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Anotace 

Tato diplomová práce se zabývá ekonomickým hodnocením projektu výstavby 

cementárny v Phu Sanu. V první části je představen projekt výstavby cementárny a také 

společnost INEKON GROUP, a.s. jako hlavní investor projektu. Následuje popis 

zpracování ekonomického modelu, který obsahuje teoretická východiska hodnocení 

efektivnosti investic především výpočet doby splácení, výnosnosti investice, čisté současné 

hodnoty, indexu rentability a vnitřního výnosového procenta a také citlivostní analýzu 

parametrů projektu. V následující praktické části jsou všechna tato východiska aplikována 

na konkrétní projekt cementárny v Phu Sanu. Závěr práce obsahuje konečné ekonomické 

zhodnocení daného projektu. 

 

 

Klíčová slova: investice, metody hodnocení efektivnosti investic, doba splácení, výnosnost 

investice, čistá současná hodnota, index rentability, vnitřní výnosové 

procento, analýza citlivosti parametrů. 

 

 

Summary 

This thesis deals with economic assessment for the cement factory project in Phu 

San. In the first part there is cement factory project and INEKON GROUP, Inc., as a major 

investor in the project, introduced. Further there is a description of the processing of an 

economic model that includes theoretical evaluation of investment effectiveness especially 

the calculation of playback period, return of investment, net present value, profitability 

index, internal rate of return and sensitivity analysis of project parameters. In the following 

practical part all those resources are applied to the specific project of cement factory in Phu 

San. The conclusion of this thesis includes a final economic evaluation of the project. 

 

 

Keywords: investment, investment efficiency evaluation methods, playback period, return 

of investment, net present value, profitability index, internal rate of return, 

sensitivity analysis of parameters. 
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1. Úvod 

Zajištění dlouhodobé prosperity a úspěšného rozvoje podniku představuje 

v podmínkách tržního hospodářství nelehký úkol a pro firmy, které se s tímto úkolem 

hodlají úspěšně vypořádat, představuje investiční rozhodování důležitou kategorii. 

Rozhodování o investicích je součástí běžného života každé firmy bez ohledu na její 

velikost. Dobrá investiční politika je zárukou přežití a růstu firmy. Zvláště pak investiční 

rozhodování sehrává strategickou úlohu pro firmy, které se chtějí prosadit na světovém 

trhu. Rozhodování o investicích firmy představuje kontinuální proces, v němž je pro firmy 

klíčové nejen nalézat vhodné investiční příležitosti, ale především je umět správně 

vyhodnotit podle jejich účelu a cíle a poté následně i správně řídit proces jejich realizace. 

Investiční rozhodování se týká dlouhodobého časového horizontu, který sebou nese větší 

možnost rizika, zvýšené nároky na časovou a věcnou koordinaci účastníků investičního 

procesu. Investování také v mnoha případech souvisí s aplikací nových technologií a 

výrobků, ale v každém případě se jedná o kapitálově nákladné operace, které mohou mít 

závažné dopady na infrastrukturu a ekologii, proto je metodické mapování tohoto procesu 

a aplikace teoretických poznatků v praxi středem zájmu mnoha odborníků působících 

v oblasti investic. 

Tato oblast strategického a dlouhodobého podnikového řízení mě velmi zajímá, 

a proto jsem se rozhodla touto problematikou zabývat ve své diplomové práci. Cílem této 

diplomové práce je provést ekonomické hodnocení projektu výstavby česko-vietnamské 

cementárny v Phu Sanu. Nejprve na základě dostupných informací popíšu konkrétní 

investiční projekt a společnost, která se rozhodla pro realizaci daného projektu. 

V následující kapitole se budu zabývat zpracováním modelu ekonomického hodnocení 

investic, který bude obsahovat jak statické tak především dynamické ukazatele pro 

hodnocení efektivnosti projektu a také citlivostní analýzu parametrů daného projektu. Poté 

ve čtvrté kapitole na základě dostupných údajů o projektu výstavby cementárny 

v Phu Sanu provedu vyhodnocení parametrů tohoto konkrétního projektu a provedu 

citlivostní analýzu. Na závěr zhodnotím celkovou ekonomickou úroveň daného projektu. 
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2. Charakteristika projektu cementárny v Phu Sanu 

2.1. Společnost INEKON GROUP, a.s. 

2.1.1. Základní údaje o společnosti 

Obchodní firma:       INEKON GROUP, a.s. 

Sídlo:        Praha 7, Holešovice, 

U průhonu 773/12, 

PSČ 170 00 

Identifikační číslo organizace:    639 98 076 

Daňové identifikační číslo:     CZ63998076 

Právní forma:       akciová společnost 

Základní kapitál:      449 500 000 Kč 

2.1.2. Profil společnosti 

INEKON GROUP, a.s. je mateřskou společností skupiny INEKON, která vznikla 

jako ryze soukromá česká firma v roce 1990. Její počáteční obchodní aktivity spočívaly 

hlavně ve vývozu kolejových vozidel a dovozu surovin pro český průmysl. Během 

dvacetiletého působení na trhu základní jmění vzrostlo z původních 100 tisíc korun na 

449 milionů korun a počet zaměstnanců se téměř zdvojnásobil. Postupně se tato skupina 

rozrostla v holding obchodně-výrobní zaměřený na čtyři hlavní oblasti podnikání: 

 kolejová vozidla a kolejové tratě: 

 výroba a dodávka nových tramvají; 

 dodávky kompletních městských dopravních systémů; 

 dodávky nových lokomotiv a vagónů; 

 modernizace tramvají, lokomotiv a vagónů; 

 výstavba, modernizace a opravy tramvajového a železničního 

kolejového svršku; 

 dodávky komponentů a náhradních dílů; 
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 vývoz investičních celků: 

 energetika; 

 výroba potravin; 

 výroba stavebních hmot (cementárny); 

 služby v oblasti investičních celků; 

 vodárenství; 

 zdravotnictví; 

 ekologická zařízení; 

 dopravní systémy; 

 chemii a čištění odpadních vod: 

 chemická výroba; 

 obchod se surovinami a produkty; 

 poradenství a softwarové programy: 

 podpora manažerského plánování. 

INEKON GROUP, a.s. jako taková zajišťuje v rámci holdingu hlavně strategické 

plánování, obchodní činnosti a financování. Stále patří k tradičním českým výrobcům 

tramvají vlastní konstrukce. Kromě toho se zabývá také modernizací starších tramvají 

především české výroby. Mezi významné články portfolia mateřské společnosti patří 

především vývoz investičních celků a průmyslových zařízení. Relativně novým oborem 

podnikání jsou dodávky tzv. na klíč pro nemocnice i jednotlivá zdravotnická zařízení. Dále 

se podílí na koordinaci řízení a správě kapitálových účastí v dceřiných společnostech. 

V současné době do holdingu patří celkem 9 podnikatelských subjektů v tuzemsku 

i zahraničí. 

Vlastní podnikatelské aktivity INEKON GROUP, a.s. se týkají: 

 nákupu a prodeje kolejových vozidel (včetně modernizace a dodávek 

náhradních dílů) a výstavby nebo rekonstrukcí kolejových tratí; 

 obchodování s chemickými, hutními a strojírenskými výrobky; 

 vývozu investičních celků (např. cementáren, elektráren, čistíren 

odpadních vod nebo zdravotnických zařízení). 
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Významnou činností mateřské společnosti INEKON GROUP, a.s. je vývoz 

investičních celků, průmyslových technologií a strojního zařízení. Hlavní obory podnikání 

v oblasti vývozu investičních celků jsou následující: energetika, výroba stavebních hmot, 

výroba potravin, vodárenství a zdravotnictví. V této oblasti může společnost nabídnout 

širokou škálu služeb od dodávek jednotlivých strojů, vybavení nebo projektových studií 

po stavby formou „na klíč“. Technické zabezpečení a technologické vybavení zajišťuje dle 

konkrétních potřeb a přání zákazníka, většinou ve spolupráci se smluvními partnery v ČR. 

Stavební část projektů se většinou realizuje s pomocí místních stavebních kapacit. 

K nejvýznamnějším uzavřeným obchodům v oblasti vývozu investičních celků 

a v rámci celé skupiny vůbec patří v současnosti realizace výstavby cementárny 

ve Vietnamu a také další projekty např. v Maroku a projednávané akce v Sýrii 

a na středním Východě. 

Nabídka služeb v oblasti investičních celků: 

 Vypracování ideového návrhu; 

 Feasibility study; 

 Inženýring; 

 Dodávka strojního zařízení; 

 Dodávka strojního zařízení včetně stavby. 

V oblasti výroby stavebních hmot se společnost zaměřuje především na stavby 

na klíč, ale nabízí i jednotlivé technologické celky nebo zpracování projektové 

dokumentace. Zatím největší zakázky se týkají výstavby cementáren například v Iráku 

nebo Tádžikistánu s vybavením, které je z 80 % českého původu od smluvních partnerů 

společnosti. Základní výrobní linky mají kapacitu 1000, 1500, 3000, 4500 nebo 6000 tun 

cementu denně a jejich kombinací lze získat jakékoliv jiné požadované množství. V roce 

2006 byly podepsány kontrakty na dodávku cementárny do Iráku v hodnotě 300 milionů 

eur, do Tádžikistánu v hodnotě 200 milionů eur a Vietnamu v hodnotě 115 milionů eur. 

[5] 
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2.2. Pozadí projektu cementárny v Phu Sanu 

Projekt výstavby česko-vietnamské cementárny vzešel z iniciativy úspěšného 

podnikatele a majitele vietnamské společnosti Phu San Cement pana Nguyen Huu Loie, 

který je také majitelem porcelánky v Karlových Varech. Pan Nguyen Huu Loi se rozhodl, 

že společně s českými firmami postaví cementárnu a oslovil české firmy s nabídkou 

investice v hodnotě 115 milionů eur. Po téměř ročním vyjednávání byl v roce 2006 

s pražskou firmou INEKON GROUP, a.s. podepsán kontrakt. Pro společnost INEKON 

GROUP byla rozhodující skutečnost, že Vietnam měl v té době nedostatek cementu a 

očekávalo se, že nabídka a poptávka se vyrovná během roku 2010. Navíc byl zde 

rozhodující i fakt, že ve Vietnamu operuje již řada zahraničních investorů a tudíž otálení 

by mohlo znamenat ztroskotání tohoto projektu. 

Investorem výstavby cementárny je společnost Phu San Cement. Stavba je 

financována úvěrem od PPF banky a pojištěna je u Exportní garanční a pojišťovací 

společnosti (EGAP). Generálním dodavatelem výstavby je INEKON GROUP, a.s. 

ve spolupráci s dalšími českými společnostmi, a to PSP Engineering Přerov, který dodá 

strojní zařízení, elektroniku, elektrozařízení a systémy řízení dodá společnost Siemens 

Engineering a subdodavatelem stavební části je zlínská společnost PSG – International. 

Vlastní výstavbu na místě budou realizovat vietnamské subdodavatelské firmy 

pod vedením zástupců společnosti INEKON GROUP. 

2.3. Charakteristika investice projektu cementárny v Phu Sanu 

Výstavba byla zahájena v lednu tohoto roku a tomuto zahájení předcházely 

nezbytné přípravné práce, neboť cementárna se má nacházet na území bývalých rýžových 

polí 91 km vzdálených od Hanoje v provincii Ninh Binh v oblasti Nho Quan poblíž 

vesnice Phu San. Plocha cementárny musela být zpevněna 6 metrovou navážkou zeminy. 

Již je vybudovaná příjezdová cesta, staveniště je oploceno a je vybudována trafostanice 

a úpravna vody. Doba výstavby je v kontraktu sjednána na 30 měsíců a zahrnuje 

i 3 měsíční zkušební provoz. 

Očekávaná operační doba cementárny je nad 50 let od doby konce výstavby. 

Období, které definujeme jako základní pro hodnocení projektu, je 15 let, kdy bude 

cementárna fungovat.             [5], [6], [7], [8], [10] 
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2.3.1. Technické řešení projektu 

Projekt cementárny má být realizován na ploše o rozloze 44 ha v poblíž vesnice 

Phu San v provincii Ninh Binh. Technické řešení cementárny zahrnuje objekty továrny, 

drtících stanic, pásový dopravník k továrně a přístavu, přístavní objekty, produktovody 

a objekty pro pracovní síly. Projekt cementárny je umístěn 91 km od Hanoje a má 

železniční i silniční dopravní spojení. Expresní železniční spojení s Hanojí je na severu 

a Thanh Hoa a Vinh na jihu. Cementárna se má nacházet 500 m od řeky Lang, která má 

sloužit nejen jako zdroj vody pro továrnu, ale také jako dopravní cesta. Umístění 

cementárny je poměrně vzdáleno od ostatní zástavby, čímž je snížen dopad projektu 

na okolní obyvatelstvo. 

Zdroje hlavních materiálů pro cementárnu jakými jsou vápenec a jíl se nacházejí 

v dosahu 9 km od cementárny. Vápencový lom Mount Dam se nachází 1 km od továrny 

a dle odhadů má tento lom 200 mil. tun vápence, což je pro továrnu dostačující množství 

pro stabilní výrobu na období zhruba 30 pracovních let. Jílový lom Ɖâm Bùn se zásobami 

okolo 22,95 mil. tun je vzdálen 9 km od cementárny s dobrým dopravním spojením. Tento 

lom má homogenní kvalitu, výsledky testů kvality jílu tohoto lomu ukazují, že jíl splňuje 

vietnamskou normu pro výrobu cementu.          [5], [6], [7], [8], [10] 

 
Obrázek 1: Geografické umístění projektu 

    Zdroj: Airlinescity + vlastní úprava 
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Výrobní linky s nejnovějšími technologiemi byly vybrány z České republiky 

a Spolkové republiky Německo. Projekt cementárny Phu San má dvě výrobní linky, každá 

z nich bude zajišťovat výrobu slínku a následně výrobu cementu se suchou metodou 

produkce v krátké rotační peci s cyklonem, předehřívačem a mříží chladiče s denní výrobní 

kapacitou 3300 tun slínku a výrobou cementu v systému dvojitého mletí se dvěma 

nainstalovanými trubicovými mlýny 4,4 x 14 m s výkonem 2 x 120 t/h. Technologie je 

sama o sobě na vysoké úrovni s centrální kontrolou pomocí RTG analyzátorů a počítačů. 

 
Obrázek 2: Technické řešení projektu cementárny  Zdroj: interní materiály INEKON GROUP, a.s. 

2.3.2. Investiční výdaje 

Celkové investiční výdaje projektu cementárny jsou všeobecným odhadem nákladů 

na tuto investici a jsou kalkulovány na základě umístění projektu v Phu San komuně, 

oblasti Nho Quan, provincii Ninh Binh, Socialistické Republiky Vietnam. Veškeré 

finanční údaje o projektu byly získány od vietnamské strany, a tudíž veškeré kalkulace jsou 

prováděny na základě vietnamské měny Vietnam Dong (VND).            [10] 
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Souhrnné investiční výdaje projektu zahrnují náklady stavební, náklady zařízení, 

náklady na řízení projektu a ostatní náklady, náklady na zásobování. Přehled celkových 

investičních nákladů a jejich výše je uveden v Tabulce 1: Přehled celkových investičních 

nákladů projektu, hodnoty v tabulce jsou v jednotkách 1000 VND. 

Tabulka 1: Přehled celkových investičních nákladů projektu 

Číslo Poloţka Odhad bez DPH DPH Odhad s DPH 

* Celkové investiční náklady (1 +...+ 4) 2 359 330 073 70 830 137 2 430 160 210 

1 Náklady stavební 388 710 268 38 871 027 427 581 294 

2 Zařízení 1 520 132 695 15 201 327 1 535 334 022 

3 Náklady na řízení projektu a ostatní náklady 335 155 672 16 757 784 351 913 456 

4 Náklady na zásobování 115 331 438 0 115 331 438 

Zdroj: vlastní zpracování 

Dle nařízení vlády Socialistické republiky Vietnam bude daň z přidané hodnoty 

projektované továrny následující: 

 10 % pro hmotnou stavební produkci, stavební investice a poradenské 

aktivity; 

 5 % pro investici do mechanických vybavení (dovážené mechanické 

vybavení bude osvobozeno od DPH), poradenské aktivity na organizaci 

investičního záměru, stanovení záznamu o vlivech projektu na životní 

prostředí, nakládání/vykládání a dopravy zboží (na další poradenské 

aktivity může být aplikováno DPH 10 %); 

 u projektu se základní stavební dobou delší než jeden rok bude 

provedena refundace DPH během investiční doby. 

Na investiční náklady do zařízení je pro výpočet aplikováno 1 % DPH, neboť 

dovezené mechanické zařízení je osvobozeno od DPH a mechanické zařízení, které 

podléhá 5 % DPH, tvoří 1/5 z celkových investičních nákladů na mechanické zařízení 

daného projektu. 

Dalšími náklady spojenými s tímto projektem jsou i náklady na daň z příjmu 

právnických osob, náklady pronájmu a náklady na splátky úvěrů.            [10] 
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Daň z příjmu právnických osob pro tento projekt je stanovena následovně: 

 podle části c, položka 1, článek 34 z předpisu číslo 24/2007/N§-CP, 

vydaného dne 14. února 2007 vietnamskou vládou je stanovena daň 

z příjmů právnických osob Phu San cementárny na 20% ročně a je 

aplikována během 10 let od doby operačního data projektované 

továrny. 

 Podle položky 4, článek 34 z předpisu číslo 24/2007/N§-CP, vydaného 

dne 14. února 2007 vietnamskou vládou, po 10 letech od doby 

operačního data projektované továrny, je stanovena daň příjmů 

právnických osob Phu San cementárny na 28% ročně. 

 Podle položky 3, článek 35 z předpisu číslo 24/2007/N§-CP, vydaného 

dne 14. února 2007 vietnamskou vládou, projektovaná továrna je 

osvobozena ve 2 letech od doby operačního data projektované továrny 

ze zdanitelného příjmu a daňová hodnota je odečtená do 50% 

v následujících šesti letech. 

Náklady zemního a vodního pronájmu projektu jsou stanoveny následovně: 

 Podle položky 4, článek 14 z předpisu 142/2005/N§-CP vydaného 

dne 14. listopadu 2005 vietnamskou vládou na zemní pronájem a vodní 

pronájem, je projekt osvobozen během 7 let vypočítaných od konce stavební 

doby a uvedení cementárny do provozu. 

 Podle předpisu čísla 778/UBND-VP vydaného dne  19. října 2005 je projekt 

osvobozen z 50% ze zemního pronájmu v následujících 10 letech. 

Tabulka 2: Celkové náklady pronájmu 

Celková pronajímaná plocha 

[m
2
] 

Cena ročního pronájmu 

[VND/m
2
/rok] 

Celkové roční náklady pronájmu 

[VND/rok] 

440 000 1599,8 703 912 000 

Zdroj: vlastní zpracování 
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2.3.3. Zdroje krytí celkových investičních nákladů 

Krytí celkových investičních nákladů projektu bude zajištěno jak vlastním 

kapitálem společnosti INEKON GROUP, a.s., tak čerpáním úvěrů u České exportní banky 

a Vietnamské investiční a vývojové banky. Přehled výší úvěrů, úroků a výpočet splátek je 

umístěn v Příloze 4: Výpočet splátek úvěrů. 

Podmínky úvěrů jsou sjednány následovně: 

 úvěr u České exportní banky: 

 úvěrová doba: 10,5 let; 

 roční úroková sazba: 5 %; 

 celková doba splácení: 8 let; 

 doba odkladu splácení: 2,5 let; 

 

 úvěr u Vietnamské investiční a vývojové banky: 

 úvěrová doba: 10,5 let; 

 roční úroková sazba: 12,5 %; 

 celková doba splácení: 8 let; 

 doba odkladu splácení: 2,5 let; 

 

 krátkodobý úvěr jako pracovní kapitál u Vietnamské investiční a 

vývojové banky: 

 úvěrová doba: 1 rok; 

 roční úroková sazba: 11 %.              [10] 
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2.3.4. Produkční plán 

Na základě projektované výrobní kapacity cementárny se dvěma výrobními linkami 

se předpokládá, že cementárna bude dodávat na vietnamský trh 3 druhy výrobků: 

 Pytlový cement PCB40, 

 Volně ložený cement PCB40, 

 Slínek PC50. 

Z marketingového průzkumu prodejní ceny cementu v okolních zemích vyplývá, 

že se ceny cementu v okolních zemích pohybují výše než ceny cementu na vietnamském 

trhu. Prodejní cena cementu byla kalkulována tak, aby soutěžila s cenami cementu 

dováženého z cizích zemí, neboť domácí produkce cementu zcela nepokrývá poptávku. 

Technologie cementárny je velmi progresivní a moderní, takže cement, který bude továrna 

produkovat, má vysokou a stabilní kvalitu a plně uspokojí požadavky vietnamského 

stavebnictví. 

Prodejní ceny produktů byly navrženy s ohledem na ceny obdobných produktů 

v provincii Ninh Binh a jsou uvedeny v Tabulce 3: Přehled navrhovaných cen produktů. 

V Tabulce 4: Stanovené prodejní množství se vyskytuje odhad prodávaného množství 

daných produktů v prvních 2 letech a poté v následujících letech, kdy se produkce již ustálí 

na plánovaném maximálním množství.               [10] 

Tabulka 3: Přehled navrhovaných cen produktů 

Číslo Druh výrobku Prodejní cena bez DPH [VND/t] Prodejní cena s DPH [VND/t] 

1 Pytlový cement PCB40 630 000 693 000 

2 Volně ložený cement PCB40 580 000 638 000 

3 Slínek PC50 500 000 550 000 

Zdroj: vlastní zpracování 

Tabulka 4: Stanovené prodejní množství 

Číslo Druh výrobku Produkce v 1. roce [t] Produkce ve 2. roce [t] 
Produkce v 

dalších letech [t] 

1 Pytlový cement PCB40 429 975 487 305 573 300 

2 Volně ložený cement PCB40 47 775 54 145 63 700 

3 Slínek PC50 390 000 442 000 520 000 

Zdroj: vlastní zpracování 
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2.3.5. Socioekonomický význam projektu 

Investiční projekt cementárny v Phu Sanu má pro provincii Ninh Binh nejen velký 

ekonomický význam, ale také sociální. Význam této cementárny však také dalece 

přesahuje hranice provincie, neboť svou produkcí továrna pomůže zvýšit soběstačnost celé 

země v produkci cementu a slínku. Vysoká socioekonomická efektivnost projektu spočívá 

ve skutečnostech, že: 

 cementárna bude dodávat 637 000 tun cementu a 520 000 tun slinku ročně 

pro provincii Ninh Binh a její domácí brusírny, čímž se bude podílet 

na rovnováze dodávek v této oblasti; 

 

 továrna bude zaměstnávat okolo 260 přímých pracovníků a mnoho dalších 

vedlejších pracovníků z provincie; 

 

 cementárna bude ročně odvádět až 703 mil. VND do okresního rozpočtu za 

pronájem pozemků; 

 

 tento projekt také přispěje k industrializaci a rozvoji průmyslu 

v hospodářském systému provincie Ninh Binh; 

 

 v neposlední řadě také cementárna pomáhá zlepšit konkurenční schopnost 

vietnamského cementářského průmyslu výrobou kvalitních produktů 

s racionální cenou.                 [10] 
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3. Zpracování modelu ekonomického hodnocení investic 

Pro vytvoření ekonomického modelu hodnocení investice je nutné nejprve stanovit 

očekávané peněžní toky projektu, neboť moderní metody hodnocení efektivnosti 

investičních projektů z těchto údajů vycházejí. Jelikož se jedná o vytvoření modelu 

pro rozhodování o přijetí či zamítnutí dané investiční příležitosti nebo pro výběr z různých 

investičních variant, je důležité zdůraznit, že se jedná o očekávané peněžní toky daného 

investičního projektu. Proto je nutné při plánování očekávaných peněžních toků z projektu 

počítat s faktorem času a rizikem odlišného vývoje od původního předpokladu. Peněžní 

toky z investičního projektu tvoří očekávané kapitálové výdaje a očekávané peněžní příjmy 

vyvolané projektem během doby jeho pořízení, životnosti a likvidace. 

3.1. Očekávané kapitálové výdaje investičního projektu 

Počáteční kapitálové výdaje investičního projektu tvoří výdaje na pořízení 

dlouhodobého majetku, které zahrnují především výdaje na pozemek pro stavbu, výdaje na 

přípravu a zabezpečení výstavby, výdaje na realizaci stavební i strojní části projektu. 

Pokud bylo pořízení projektu spojeno s výdaji na výzkum a vývoj nebo školení 

a zapracování nových pracovníků, pak i tyto výdaje jsou součástí kapitálových výdajů. 

Dále zde také patří výdaje na trvalý přírůstek oběžného majetku, přesněji na trvalý 

přírůstek čistého pracovního kapitálu vyvolaný novou investicí. 

Počáteční kapitálové výdaje investičního projektu lze vyjádřit jako: 

            

kde: IN…počáteční kapitálové výdaje investičního projektu, 

INV…výdaje na pořízení dlouhodobého majetku, 

ΔČPK…přírůstek čistého pracovního kapitálu. 

3.2. Očekávané peněţní příjmy investičního projektu 

Vymezení reálných očekávaných peněžních příjmů z investičního projektu je velice 

obtížný problém a dalo by se říci, že je to v podstatě nejkritičtější místo celého procesu 

kapitálového plánování a investičního rozhodování. Působí zde celá řada faktorů, jejichž 

sílu je obtížné odhadnout. Především se jedná o vliv faktoru času, vliv inflace nebo vliv 
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měnících se podmínek na trhu, což vše vyúsťuje v možnost zvýšeného rizika, že očekávané 

příjmy nebudou dosaženy. 

V současné teorii finančního managementu se za roční peněžní příjmy 

z investičního projektu během doby jeho životnosti považují: zisk po zdanění, který projekt 

každý rok přináší, roční odpisy, změny čistého pracovního kapitálu spojeného 

s investičním projektem v průběhu životnosti a příjem z prodeje dlouhodobého majetku 

upravený o daň na konci životnosti projektu. 

Při stanovování očekávaných peněžních příjmů bychom měli věnovat zvláštní 

pozornost úrokovým platbám spojeným s financováním projektu. Pro účely hodnocení 

efektivnosti investičního projektu nemají být očekávané peněžní toky z projektu snižovány 

o úrokové platby, protože při diskontování peněžních příjmů jsou tyto úroky již brány 

v úvahu a pokud bychom je odečetli, snižovaly by zisk dvakrát. Je zde ještě jeden důvod 

pro jejich nezahrnování a to je, že rozhodování o přijetí či nepřijetí projektu by nemělo být 

závislé na struktuře zdrojů financování projektu. 

Celkové očekávané roční peněžní příjmy z investičního projektu lze vyjádřit 

následovně: 

             

kde: P…celkový roční peněžní příjem z investičního projektu, 

Z…roční přírůstek zisku po zdanění, který investice přináší, 

A…přírůstek ročních odpisů v důsledku investice, 

O…změna čistého pracovního kapitálu v důsledku investování během doby 

životnosti (úbytek +, přírůstek -), 

PM…příjem z prodeje dlouhodobého majetku koncem životnosti, 

D…daňový efekt z prodeje dlouhodobého majetku koncem životnosti. 

Peněžní příjmy z investičního projektu nepředstavuje účetní zisk, ale tzv. cash flow, 

což je skutečný peněžní tok, který investice přináší. 
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Celkový příjem z investice lze tedy vyjádřit následovně: 

                         

 

   

 

kde: CP…celkový příjem z investičního projektu, 

CFi…cash flow v jednotlivých letech životnosti investice, 

n…doba životnosti (hodnocení) projektu. 

Časová hodnota peněz se mění, proto musíme výnosy, které vznikají v delším 

časovém období, přepočítat na stejnou časovou bázi, kterou je rok pořízení investice. 

Budoucí hodnoty se tedy přepočítají na současnou hodnotu. Jako přepočítávací koeficient 

se použije podniková diskontní míra. 

Současná hodnota očekávaných výnosů se počítá následovně: 

      
   

      

 

   

 

kde: SHCF…současná hodnota cash flow v období i, 

CFi…očekávaná hodnota cash flow v jednotlivých letech životnosti investice, 

k…podniková diskontní míra, 

i…jednotlivá léta životnosti investice (1 až n), 

n…doba životnosti (hodnocení) investice.             [1], [2], [3] 

3.3. Ukazatele ekonomické efektivnosti investičního projektu 

Tento model ekonomického hodnocení investičního projektu obsahuje především 

ukazatele dynamické, neboť zohledňují faktor času i riziko a tudíž více odpovídají realitě. 

Jako tradiční ukazatele pro hodnocení projektů se však stále hojně užívají i statické 

ukazatele jakými jsou doba návratnosti a výnosnost investice, a proto jsem je také zahrnula 

do svého ekonomického modelu. Velkou nevýhodou statických ukazatelů je, 

že nezohledňují faktor času a také za peněžní příjmy z investice považují zisk, což je 

značně zjednodušující. V praxi jsou stále poměrně využívané pro svou jednoduchost 

výpočtu a vysokou srozumitelnost při interpretaci výsledků hodnocení projektu. 
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3.3.1. Doba návratnosti 

Obecně doba návratnosti představuje dobu, za kterou se projekt splatí z peněžních 

příjmů, které zajistí, tedy ze svých zisků po zdanění a odpisů. Za efekt z projektu je 

považován jak zisk po zdanění, tak odpisy. Technicky se doba návratnosti stanoví tak, že 

se každoročně určí zisk po zdanění a odpisy a tyto peněžní příjmy se kumulativně sčítají. 

Rok, v němž se kumulativní souhrn zisku po zdanění a odpisů rovná kapitálovému výdaji, 

představuje hledanou dobu návratnosti. Obecně platí, čím je doba návratnosti kratší, tím je 

projekt pozitivněji hodnocen. 

Pro vyjádření doby návratnosti investičního projektu lze použít následující rovnici: 

            

 

   

  

kde: IN…počáteční kapitálový výdaj, 

Zi…roční zisk po zdanění v jednotlivých letech životnosti investice, 

Oi…roční odpisy investice v jednotlivých letech životnosti investice, 

i…jednotlivá léta životnosti investice (1až n), 

n…doba životnosti (hodnocení) investice, 

a…doba návratnosti. 

3.3.2. Výnosnost investice 

Metoda výnosnosti investice vychází z toho, že jak změny v objemu výroby, tak 

změny v nákladech, které investice vyvolá, se promítnou v zisku, který tak dostatečně 

reprezentuje přínos investice. Pro výpočet se používá průměrný roční zisk (po zdanění), 

neboť je považován za skutečný efekt pro investora. Vypočtená výnosnost se srovnává 

s investorem požadovanou výnosností a na základě toho se poté rozhoduje o přijetí nebo 

zamítnutí investičního projektu nebo metoda slouží k výběru z několika investičních 

variant a za preferovanou se považuje varianta s vyšší výnosností. Metoda však nebere 

v úvahu všechny peněžní příjmy, ale pouze jejich část, také nezohledňuje faktor času, 

přesto se v praxi často používá, protože je konstruován stejně jako všeobecně používané 

ukazatele výnosnosti kapitálu.            [1], [2] 
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Pro vyjádření výnosnosti investice se používá následující vzorec: 

    
  

  
 

kde: ROI…výnosnost investice, 

Zr…průměrný roční zisk po zdanění plynoucí z investice, 

IN…počáteční kapitálový výdaj. 

 

 

Dynamické ukazatele, jakými jsou čistá současná hodnota, index rentability a 

vnitřní výnosové procento, důsledně zohledňují faktor času a do svých hodnocení zahrnují 

i riziko, které je reprezentováno úrokovou mírou vyjadřující požadovanou výnosnost, což 

znamená, že respektují jeden ze základních principů ekonomického rozhodování, a to 

časovou hodnotu peněz. 

3.3.3. Čistá současná hodnota 

Čistá současná hodnota (NPV- Net Present Value) je dynamická metoda 

vyhodnocování efektivnosti investičních projektů, kterou můžeme definovat jako rozdíl 

mezi diskontovanými peněžními příjmy z investičního projektu a kapitálovým výdajem. 

Jestliže se kapitálový výdaj uskutečňuje v delším období, pak je čistá současná hodnota 

definovaná jako rozdíl mezi diskontovanými peněžními příjmy z projektu a 

diskontovanými kapitálovými výdaji v jednotlivých letech. 

Jedná se o velmi oblíbenou metodu hodnocení investic zejména proto, že bere 

v úvahu faktor času, likvidity a rizika. Je velmi univerzální, neboť závisí jen na 

prognózovaných cash flow a podnikové diskontní míře a její výsledek má vysokou 

vypovídací schopnost. 

Čistou současnou hodnotu můžeme zjednodušeně vyjádřit takto: 

         
   

      

 

   

 

 

               [1], [2] 
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kde: NPV…čistá současná hodnota, 

IN… počáteční kapitálový výdaj, 

CFi…očekávaná hodnota cash flow v jednotlivých letech životnosti investice, 

k…podniková diskontní míra, 

i…jednotlivá léta životnosti investice (1 až n), 

n…doba životnosti (hodnocení) investice. 

Čistá současná hodnota pak v absolutním čísle udává, kolik peněz nad 

investovanou částku dostane podnik navíc, tedy o kolik vzroste hodnota podniku. 

Investiční projekt je možné přijmout jen tehdy, je-li NPV 0. Pokud je NPV záporná, 

nedojde nikdy k navrácení vloženého kapitálu v té míře, kterou podnik vzhledem 

k podstoupenému riziku požaduje. 

3.3.4. Index rentability 

Index rentability (IR) označovaný též index současné hodnoty nebo index 

ziskovosti představuje relativní měřítko, které může být významné při rozhodování o 

investicích. Představuje poměr přínosů a počátečních kapitálových výdajů na investici. 

Index rentability lze vyjádřit následovně: 

   
    

  
 

 
   

      
 
   

  
 

kde: IR…index rentability, 

IN… počáteční kapitálový výdaj, 

CFi…očekávaná hodnota cash flow v jednotlivých letech životnosti investice, 

k…podniková diskontní míra, 

i…jednotlivá léta životnosti investice (1 až n), 

n…doba životnosti (hodnocení) investice. 

Projekt může být přijat, jestliže index rentability je větší než 1, což je i v přímé 

souvislosti s požadavkem kladné NPV. Čím je index ziskovosti větší než 1, tím je projekt 

ekonomicky výhodnější.             [1], [2] 
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3.3.5. Vnitřní výnosové procento 

Ukazatel vnitřního výnosového procenta (IRR- Internal Rate of Return) představuje 

také relativní pohled na výnosnost investice a udává v procentech výnosnost, kterou 

investice poskytuje během doby životnosti. Číselně pak udává diskontní sazbu, která vede 

k NPV=0. 

Vnitřní výnosové procento je možné vypočítat ze vzorce: 

     
   

        
  

 

   

 

kde: IRR…vnitřní výnosové procento, 

IN…počáteční kapitálový výdaj, 

CFi…očekávaná hodnota cash flow v jednotlivých letech, 

i…jednotlivá léta životnosti investice (1 až n), 

n…doba životnosti (hodnocení) investice. 

Tento vzorec pro výpočet IRR je obecnou polynomickou funkcí s obecným řešením 

o n hodnotách. Doporučuje se používat tuto metodu jen tam, kde bude řešením pouze jedna 

hodnota. Tuto podmínku splňuje investice, která má tzv. konvenční peněžní toky, tj. řada 

cash flow začíná zápornou hodnotou a mění znaménko právě jednou. 

Čím vyšší má investice IRR, tím je lepší její relativní výhodnost, která srovnává 

budoucí příjmy s počátečními kapitálovými výdaji. Je-li IRR vyšší než podniková 

diskontní míra, je možné investici přijmout.           [1], [2] 

3.4. Analýza citlivosti parametrů daného projektu 

Základním cílem analýzy citlivosti je zjišťování dopadů změny vstupní hodnoty na 

výslednou kriteriální veličinu, v našem případě ukazatel, podle které se rozhoduje o přijetí 

či zamítnutí investičního projektu. Jako nejčastější kriteriální ukazatel jsou voleny čistá 

současná hodnota – NPV, vnitřní výnosové procento – IRR apod. Označují se ty vstupy, 

jejichž změna nejvíce ovlivňuje úspěšnost investice. V případě přijetí investice jsou 

výsledky citlivostní analýzy významnou oporou pro řízení investičního projektu v provozní 

fázi, neboť vstupy, které by mohly kriticky ovlivnit úspěšnost, je třeba sledovat a jejich 

řízení by měla být věnována vyšší pozornost. 
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Citlivostní analýza spočívá v několika následujících krocích. 

Identifikace sledovaných veličin 

Nejprve je nutné označit kvantifikovatelné parametry, které přímo 

vstupují do tvorby kritéria rozhodování. V našem případě se jedná o 

kriterium čisté současné hodnoty. Budeme tedy sledovat citlivost čisté 

současné hodnoty na vstupní parametry, kterými budou zejména: 

 stanovené prodejní množství, 

 navrhovaná cena, 

 přímé náklady na jednici, 

 fixní náklady, 

 daňová sazba. 

 

Vlastní analýza citlivosti 

Základním východiskem je stanovení veličiny, jejíž citlivost 

sledujeme, a postižení všech vstupních veličin, které mají vliv na její 

velikost. V našem případě je nutné vyjádřit NPV jako funkci všech 

parametrů. Postupně každý z těchto parametrů změníme o 1% a pro 

každou tuto změnu zvlášť spočítáme znovu hodnotu kriteriálního 

ukazatele tedy NPV. 

 

Tvorba výstupů a jejich interpretace 

Pro každý takto měněný předpoklad nyní spočítáme procentní změnu 

výsledného kriteriálního ukazatele. Dbáme na to, zda se jedná 

o ukazatel uváděný v procentech, neboť poté počítáme procento 

z procentuálního vyjádření. 

 

                         

 
                                               

                             
 

 

Na základě výstupů citlivostní analýzy jsou kritické parametry ještě dány 

do kontextu s pravděpodobností, zda a jak velké je možné očekávat změny vstupů a zda je 

možné taková rizika akceptovat a na které vstupy je třeba soustředit pozornost.    [1], [4]  
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4. Vyhodnocení parametrů projektu cementárny v Phu Sanu 

Tabulka 5: Celkové ekonomické údaje 

Číslo Text Jednotka Hodnota 

I Celkový investiční kapitál 1000 VND 2 430 160 210 

1.1 Celkový investiční kapitál bez DPH 1000 VND 2 359 330 073 

  Stavební náklady 1000 VND 388 710 268 

  Zařízení 1000 VND 1 520 132 695 

  Náklady na řízení projektu a ostatní náklady 1000 VND 335 155 672 

  Náklady na zásobování 1000 VND 115 331 438 

1.2 DPH 1000 VND 70 830 137 

  pro stavební náklady 1000 VND 38 781 027 

  pro zařízení 1000 VND 15 201 327 

  pro řízení projektu a ostatní náklady 1000 VND 16 757 784 

II Efektivnost investic na 1 t výrobků VND/tun 2 039 179 

III Zaměstnanost a mzdy zaměstnanců     

3.1 Celkem zaměstnanců Muž 260 

3.2 Mzdové náklady VND/muž/měsíc 1 500 000 

IV Výkon (při 100% kapacity)      

4.1 Pytlový cement PCB40 Tun  573 300 

4.2 Volně ložený cement PCB40 Tun  63 700 

4.3 Slínek PC50 Tun  520 000 

V Prodejní cena bez DPH     

5.1 Pytlový cement PCB40 VND/tun cementu 630 000 

5.2 Volně ložený cement PCB40 VND/tun cementu 580 000 

5.3 Slínek PC50 VND/tun slinku 500 000 

VI Roční splátky státnímu rozpočtu (v průměrném výrobním roce) 1000 VND 91 249 993 

6.1 Náklad pronájmu 1000 VND 187 710 

6.2 DPH 1000 VND 50 451 841 

6.3 Daň z příjmů právnických osob 1000 VND 45 881 922 

VII Celkové výrobní náklady/výrobek (v průměrném výrobním roce) 1000 VND 454 363 709 

7.1 Výrobní náklady 1000 VND 272 113 180 

7.2 Základní odpis 1000 VND 141 292 490 

7.3 Náklad pronájmu 1000 VND 187 710 

7.4 Úroky 1000 VND 40 770 330 

VIII Výrobní náklady na 1 t výrobků (v průměrném výrobním roce)     

8.1 Pytlový cement PCB40 VND 478 507 

8.2 Volně ložený cement PCB40 VND 406 332 

8.3 Slínek PC50 VND 335 143 

IX Obrat (v průměrném výrobním roce) 1000 VND 640 575 000 

9.1 Pytlový cement PCB40 1000 VND 351 547 560 

9.2 Volně ložený cement PCB40 1000 VND 35 960 773 

9.3 Slínek PC50 1000 VND 253 066 667 

X Obrat po zdanění     

10.1 1. výrobní rok (ztráta) 1000 VND -93 395 565 

10.2 2. výrobní rok (ztráta) 1000 VND -42 208 551 

10.3 Průměrný výrobní rok  1000 VND 140 329 369 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Tabulka 5: Celkové ekonomické údaje poskytuje přehled nejdůležitějších 

ekonomických parametrů projektu a jejich výši, které budou sloužit jako výchozí hodnoty 

pro následující analýzu této investice. 

Veškeré výpočty a analýza daného investičního projektu budou definovány 

na základě ekonomických údajů poskytnutých vietnamskou stranou v měně Vietnam Dong 

(VND). Základní období pro hodnocení daného projektu bylo stanoveno na 15 let. 

4.1. Stanovení a vyhodnocení statických ukazatelů ekonomické 

efektivnosti investičního projektu cementárny 

Při výpočtu statických ukazatelů efektivnosti investičního projektu tedy doby 

návratnosti a výnosnosti investice jsem vycházela z údajů obsažených v Příloze 1: 

Předběžný výpočet ztráty a zisku a z Tabulky 5: Celkové ekonomické údaje. Pro výpočet 

byly použity vzorce a postupy popsané v kapitole 3. Zpracování ekonomického modelu 

hodnocení investic pro dané ukazatele a analýzu citlivosti. 

4.1.1. Stanovení a vyhodnocení doby návratnosti daného projektu 

Tabulka 6: Stanovení doby návratnosti projektu 

Rok 

Investiční 

výdaj 
Zisk po zdanění  Odpisy 

Celkový peněţní 

příjem 

Kumulativní 

příjem 

 Jednotka 1000VND 

 0 -2 430 160 210         

 1   -93 395 565 248 478 429 155 082 864 155 082 864 

 2   -42 208 551 248 478 429 206 269 878 361 352 742 

 3   24 947 432 248 478 429 273 425 861 634 778 603 

 4   39 763 602 248 478 429 288 242 031 923 020 635 

 5   54 579 773 248 478 429 303 058 202 1 226 078 837 

 6   69 395 943 248 478 429 317 874 372 1 543 953 209 

 7   84 212 114 248 478 429 332 690 543 1 876 643 752 

 

8   98 711 524 248 478 429 347 189 953 2 223 833 705 

9   287 528 349 18 794 273 306 322 622 2 530 156 326 

10   287 528 349 18 794 273 306 322 622 2 836 478 948 

11   258 775 514 18 794 273 277 569 787 3 114 048 734 

 12   258 775 514 18 794 273 277 569 787 3 391 618 521 

 13   258 775 514 18 794 273 277 569 787 3 669 188 308 

 14   258 775 514 18 794 273 277 569 787 3 946 758 095 

 15   258 775 514 18 794 273 277 569 787 4 224 327 881 

 Zdroj: vlastní zpracování 
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Z Tabulky 6: Stanovení doby návratnosti projektu je patrné, že ke splacení 

počátečního investičního výdaje dojde mezi 8. a 9. rokem fungování projektu. Jelikož 

příjmy z projektu nejsou v jednotlivých letech rovnoměrné, musela jsem použít metody 

kumulativního sčítání příjmů, abych zjistila období, kdy dojde k úhradě počátečního 

investičního výdaje. Pro zjištění přesného časového okamžiku použiji následující výpočet 

doby návratnosti (význam použitých symbolů je vysvětlen v kapitole 3.3.1. Doba 

návratnosti). 

   
    

        
 
   

 
                    

                 
        

Doba návratnosti tohoto projektu činí přibližně 8 let a 7,2 měsíců, což je vzhledem 

k plánované operační době cementárny, která činí 50 let a více, velmi příznivé a z pohledu 

tohoto kritéria se jedná o projekt vhodný k realizaci. 

4.1.2. Stanovení a vyhodnocení výnosnosti investice daného projektu 

Výnosnost investice tohoto projektu jsem vypočetla následujícím výpočtem, kdy se 

do poměru dává průměrný roční zisk po zdanění plynoucí z investice a investiční náklady 

projektu (význam použitých symbolů ve vzorci je vysvětlen v kapitole 3.3.2. Výnosnost 

investice). 

    
  

  
 

               

                 
       

Vypočtená hodnota výnosnosti této investice je 0,058 a v procentuálním vyjádření 

výnosnost investice činí 5,8 %, což znamená, že daná investice přinese 5,8 % čistého 

zisku. Tato hodnota je dosti malá, což je způsobeno především obrovskými investičními 

náklady projektu v porovnání s průměrným ročním ziskem. Ale i přesto můžeme 

konstatovat, že daná investice v období hodnocení, které činí 15 let, přináší zisk, coţ 

můţeme označit za pozitivní. 

V následujícím Grafu 1: Přehled výnosů, nákladů a zisku projektu cementárny 

v Phu Sanu je zachycen vývoj výnosů, nákladů a zisku daného projektu po dobu 15 let od 

uvedení cementárny do provozu. Ve 14. roce od zahájení provozu můžeme vidět strmý 

nárůst výnosů a zisku projektu, který byl způsoben vyřazením fixního majetku a 

pracovního kapitálu, zatímco náklady zůstaly, oproti minulým několika letům, nezměněny. 



Jana Lukšová: Ekonomické hodnocení projektu 

 

2011 24 
 

 

Graf 1: Přehled vývoje výnosů, nákladů a zisku projektu cementárny Phu San         Zdroj: vlastní zpracování 

4.2. Stanovení a vyhodnocení dynamických ukazatelů 

ekonomické efektivnosti projektu cementárny 

Dynamické ukazatele ekonomické efektivnosti projektu cementárny v Phu Sanu tj. 

čistá současná hodnota NPV, index rentability IR a vnitřní výnosové procento IRR jsou 

vypočteny v Příloze 2: Hodnocení investice metodou čisté současné hodnoty, indexu 

rentability a vnitřního výnosového procenta. Výpočty byly provedeny na základě 

zpracovaného modelu ekonomického hodnocení investic, který obsahuje vzorce pro 

výpočet těchto ukazatelů a jejich podrobný popis. 

Podniková diskontní míra tohoto projektu byla investorem stanovena na 7,27 %, 

tato hodnota představuje průměrnou míru kapitálových nákladů podniku, neboť investice 

do projektu cementárny bude financována kombinovaným způsobem, tedy částečně 

z vlastních zdrojů a částečně z cizích zdrojů. V hodnotě této podnikové diskontní míry se 

odráží jak riziková, tak inflační prémie pro tento projekt. 
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4.2.1. Vyhodnocení ukazatele čisté současné hodnoty 

Ukazatel čisté současné hodnoty byl vypočten dle vzorce nacházejícího se 

v kapitole 3.3.3. Čistá současná hodnota, jedná se tedy o rozdíl mezi současnou hodnotou 

cash flow a náklady vynaloženými na investici. Vypočtené hodnoty NPV jsou umístěny 

v Příloze 2 spolu s rozhodnutím, zda dle tohoto ukazatele projekt přijmout či nikoli. 

Ukazatel NPV pro tento projekt dosáhl hodnoty 661 772 155 000, což znamená, že 

daná investice jednak uhradí náklady s ní spojené a také přinese investorovi částku 

661 772 155 tis. VND. Jelikož hodnota ukazatele čisté současné hodnoty splňuje podmínku 

NPV 0, můžeme konstatovat, že projekt je dle tohoto ukazatele vhodné přijmout. 

 

Graf 2: Grafické vyjádření ukazatele NPV            Zdroj: vlastní zpracování 

V Grafu 2: Grafické vyjádření čisté současné hodnoty je zobrazeno, jak se vyvíjí 

hodnoty tohoto ukazatele během období hodnocení investice. Z grafu je patrné, že 

v desátém roce od uvedení cementárny do provozu dojde k přechodu ukazatele NPV ze 

záporných hodnot do kladných a tudíž od tohoto roku daná investice dle tohoto ukazatele 

již přináší požadované zhodnocení počáteční investice a v patnáctém roce vzroste hodnota 

daného projektu o 661 772 155 tis. VND. 
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4.2.2. Vyhodnocení ukazatele indexu rentability 

Tato metoda těsně souvisí s metodou čisté současné hodnoty. Představuje relativní 

ukazatel vyjadřující poměr očekávaných diskontních peněžních příjmů z investice 

k počátečním kapitálovým výdajům. Index rentability neboli index současné hodnoty 

daného projektu výstavby cementárny ve Vietnamu nabývá pro období hodnocení 

daného projektu hodnoty 1,28. Hodnota ukazatele IR je pro daný projekt příznivá, neboť 

čím je hodnota tohoto ukazatele větší než 1, tím je projekt výhodnější a dle tohoto 

ukazatele je vhodné přijetí tohoto projektu k realizaci. Hodnota tohoto ukazatele je 

v přímé souvislosti s hodnotou NPV, která je pro daný projekt kladná, a tudíž i hodnota IR 

musí být větší než 1, což je v našem případě splněno. Podrobný výpočet tohoto ukazatele 

spolu s rozhodnutím o přijetí projektu se nachází v Příloze 2 této diplomové práce. 

 

Graf 3: Grafické vyjádření ukazatele IR                          Zdroj:vlastní zpracování 

Z grafického vyjádření vývoje hodnot indexu rentability během období hodnocení 

projektu nacházejícího se v Grafu 3 je patrné, že v desátém roce od uvedení cementárny do 

provozu přesáhne hodnota indexu rentability hranici 1, což je v přímé souvislosti 

s hodnotou NPV v tomto roce, a tudíž tento projekt přináší požadované zhodnocení 

investice již od desátého roku od zahájení provozu. 

0,10

1,00

10,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

h
o

d
n

o
ty

 I
R

roky

Grafické vyjádření ukazatele index rentability



Jana Lukšová: Ekonomické hodnocení projektu 

 

2011 27 
 

4.2.3. Vyhodnocení ukazatele vnitřního výnosového procenta 

Ukazatel vnitřního výnosového procenta pro tento vybraný projekt představuje 

v procentech výnosnost, kterou investice poskytuje během 15 let hodnocení daného 

projektu a číselně pak představuje hodnotu, při níž je NPV=0. Pro náš projekt je hodnota 

vnitřního výnosového procenta 11,48 %. Tuto hodnotu je třeba srovnat s podnikovou 

diskontní mírou stanovenou pro tento projekt investorem a na základě srovnání těchto dvou 

hodnot je možné rozhodnout o přijetí nebo zamítnutí projektu. Je-li hodnota IRR větší než 

podniková diskontní míra stanovená pro tento projekt, je vhodné tento projekt přijmout. 

Podniková diskontní míra stanovená investorem činí 7,27 % a hodnota IRR tohoto projektu 

je 11,48 %, tudíž je vhodné tento projekt z hlediska ukazatele IRR přijmout. Podrobný 

výpočet tohoto ukazatele s aplikováním funkce míra výnosnosti aplikace Microsoft Office 

Excel se nachází v Příloze 2  této diplomové práce. 

 

Graf 4: Grafické vyjádření ukazatele IRR            Zdroj: vlastní zpracování 

Z grafického vyjádření vývoje hodnot ukazatele vnitřního výnosového procenta 

v Grafu 4 je patrné, že projekt je možné přijmout od 10. roku uvedení cementárny 

do provozu, neboť v 10. roce dojde k překročení hodnoty IRR nad hodnotu 7,27 %, která 

představuje podnikovou diskontní míru tohoto projektu. V grafu je hodnota podnikové 

diskontní míry vyznačena červenou linkou. 
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4.3. Provedení a vyhodnocení analýzy citlivosti parametrů 

daného projektu 

Cílem provedení citlivostní analýzy parametrů projektu cementárny v Phu Sanu je 

zjištění dopadu změny vstupní hodnoty na kriteriální veličinu, v tomto případě se jedná o 

ukazatel čisté současné hodnoty, na jehož základě se rozhoduje o přijetí či zamítnutí tohoto 

investičního projektu. Snahou je nalezení těch vstupů, jejichž změna nejvíce ovlivňuje 

úspěšnost investice a v případě přijetí investice tyto zjištěné skutečnosti mohou sloužit jako 

východiska pro řízení projektu v jeho provozní fázi. V provozní fázi projektu je poté 

důležité zaměřit pozornost na řízení těchto vstupů, které kriticky ovlivňují úspěšnost celé 

investice. 

Citlivostní analýzu provedu podle kroků popsaných v kapitole 3.4. Analýza 

citlivosti parametrů daného projektu. Mnou zvolenou kriteriální veličinou pro provedení 

citlivostní analýzy je NPV, neboť se jedná o velmi často používaný ukazatel pro hodnocení 

efektivnosti investičního projektu, na jehož základě se rozhoduje o přijetí nebo zamítnutí 

realizace daného investičního projektu. 

Identifikace sledovaných veličin 

Jak již bylo popsáno výše, zvolenou kriteriální veličinou je ukazatel NPV. Dále 

identifikuji vstupní parametry, kterými jsou: 

 stanovené prodejní množství produktů cementárny; 

 navrhovaná cena produktů; 

 přímé náklady na jednici (1 tunu výrobků); 

 fixní náklady, které představují náklady pronájmu; 

 daňová sazba. 

Hodnoty vstupů pro analýzu citlivosti parametru NPV daného projektu se nachází 

v Příloze 5: Citlivostní analýza parametrů daného projektu. Citlivostní analýza byla 

provedena pro hodnoty vstupů ve výrobním roce s maximální kapacitou produkce. 
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Provedení vlastní analýzy citlivosti 

Způsob provedení vlastní analýzy citlivosti parametru popsaný v kapitole 3.4., 

který spočívá v tzv. krokování, což je změna vstupního parametru o 1%, je poměrně 

zdlouhavý a také pracný. Já použiji k provedení analýzy citlivosti tohoto projektu postup 

s využitím doplňku řešitel aplikace Microsoft Office Excel. Tento doplněk slouží jako 

nástroj citlivostní analýzy, který lze využít k nalezení optimální hodnoty cílové buňky tím, 

že mění hodnoty buněk použitých k výpočtu cílové buňky. Tímto doplňkem lze výpočet 

značně urychlit a zefektivnit. 

Postup spočívá v tom, že do cílové buňky, což je v tomto případě hodnota ukazatele 

NPV, vložím hodnotu 0 pro tohoto ukazatele a s využitím doplňku řešitel zjistím hodnotu 

požadovaného vstupního parametru. V Příloze 6: Provedení citlivostní analýzy pro vstupní 

parametr stanovené prodejní množství produktu – pytlový cement PCB40 je ukázán 

výsledek provedení citlivostní analýzy pomocí doplňku řešitel pro tento konkrétní vstupní 

parametr, tento postup poté aplikuji na všechny další vstupní parametry. Poté spočítám 

procentní změnu těchto ukazatelů, respektive jejich absolutní hodnotu, kterou využiji 

v následujícím kroku citlivostní analýzy Tvorba výstupů a interpretace výsledků citlivostní 

analýzy. Interpretace znaménka procentní změny ukazatele záleží na ekonomickém 

vyhodnocení tohoto ukazatele. 

Tabulka 7: Vyhodnocení citlivostní analýzy projektu cementárny v Phu Sanu 

Ukazatel 

Hodnota 

ukazatele před 

změnou 

Hodnota 

ukazatele po 

změně 

Absolutní hodnota 

procentní změny 

ukazatele [%] 

Prodejní mnoţství - pytlový cement PCB40 429 975 -696 823 2,62 

Prodejní cena - pytlový cement PCB40 630 000 -1 020 987 2,62 

Výrobní výdaje 279 568 335 1 096 420 250 2,92 

Prodejní množství - slínek PC50 390 000 -1 029 766 3,64 

Prodejní cena - slínek PC50 500 000 -1 320 213 3,64 

Daň z příjmu 100 634 922 1 532 722 496 14,23 

Prodejní množství - volně ložený cement PCB40 47 775 -1 176 161 25,62 

Prodejní cena - volně ložený cement PCB40 580 000 -14 278 880 25,62 

Náklady na pronájem 351 956 116 055 961 328,75 

Zdroj: vlastní zpracování 

Tvorba výstupů a interpretace výsledků citlivostní analýzy 

Po provedení citlivostní analýzy pro všechny vstupní parametry jsem vypočetla 

jejich procentní změnu, respektive absolutní hodnotu procentní změny ukazatele, a poté 

jsem vstupní parametry seřadila podle výše této procentní změny od vstupního parametru 



Jana Lukšová: Ekonomické hodnocení projektu 

 

2011 30 
 

s nejnižší procentní změnou po vstupní parametr s nejvyšší procentní změnou ukazatele. 

Nejcitlivějším parametrem je ten parametr, jehož nejmenší změna vyvolá největší reakci 

výsledných ukazatelů kterýmkoli směrem. Tomuto ukazateli nebo skupině ukazatelů je 

třeba věnovat maximální pozornost. 

Výsledky citlivostní analýzy tohoto projektu lze tedy interpretovat následovně: 

nejcitlivějšími vstupními parametry tohoto projektu jsou prodejní množství pytlového 

cementu PCB40 a prodejní cena pytlového cementu PCB40, jejichž absolutní hodnota 

procentní změny má hodnotu 2,62 % bodu. To znamená, že pokud poklesne prodejní 

množství nebo prodejní cena pytlového cementu PCB40 o 2,62 % bodu, projekt se stává 

ztrátovým. Naopak nejméně citlivým vstupním parametrem tohoto projektu jsou náklady 

pronájmu, které představují fixní náklady tohoto projektu. 

Z provedené citlivostní analýzy vyplývá, že v následné provozní fázi projektu je 

třeba citlivě zacházet s hodnotami prodejního množství a prodejní ceny pytlového cementu 

PCB40, ale také s výrobními náklady a prodejním množstvím a prodejní cenou slínku 

PC50, neboť jsou také velmi citlivé a jejich změna o několik procentních bodů může 

způsobit, že se projekt stane ztrátovým. 

4.4. Celkové ekonomické zhodnocení projektu výstavby 

cementárny v Phu Sanu 

Při hodnocení efektivnosti investičního projektu česko-vietnamské cementárny 

v Phu Sanu byly použity statické ukazatele doby návratnosti a výnosnosti investice, 

dynamické metody čisté současné hodnoty, indexu ziskovosti a vnitřního výnosového 

procenta spolu s analýzou citlivosti parametru čisté současné hodnoty daného projektu. 

Doba návratnosti daného investičního projektu je 8 let a 7,2 měsíců, což je 

vzhledem k plánované době životnosti cementárny, která byla stanovena na 50 let a více, 

velmi příznivé a hodnota tohoto ukazatele splňuje pravidlo, že doba splácení dané investice 

by měla být kratší než její životnost. 

Dalším vypočteným ukazatelem byl ukazatel výnosnosti investice, jehož hodnota 

pro daný projekt je 0,058 a v procentuálním vyjádření poté 5,8 %, což znamená, že 

investice do projektu cementárny přinese investorovi 5,8 % čistého zisku. 
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Prvním vypočteným dynamickým ukazatelem byla čistá současná hodnota, která na 

závěr hodnoceného období dosáhla hodnoty 661 772 155 000, což znamená, že investice 

pokryje náklady s ní spojené a ještě přinese investorovi částku 661 772 155 tis. VND. 

Hodnota tohoto ukazatele rovněž splňuje podmínku pro přijetí daného investičního 

projektu k realizaci, neboť hodnota NPV pro tento projekt je větší než 0. 

Dalším vypočteným dynamickým ukazatelem by ukazatel indexu rentability daného 

projektu, který dosáhl hodnoty 1,28. Aby mohl být dle tohoto ukazatele projekt doporučen 

k realizaci, je nutné, aby hodnota indexu rentability byla pro daný projekt větší než 1, což 

je pro projekt cementárny v Phu Sanu splněno. Tento požadavek je také v přímé souvislosti 

s kladnou hodnotou NPV, neboť kdykoli je hodnota NPV kladná, nabývá index rentability 

hodnotu větší než 1. 

Na základě kalkulovaných a analyzovaných hodnot čisté současné hodnoty 

a indexu rentability jsem projekt cementárny v Phu Sanu vyhodnotila jako ekonomicky 

efektivní a projekt by měl být dále zpracováván z hlediska struktury financování, neboť je 

nezbytné věnovat pozornost peněžním tokům především v prvních letech životnosti tohoto 

projektu. 

Posledním vypočteným dynamickým ukazatelem pro tento projekt byl ukazatel 

vnitřního výnosového procenta s hodnotou 11,48 %. Tuto hodnotu jsem srovnala s hodnotu 

podnikové diskontní míry stanovené investorem, jejíž hodnota byla stanovena na 7,27 %. 

Zjistila jsem, že hodnota podnikové diskontní míry, v níž je zahrnuta jak inflační, tak 

i riziková prémie, je nižší než hodnota vnitřního výnosového procenta, a tudíž je projekt 

na základě tohoto ukazatele vhodné přijmout. 

Následně jsem provedla analýzu citlivosti parametru NPV daného projektu, z níž 

vyplývá, že nejcitlivějšími vstupními parametry tohoto projektu jsou prodejní množství 

a prodejní cena pytlového cementu PCB40 jejichž hodnota procentní změny je 2,62 % 

bodu. Dalšími velmi citlivými vstupními parametry jsou výrobní náklady, prodejní 

množství a prodejní cena slínku PC50 s hodnotou procentní změny 2,92 % bodu pro 

výrobní náklady a 3,64 % bodu pro parametry slínku. Těmto vstupním parametrům je třeba 

v pozdějších fázích projektu věnovat zvýšenou pozornost. Naopak nejméně citlivým 

vstupním parametrem jsou náklady pronájmu s hodnotou procentní změny 328,75 % bodu.  
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5. Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo provést hodnocení ekonomické efektivnosti 

projektu výstavby česko-vietnamské cementárny v Phu Sanu. Pro hodnocení tohoto 

investičního projektu byly použity statické ukazatele pro hodnocení efektivnosti projektů 

doba návratnosti a výnosnost investice, dále byly použity dynamické ukazatele pro 

hodnocení efektivnosti investic, a to metoda čisté současné hodnoty, indexu ziskovosti 

a vnitřního výnosového procenta. Na závěr byla provedena analýza citlivosti parametrů 

daného projektu. 

Úvodní kapitola je obecným shrnutím problematiky investování. Následující 

kapitola je věnována společnosti INEKON GROUP, a.s., jako hlavnímu investorovi 

projektu výstavby cementárny ve vietnamském Phu Sanu, a také tato kapitola obsahuje 

popis daného investičního projektu výstavby cementárny. 

Třetí kapitola je věnována popisu zpracování ekonomického modelu hodnocení 

investic, který obsahuje jak statické ukazatele, tak především dynamické ukazatele pro 

hodnocení efektivnosti investic, z nichž je nejrozšířenější a nejpoužívanější metoda čisté 

současné hodnoty. Tato metoda slouží k výběru investičních projektů na základě 

diskontování všech příjmů a výdajů projektu a zároveň zohledňuje časovou hodnotu peněz. 

Ukazatel čisté současné hodnoty byl také východiskem pro provedení citlivostní analýzy 

daného projektu. 

Ve čtvrté kapitole na základě dostupných údajů o projektu výstavby cementárny ve 

Vietnamu byl proveden výpočet a zhodnocení ukazatelů efektivnosti investičních projektů. 

Prvním vypočteným ukazatelem byl statický ukazatel doby návratnosti. Pro tento projekt 

nabývá hodnoty 8,6 let, což je vzhledem k době hodnocení i plánované době provozu 

cementárny velmi příznivé, protože se počáteční investice zaplatí za dobu 8,6 let provozu 

cementárny. Dalším statickým ukazatelem vybraným pro hodnocení efektivnosti tohoto 

projektu byl ukazatel výnosnosti investice, jehož hodnota pro tento projekt činí 0,058 

a v procentuálním vyjádření poté 5,8 %, což také můžu považovat za příznivé, neboť to 

znamená, že investice do daného projektu přinese investorovi 5,8 % čistého zisku. Prvním 

vypočteným a hodnoceným dynamickým ukazatelem pro tento projekt byl ukazatel čisté 

současné hodnoty, který pro tento projekt dosáhl hodnoty 661 772 155 tis. VND, což je 

také příznivé, protože je to hodnota větší než 0, a tudíž je vhodné daný projekt na základě 
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toho ukazatele přijmout. Dalším vypočteným a hodnoceným dynamickým ukazatelem byl 

ukazatel indexu rentability, jehož hodnota pro tento projekt činí 1,28. Tato hodnota je opět 

příznivá, protože projekt je vhodné na základě tohoto ukazatele přijmout pokud je hodnota 

indexu rentability vyšší než 1, což je v tomto případě splněno. Posledním dynamickým 

ukazatelem tohoto projektu byl ukazatel vnitřního výnosového procenta, který má pro tento 

projekt hodnotu 11,48 %. Tuto hodnotu jsem srovnala s investorem stanovenou 

podnikovou diskontní mírou 7,27 %. Vnitřní výnosové procento pro tento projekt je vyšší 

než investorem stanovená podniková diskontní míra a tudíž je projekt vhodný k realizaci. 

Následně jsem také provedla citlivostní analýzu parametrů daného projektu. Jako 

kriteriální veličinu jsem zvolila ukazatel čisté současné hodnoty a provedla jsem citlivostní 

analýzu jeho vstupních parametrů. Z provedené citlivostní analýzy vyplývá, že je třeba 

věnovat zvýšenou pozornost prodejní ceně a prodejnímu množství pytlového cementu 

PCB40, protože tyto vstupní parametry jsou nejcitlivější a jejich změna o 2,62 % bodu 

může způsobit, že se projekt stane ztrátovým. Dalšími velmi citlivými vstupními parametry 

projektu jsou výrobní náklady, prodejní množství a prodejní cena slínku PC50, jejich 

změna o 2,92 % bodu pro výrobní náklady a 3,64 % bodu pro parametry slínku také mohou 

způsobit, že se projekt stane ztrátovým. Naopak nejméně citlivým parametrem jsou 

náklady pronájmu s procentní změnou 328,75 % bodu. 

Na základě vypočtených statických i dynamických ukazatelů a provedené 

citlivostní analýze je možné vyslovit závěr, že daný projekt v této podobě je vhodné 

přijmout k realizaci. 

Na závěr je nutné upozornit na skutečnost, že ačkoli na základě vypočtených 

ukazatelů pro hodnocení efektivnosti investic je tento projekt hodnocen pozitivně a dle 

všech ukazatelů je doporučeno jeho přijetí k realizaci, s nástupem světové ekonomické 

krize se však ukázalo, že se jedná o projekt rizikový. Světová ekonomická krize měla vliv 

na vznik hypoteční krize ve Vietnamu, jejímž vlivem došlo ve Vietnamu k poklesu tržních 

cen nemovitostí, jimiž ručí investor bankám. Banky si proto vyžádaly dodatečné zajištění 

bonity zákazníka. Z tohoto důvodu došlo k prodlevě mezi podpisem smlouvy a zahájením 

výstavby. Na počátku roku 2011 již došlo k vyřešení tohoto problému a výstavba 

cementárny byla naplno spuštěna.  
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