kyseliny tak klesly průměrně o 506 korun. Došlo 

také k výraznému sníţení spotřeby stlačeného vzduchu, kterým se kal vysouší, na čemţ 

má podíl také nový kalolis. Naopak mírný nárůst lze pozorovat u spotřeby vody, která 

se pouţívá při výrobě vápenné suspenze a u spotřeby elektrické energie, která narostla o 

17 korun. 

V následující tabulce jsou uţ uvedeny celkové náklady na tunu spotřebovaných 

kyselin v kaţdém měsíci a jejich jednotlivé změny.  

Tab. 3.8 Celkové náklady na 1 tunu spotřebované kyseliny 

období Stará NS Nová NS Úspora 

1 2 959 2 673 286 

2 2 251 2 169 82 

3 3 322 3 112 210 

4 4 620 2 815 1 805 

5 3 636 2 906 730 

6 3 311 2 397 914 

7 2 790 2 826 -36 

8 3 092 2 459 633 

9 3 313 2 163 1 150 

10 2 943 2 376 567 
Pokračování tab. na další straně 
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Pokračování tab.3.8 

11 3 131 2 231 900 

12 3 499 1 797 1 702 

13 2 966 2 305 661 

14 2 251 2 248 3 

15 3 327 4 169 -841 

průměr 3 161 2 576 584 

             Zdroj: Vlastní výpočty 

Z průměrných hodnot vyplývá, ţe podnik při spotřebě 1 tuny kyseliny ušetří při 

její neutralizaci 584 korun. Jak je ale vidět z tabulky, měsíční úspory se v jednotlivých 

obdobích velice liší, jedná se o výběrový statický soubor. Proto bude určena spodní a 

horní mez průměrné úspory pro tento výběrový soubor s jeho rozšířením na bázi 

základního souboru, a to pomocí Studentova rozdělení pro výpočet 99% intervalu 

spolehlivosti. K tomuto statistickému výpočtu byly pouţity funkce v excelu. 

Tab. 3.9 Výpočet intervalu  

Střední hodnota 584,4 

Směrodatná odchylka 683,1 

Koeficient studentova rozdělení 2,624 

Moţná odchylka 119,5 

Horní mez úspory 703,9 

Spodní mez úspory 464,9 

         Zdroj: Vlastní výpočty 

Spodní mez úspory činí po zaokrouhlení 465 korun na tunu spotřebovaných 

kyselin a horní 704 korun. Pro tyto krajní hodnoty intervalu jednotkové úspory budou 

spočítány celkové roční příjmy a také všechna kritéria pro hodnocení projektu. 

3.6 Propočet peněžních příjmů 

Úspora 

Pro vyjádření roční úspory plynoucí z investice, je třeba nejprve vyčíslit roční 

spotřebu kyselin. 
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Tab. 3.10 Výpočet roční spotřeby kyseliny (v tunách) 

Spotřeba za 30 měsíců 8160 

Průměrná měsíční spotřeba 272 

Průměrná roční spotřeba 3264 

              Zdroj: Vlastní výpočty 

 Podle odhadů ŢDB se spotřeba kyselin, která je závislá na produkci drátů, 

v následujících létech příliš měnit nebude, a proto pro výpočet budoucích peněţních 

příjmů z úspor postačuje konstantní roční spotřeba kyselin, ve výši průměrné roční 

spotřeby. Roční úspora se pak zjistí jako násobek spotřebovaných kyselin a průměrných 

nákladů na tunu kyseliny. Tato roční úspora je vlastně změna zisku vyvolaná investicí. 

Pro vyčíslení peněţních příjmů je nutné ještě odečíst daň z příjmů právnických osob, 

která v České republice od 1.1. 2010 podle zákona činí 19 %. 

Tab. 3.11 Roční nákladová úspora (v korunách) 

 Minimální úspora Maximální úspora 

Δ zisku před zdaněním 1 517 457 2 297 754 

Daň 288 317 436 573 

Δ zisku zdaněná 1 229 140 1 861 181 

Zdroj:Vlastní výpočty 

 Uvedené roční úspory plynou z investice po dobu 15 let ţivotnosti, tedy od roku 

2010 do roku 2024. Celková roční úspora se tedy můţe pohybovat v intervalu od    

1 229 tis. Kč do 1 861 tis. Kč. 

Odpisy 

Odepisovány budou celkem čtyři poloţky, a to technické zhodnocení          

budovy neutralizační stanice za 5 990 tis. Kč (5. OS), akumulační nádrţe za 1552 tis. 

Kč (5. OS), komorový kalolis za 3 000 tis. Kč (3. OS), a stroje pro vápenné 

hospodářství za 4 811 tis. Kč (3. OS). Odepisovat se bude rovnoměrně, u 5. skupiny po 

dobu 30 let a u 3. skupiny 10 let. Relevantními odpisy pro hodnocení projektu jsou 

daňové odpisy. Výpočty jsou uvedeny v příloze č. 
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Tab. 3.12 Odpisy 3. skupiny (v Kč) 

Rok 

 

Komorový 

kalolis 

Vápenné 

hospodářství 

Celkem Odpisový štít 

2010 165 000 264 605 429 605 81 625 

2011 315 000 505 155 820 155 155 829 

2012 315 000 505 155 820 155 155 829 

2013 315 000 505 155 820 155 155 829 

2014 315 000 505 155 820 155 155 829 

2015 315 000 505 155 820 155 155 829 

2016 315 000 505 155 820 155 155 829 

2017 315 000 505 155 820 155 155 829 

2018 315 000 505 155 820 155 155 829 

2019 315 000 505 155 820 155 155 829 

Zdroj:Vlastní výpočty 

Tab. 3.13 Odpisy 5. skupiny (v Kč) 

Rok 
Akumulační 

nádrže 

TZ 

neutralizační 

stanice 

Celkem Odpisový štít 

2010 21 732 83 861 105 593 20 063 

2011 52 778 203 662 256 440 48 724 

2012 52 778 203 662 256 440 48 724 

2013 52 778 203 662 256 440 48 724 

2014 52 778 203 662 256 440 48 724 

2015 52 778 203 662 256 440 48 724 

2016 52 778 203 662 256 440 48 724 

2017 52 778 203 662 256 440 48 724 

2018 52 778 203 662 256 440 48 724 

2019 52 778 203 662 256 440 48 724 

2020 52 778 203 662 256 440 48 724 

2021 52 778 203 662 256 440 48 724 

2022 52 778 203 662 256 440 48 724 

2023 52 778 203 662 256 440 48 724 

2024 52 778 203 662 256 440 48 724 

ZC 791 673 3 054 933 3 846 606  

Zdroj:Vlastní výpočty 
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Investicí do neutralizační stanice se pracovní kapitál podniku nijak výrazně 

nezměnil, proto není zahrnut do výpočtu peněţních příjmů. 

Peněžní příjmy projektu (celkem) 

Následující tabulka sumarizuje příjmy projektu v jednotlivých letech provozu 

investičního projektu, jde o součet roční zdaněné úspory a odpisového štítu. 

Tab. 3.14  Peněžní příjmy (v tis. Kč) 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Max. příjem 1 963 2 066 2 066 2 066 2 066 2 066 2 066 2 066 

Min. příjem 1 331 1 434 1 434 1 434 1 434 1 434 1 434 1 434 

 

Rok 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Max. příjem 2 066 2 066 1 910 1 910 1 910 1 910 5 757 

Min. příjem 1 434 1 434 1 278 1 278 1 278 1 278 5 124 

Zdroj:Vlastní výpočty 

V posledním roce ţivotnosti investice je k odpisovému štítu a úspoře přičtena 

ještě zůstatková cena majetku ve výši 3 846 tis. Kč. 

3.7 Stanovení akceptačního kritéria 

Dalším krokem pro přijetí rozhodnutí o investici je stanovení diskontní sazby jako 

akceptačního kritéria. Diskontní sazba je pro projekt stanovena na základě poţadované 

výnosnosti. S ohledem na rizikovost projektu, kterou podnik investici do neutralizační 

stanice přikládá, byla výše diskontní sazby stanovena na 7,5 %. Riziko investice podnik 

hodnotí jako velmi nízké, nová technologie neutralizace je osvědčená. 

3.8 Peněžní toky investice 

Následující tabulka znázorňuje kapitálové výdaje v roce 2009, kdy probíhala 

rekonstrukce neutralizační stanice, a v dalších patnácti letech peněţní toky, které plynou 

z provozu investice.  
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Tab. 3.15  Peněţní toky (v tis. Kč) 

rok Min. varianta Max. varianta 

2009 -15 353 -15 353 

2010 1 331 1 963 

2011 1 434 2 066 

2012 1 434 2 066 

2013 1 434 2 066 

2014 1 434 2 066 

2015 1 434 2 066 

2016 1 434 2 066 

2017 1 434 2 066 

2018 1 434 2 066 

2019 1 434 2 066 

2020 1 278 1 910 

2021 1 278 1 910 

2022 1 278 1 910 

2023 1 278 1 910 

2024 5 124 5 757 

         Zdroj:Vlastní výpočty 

3.9 Čistá současná hodnota 

Čistá současná hodnota je součtem diskontovaných peněţních toků investice. 

Následující graf 3.1 znázorňují vývoj NPV v čase pro variantu s minimální a maximální 

hodnotou úspory.  Podrobný výpočet obsahuje příloha č.   
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Graf 3.1 NPV kumulovaně (v tis. Kč) 

 

   Zdroj:Vlastní výpočty 

V grafu 3.1 jde vidět, jak rozdíl v NPV mezi hranicemi intervalu úspor stále roste. 

Pro horní hranici úspory se NPV dostává do kladných hodnot v roce 2021 a v roce 2024 

činí 3 780 tis. Kč. Při minimální úrovni dosahované úspory se NPV do kladných hodnot 

během 15 let nedostane a na konci ţivotnosti je ve výši -1 800 tis. Kč.  

Výsledná NPV se tedy můţe pohybovat ve vypočteném intervalu. NPV pro 

průměrnou hodnotu úspory činí 980 tis. Kč. 

3.10 Vnitřní výnosové procento 

Vnitřní výnosové procento je taková poţadovaná míra výnosnosti, při které je 

čistá současná hodnota rovna nule. K výpočtu byl pouţit počítačový program excel a 

funkce míry výnosnosti. Vnitřní výnosové procento tohoto projektu pro 15 let uţívání  

leţí v intervalu od 5,74 % p.a. do 11,01 % p.a. tyto body jsou znázorněné v grafu 3.2 

jako průsečíky vodorovné osy a křivky, která vykresluje závislost NPV na poţadované 

výnosnosti. Pro průměrnou hodnotu úspory činí hodnota vnitřního výnosového procento 

8,43 % p.a. 
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Graf 3.2 Závislost NPV na požadované výnosnosti 

 

 Zdroj:Vlastní výpočty 

3.11 Doba návratnosti 

Jde o dobu, za kterou peněţní příjmy generované investicí splatí kapitálové 

výdaje. Výpočet se provádí pomocí kumulativních peněţních toků.  

Prostá doba návratnosti 

Výpočet v následující  tabulce je pro průměrnou hodnotu úspory. Výdaje na 

uskutečnění investice se podniku vrátí za 9 let a 306 dní. Ale podle dosahované úspory  

můţe trvat doba návratnosti v intervalu mezi 8 let a 189 dní a 11 let a 320 dní. 

Tab. 3.16 Peněžní toky kumulativně 

Rok Skutečný PT Kumulativní PT 

2009 -15 353 -15 353 

2010 1 646 -13 708 

2011 1 749 -11 959 

2012 1 749 -10 210 

2013 1 749 -8 462 

2014 1 749 -6 713 

2015 1 749 -4 965 

2016 1 749 -3 216 

   Pokračování tab. na další straně 
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  Pokračování tab.3.16 

2017 1 749 -1 467 

2018 1 749 281 

2019 1 749 2 030 

2020 1 593 3 623 

2021 1 593 5 215 

2022 1 593 6 808 

2023 1 593 8 401 

2024 5 439 13 840 

   Zdroj:Vlastní výpočty 

Diskontovaná doba návratnosti 

 Podle hodnot v tabulce činí diskontovaná doba návratnosti pro průměrnou 

úsporu 15 let a 170 dní. Do tohoto okamţiku působí investice na trţní hodnotu firmy 

negativně, jde o okamţik, kdy se čistá současná hodnota dostane do kladných hodnot. 

Pokud bude investice provozována déle, bude pro investora přínosem. Ale opět záleţí 

na dosahované úrovni úspor. Kdy v příznivé situaci můţe diskontovaná doba 

návratnosti činit aţ 12 let a 185 dní, v opačném případě NPV ke kladným hodnotám 

během doby ţivotnosti nedospěje.  

Tab. 3.17  Diskontované peněžní toky kumulativně (v tis. Kč) 

Rok Diskontovaný PT Kumulativní PT 

2009 -15 353 -15 353 

2010 1 531 -13 822 

2011 1 513 -12 309 

2012 1 408 -10 902 

2013 1 309 -9 592 

2014 1 218 -8 374 

2015 1 133 -7 241 

2016 1 054 -6 187 

2017 980 -5 207 

2018 912 -4 295 

2019 848 -3 446 

2020 719 -2 728 

2021 669 -2 059 

2022 622 -1 437 

2023 579 -858 

2024 1 838 980 

   Zdroj:Vlastní výpočty 
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3.12 Interpretace zjištěných hodnot 

Ve třetí kapitole byla formou metodologických postupů analyzována efektivnost 

vybraného investičního projektu. Aby byl projekt posouzen jako ekonomicky výhodný, 

bylo nutné vypočítat čistou současnou hodnotu. Efektivnost projektu je zaručena 

kladným výsledkem tohoto ukazatele.   

Z výsledků analýzy pro 15 let provozu rekonstruované neutralizační stanice 

vyplývá, ţe efektivnost je značnou měrou závislá na míře dosahované úspory. Pokud se 

bude skutečná úspora pohybovat kolem průměrné výše úspory na hodnotě 584 Kč, 

investice bude rentabilní. Čistá současná hodnota pak činí 980 tis. Kč a o tuto částku 

vzroste hodnota firmy. Průměrná úspora je však velice proměnlivá a její hodnota tak 

můţe kolísat mezi 465 Kč a 704 Kč. V závislosti na tom se pohybuje i čistá současná 

hodnota, která tak můţe nabývat hodnot v intervalu mezi -1 800 tis. Kč a 3 780 tis. Kč. 

Hraniční výše úspory pro rentabilitu investice je 542 Kč na tunu spotřebované kyseliny. 

Při této výši úspory je čistá současná hodnota rovna nule.  

Vnitřní výnosové procento pro průměrnou hodnotu úspory je rovno 8,43 %, coţ 

je větší hodnota neţ poţadovaná výnosnost. Ale opět zde nastává stejná situace jako u 

kritéria čisté současné hodnoty a výsledný ukazatel vnitřního výnosového procenta 

můţe nabývat různých hodnot. A to v intervalu od od 5,74 % do 11,01 %.  

Lze tedy konstatovat, ţe pokud bude úspora dosahovat průměrných hodnot, 

investice bude pro podnik přínosem. Hranicí pro rentabilní oblast je úspora na tunu 

kyseliny ve výši 542 Kč. Pokud by tedy docházelo k menším jednotkovým úsporám, 

investice by pro podnik byla ztrátová.  

Další faktor, který ovlivňuje ziskovost investice, je celkové vyuţívání 

neutralizační stanice. Absolutní výše úspor je závislá také na mnoţství spotřebovaných 

kyselin, jejichţ spotřeba se odvíjí od produkce drátů. Podnik do budoucna se změnou 

poptávky po drátech nepočítá. Je však třeba uvést, ţe pokud by došlo ke zvýšení výroby 

drátů, rentabilita investice by vzrostla. Ale pokud by naopak došlo k menšímu 

vyuţívání neutralizační stanice, investice by byla ztrátová.  

Objektivita výsledků je ovlivněna i vstupními daty, která byla z důvodu 

podnikového tajemství pozměněna.  
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Závěr 

O uskutečnění investice se v podnicích nerozhoduje kaţdý den, jde ale o závaţná 

rozhodnutí, neboť ovlivní provoz podniku na dlouhou dobu. Proto je posouzení 

ekonomické efektivnosti investice proces se zásadním významem. Sběr dat, jejich 

transformace v relevantní informace a následné vyhodnocení vyţaduje kooperaci 

několika podnikových oddělení - administrativy, ekonomického oddělení a příslušného 

střediska, v jehoţ rámci se investice bude vynakládat, a přirozeně vrcholového vedení. 

V průběhu hodnocení se řeší především otázky technicko-ekonomického charakteru – 

realizovatelnost projektu, jeho výhodnost z hlediska finančního přínosu pro podnik, 

zátěţ podnikového cash-flow nebo optimální forma financování. 

Cílem diplomové práce bylo hodnocení investičního projektu rekonstrukce 

neutralizační stanice odpadních vod v podniku Ţelezárny a drátovny Bohumín a.s. 

Z výsledků všech pouţitých metod pro průměrnou hodnotu úspory vyplývá, ţe 

investice je pro investora přínosem. Za 15 let provozu investice zvýší trţní hodnotu 

firmy přibliţně o 980 tis. Kč a průměrná míra ročního zhodnocování investovaného 

kapitálu je 8,43 %, coţ je více neţ poţadovaná výnosnost. Z výsledků analýzy dále 

vyplývá, ţe rentabilita investice je velice proměnlivá a výrazně ji ovlivňuje jednotková 

úspora. Podnik by měl pečlivě sledovat skutečnou hodnotu úspory, která by neměla 

klesnout pod hranici 542 Kč s vazbou na 1 tunu spotřebovaných kyselin. Pokud bude 

tato podmínka splněna, investice bude úspěšná.  

Dle mého názoru se mi podařilo splnit cíl, který jsem si stanovil v úvodu diplomové 

práce.  
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Seznam zkratek a symbolů 

ČPK  výdaje na trvalý nárůst 

objemu pracovního 

kapitálu 

Oj  přírůstek odpisů vlivem 
investice 

Zj  přírůstek zisku vytvářený 

investicí 

aj.  a jiné 

apod.   a podobně 

CF  cash-flow 

CK cizí kapitál 

ČPK  čistý pracovní kapitál 

d  sazba daně  

DE  daňové efekty spojené s 

prodejem vyřazovaného 

majetku 

DN   doba návratnosti 

i  diskontní míra, kterou se 

vyjadřuje poţadovaná 

výnosnost investice 

Ik náklady kapitálu podniku 

IRR  internal rate of return 

IV  investiční výdaj 

j  rok uţívání investice 

KV  kapitálový výdaj 

M  hrubá provozní marţe 

mj.  mimo jiné 

např.   například 

NPV  net present value 

O roční odpisy 

obr.  obrázek 

P  perpetuita 

PI  profitability index 

PM  příjem z prodeje 

stávajícího 

dlouhodobého majetku 

PP  peněţní příjem 

PT peněţní tok 

T doba ţivotnosti investice 

tab.   tabulka  

tj.   to jest 

tzv.  tak zvaná (tak zvaný) 

VK vlastní kapitál 

WACC průměrné náklady 

kapitálu   podniku 

ZC  zůstatková cena 
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