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1. Úvod 

 

Cílem diplomové práce je provést analýzu citlivosti vícekriteriálního hodnocení 

výběru financování investičního projektu společnosti Rapid, akciová společnost. Jednotlivé 

varianty financování budou posuzovány pomocí vybraného kritéria hodnocení investičních 

projektů a současně s tím bude provedeno vícekriteriální hodnocení variant a následná 

analýza citlivosti hodnocení variant na změny hodnot vah. Podstatou je doporučení nejlepší 

varianty financování investičního projektu z několika navrhovaných tak, aby splňovala 

preference a poţadavky podniku a zároveň představovala pro podnik maximální přínos. 

Práce sestává nejprve z kapitoly popisující samotné investiční projekty v členění na 

čtyři subkapitoly ilustrující nejprve charakter investičních projektů a průběh investičního 

procesu, dále kritéria hodnocení investičních projektů, metody vícekriteriálního hodnocení 

variant při rozhodovacím procesu a nakonec analýzu citlivosti hodnocení variant na změny 

hodnot vah. Následující kapitola se blíţe věnuje instrumentům finančního trhu, jeţ je moţné 

vyuţít k financování investičních projektů. Kapitolu tvoří tři subkapitoly, jejichţ obsah je 

tvořen nejprve popisem standardních způsobů financování investic, dále popisem 

alternativních a dalších způsobů financování investic a nakonec srovnáním jednotlivých 

způsobů financování investičních projektů. 

Náplň poslední kapitoly jiţ zahrnuje praktickou aplikaci teorie práce nastíněné 

v předchozích dvou kapitolách. Obsah kapitoly sestává ze šesti subkapitol. Nejprve je 

nastíněn profil společnosti Rapid, akciová společnost, následně je popsán stav hospodářské 

situace podniku od roku 2003 do současnosti s bliţším zaměřením na aktuální problémy 

společnosti. Další subkapitola se věnuje parametrům financování investičního projektu. Náplň 

posledních tří subkapitol tvoří jiţ samotné hodnocení variant investičního projektu pomocí 

vybraného kritéria, vícekriteriální hodnocení variant a nakonec analýza citlivosti hodnocení 

variant investičního projektu na změny hodnot vah včetně doporučení nejvhodnější varianty. 

V závěru jsou všechny dosaţené výsledky shrnuty a je zde obsaţeno doporučení pro 

společnost Rapid, akciová společnost v podobě nejvhodnějšího řešení jejího rozhodovacího 

problému – financování stavby sídla. Výstupem práce, který je náplní závěru, je tedy určení 

nejvhodnější varianty pro realizaci investičního projektu společnosti. Zmíněny jsou rovněţ 

alternativní varianty řešení pro případ změny preferencí, postojů, potřeb a poţadavků 

společnosti.  
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2. Metody vícekriteriálního hodnocení investičních projektů 

 

Kapitola, která je věnována teorii související s realizací investičních projektů, je 

tvořena třemi subkapitolami. První dvě subkapitoly jsou věnovány všem oblastem 

investičního rozhodování mimo financování investic, které je obsahem následující samostatné 

kapitoly. Jedná se o charakteristiku investičních projektů včetně jejich klasifikace podle 

různých hledisek, dále o popis průběhu investičního procesu rozčleněného do několika fází a 

nakonec o výčet nejběţnějších ekonomických kritérií hodnocení investičních projektů. Náplň 

těchto dvou subkapitol vychází z teorie obsaţené v publikacích Dluhošová (2008) a 

Kislingerová (2007). Obsah třetí subkapitoly pak tvoří popis vícekriteriálního hodnocení 

variant a analýza citlivosti hodnocení variant podle vah při investičním rozhodování. Obsah 

této subkapitoly vychází z publikací Zmeškal (2009), Broţová (2009) a Fiala (1994). 

 

2.1 Charakteristika investičních projektů a investiční proces 

 

Investice představují pro podnik dlouhodobé, vysokonákladové, rizikové projekty, 

jejichţ smyslem je přinést podniku v budoucnu přínos v podobě peněţních příjmů převyšující 

výdaje na něj vynaloţené. Přínos pro podnik je odvozen od druhu investice. Obecně se 

rozlišují investice finanční (cenné papíry, investiční společnosti a fondy, půjčky) a reálné, u 

nichţ se dále rozlišují investice hmotné (nemovitosti, zařízení, stroje, pozemky) a nehmotné 

(know-how, licence, autorská práva, software). Tento způsob klasifikace vychází z účetnictví 

podniku. Investice vyplývá z cílů a strategie podniku, kdy se hledají odpovědi na otázky do 

čeho investovat, kdy investovat a jak investici financovat. Při rozhodování o investici je nutno 

mít na zřeteli tři základní faktory, výnosnost, riziko a časovou hodnotu. 

Výnosnost je daná návratností finančních prostředků vynaloţených na pořízení 

investice z jejího provozu a její vyčíslení a zhodnocení je předmětem několika níţe 

zmíněných metod. Financování investic je prováděno jednorázově nebo v určitých intervalech 

a proto musí podnik v potřebném čase disponovat potřebnými financemi. Faktor rizika 

vyplývá z rizikovosti zvoleného způsobu financování. Způsob financování investice má tedy 

vliv na riziko a velikost cash flow podniku, například v podobě splátek úvěrů a úroků. 

Samotné reálné investice lze klasifikovat dle různých hledisek, z nichţ ty nejběţnější 

představuje následujících devět, viz Dluhošová (2008). 
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 Vliv na ekonomiku podniku, zde se jedná o náhrady opotřebovaných zařízení, 

výměny za nízkonákladová zařízení, investice z důvodu expanze výrobků a rozšíření trhu, 

investice z důvodu zavedení výroby nového výrobku a expanze na nové trhy, a další investice. 

 Vztah k rozvoji podniku, zde se rozlišují investice zvyšující produkci, náhrady 

zastaralých zařízení a investice nutné z regulatorních (například ekologických) důvodů. 

 Vzájemný vliv více investic, zde se investice dělí na vzájemně se doplňující, na 

sobě nezávislé a vzájemně se vylučující projekty, u nichţ je nutné vybrat ten nejvhodnější 

projekt z uvaţovaných. 

 Charakter peněţního toku, ten můţe být konvenční či nekonvenční, jeţ je dán 

vznikem záporných peněţních toků i v pozdějších letech provozu investice. 

 Věcná náplň, zde se projekty rozlišují na nové výrobní zařízení, nový produkt, 

organizační změnu, novou organizaci, novou firmu a nové okolí.  

 Způsob financování, investice se dělí na nezadluţené a zadluţené, jeţ jsou 

financovány jak vlastními, tak cizími zdroji. 

 Moţnosti aktivních zásahů v budoucnu, zde se rozlišují pasivní a aktivní 

investice, umoţňující aktivní zásahy do investice v době jejího provozu.  

 Doba výstavby, investice lze členit na jednoleté a víceleté.  

 Výchozí podmínky realizace, respektive délka existence, investice se rozlišují na 

projekty nového podniku, tzv. na zelené louce, nebo v jiţ zavedeném podniku. 

Investování do reálných aktiv je v podniku předmětem kapitálového rozpočetnictví, 

přičemţ investiční proces je rozčleněn do tří fází, předinvestiční, investiční a provozní. 

Předinvestiční fáze zahrnuje v prvé řadě hledání vhodných investičních příleţitostí, především 

sledováním a hodnocením podnikatelského okolí podniku. Výstupem této činnosti by mělo 

být vytvoření portfolia nejvhodnějších investičních projektů. Následuje jejich prvotní 

předběţný výběr včetně provedení analýz a vyhotovení technicko-ekonomické studie tzv. 

Feasibility Study, která shrnuje veškeré potřebné informace pro konečné rozhodnutí a 

představuje co nejpodrobnější zpracování investičního projektu.  

V rámci investiční fáze dochází jiţ k samotnému realizování projektu 

prostřednictvím jeho kompletního administrativního zajištění, získání potřebných finančních 

zdrojů a majetku, technologií a personálu. Následuje vlastní výstavba či instalace a zkušební 

provoz. Samotné výstavbě předchází vyhotovení veškeré potřebné dokumentace a schválení 

realizace výstavby. V provozní fázi je jiţ investice zapojena do běţného provozu podniku a 

měla by společnosti generovat peněţní toky vyplývající z podstaty investice. Eventuálně je 

moţné uvaţovat ještě s poslední fází, fází ukončení a likvidace investičního projektu, která se 
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pojí se zastavením výroby či činnosti, jeţ je s investicí spjata. Peněţní tok je v této fázi určen 

likvidační hodnotou projektu danou hodnotou odprodaného majetku a přebytku zásob a 

náklady na prodej, demontáţ a sanaci. 

 

2.2 Kritéria hodnocení investičních projektů 

 

Pro výběr nejvhodnějšího projektu z moţných variant je nutné investiční projekty 

ohodnotit dle různých kritérií. Většina těchto kritérií vychází z porovnání kapitálových výdajů 

na investici v investiční fázi s peněţními toky generovanými k určitému momentu investicí ve 

fázi  provozní. Nejběţnější členění těchto kritérií vyplývá z faktoru času, kdy se rozlišují 

kritéria statická, kam se řadí rentabilita investovaného kapitálu a doba úhrady, a dynamická 

kritéria, například čistá současná hodnota, vnitřní výnosové procento, index rentability a 

diskontovaná doba úhrady. Rozdíl statických a dynamických kritérií je dán faktorem času, 

který dynamická kritéria na rozdíl od statických zohledňují pomocí diskontovaní budoucích 

toků na současnou hodnotu. 

Prvním krokem pro hodnocení investičních projektů je vymezení základních 

parametrů projektu. Základní parametry představují peněţní toky investice, jeţ je nutné 

predikovat na dobu provozní fáze investice a v rámci níţ se berou v úvahu veškeré příjmy a 

výdaje s investicí spjaté. Rozlišují se tedy kapitálové výdaje na investici ,KV  jeţ vznikají ve 

fázi výstavby investice. Druhou stranu peněţního toku tvoří provozní příjmy z investice 

,FCF  které jsou generovány investicí během její provozní fáze. Stav peněţních toků je 

odvozen od faktu, zda se jedná o nezadluţený či zadluţený projekt. Níţe zmiňované vzorce 

jsou stanoveny pro projekt zadluţený,  

 

,ČPKINVKV   (2.2.1) 

 

kde INV  představuje hodnotu investice a ČPK  změnu čistého pracovního kapitálu,  

 

,ČPKODPEATFCF   (2.2.2) 

 

kde EAT  představuje čistý zisk, ODP  odpisy a ČPK  změnu čistého pracovního kapitálu. 

Peněţní toky z investice pro vlastníky FCFE  a peněţní toky celkového kapitálu FCFF  lze 

stanovit následujícím způsobem, 
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,SINVČPKODPEATFCFE   (2.2.3) 

 

kde EAT  představuje čistý zisk, ODP  odpisy, ČPK  změnu čistého pracovního kapitálu, 

INV  investici a S  saldo čerpání úvěrů a splátek úvěrů, 

 

),1( túrokyINVČPKODPEATFCFF   (2.2.4) 

 

kde EAT  představuje čistý zisk, ODP  odpisy, ČPK  změnu čistého pracovního kapitálu, 

INV  investici a )1( túroky   zdaněné úroky. Další parametr představuje náklad kapitálu, 

který je závislý na kapitálové struktuře financování projektu a s tím spojené riziko 

jednotlivých způsobů financování. Rozlišují se náklady na vlastní kapitál ER , náklady na cizí 

kapitál DR  a náklady celkového kapitálu WACC . Níţe uvedený vzorec pro výpočet nákladů 

na vlastní kapitál ER  vychází z metodiky Ministerstva průmyslu a obchodu a představuje tzv. 

stavebnicový model, který je vhodný pro ekonomiky s nedokonalým kapitálovým trhem, 

 

 
,

1

A

VK

A

VK

A

UZ

OBLBU

Ú
t

A

UZ
WACC

R

U
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  (2.2.5) 

 

kde UWACC  představuje náklad celkového kapitálu nezadluţené firmy, UZ  úplatné zdroje, 

A  aktiva, t  sazba daně, Ú  úroky, BU  bankovní úvěry, O  obligace a VK  vlastní kapitál. Jak 

jiţ bylo výše zmíněno UWACC  je stanoven pomocí stavebnicové metody, 

 

,lafspfU RRRRWACC   (2.2.6) 

 

kde fR  je bezriziková úroková míra, pR  přiráţka za podnikatelské riziko, fsR  přiráţka za 

riziko finanční stability a laR  riziková přiráţka za velikost podniku. Náklady na cizí kapitál 

DR  je moţné stanovit dvěma následujícími způsoby, 
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 ,1 tiRD   (2.2.7) 

 

kde i  představuje úrok a t  sazbu daně, která vytváří daňový štít pro případy vyuţití úvěrů 

k financování investic. Pro případy, kdy je investice financována prostřednictvím emise 

obligací, se náklad cizího kapitálu DR  zjišťuje jako výnos do splatnosti obligace, 

 

    ,11
1

TT

t

D

t

Dt RNVRcP







   (2.2.8) 

 

kde P  je trţní cena, tc  kupónová platba v čase t , NV  nominální hodnota obligace a T  doba 

do splatnosti obligace, DR  v tomto případě představuje výnos do splatnosti obligace. Na 

základě vyčíslených nákladů vlastního a cizího kapitálu lze stanovit náklady celkového 

kapitálu WACC  následujícím způsobem, 

 

 
,

1

ED

ERDtR
WACC ED




  (2.2.9) 

 

kde DR  je náklad cizího kapitálu, t  sazba daně, D  úročený cizí kapitál, ER  náklad vlastního 

kapitálu, E  vlastní kapitál, ED   celkový investovaný kapitál. Další z parametrů představuje 

doba ţivotnosti projektu, tedy doba provozní fáze investice pro níţ se predikují peněţní toky. 

Rozlišuje se technická a ekonomická doba ţivotnosti investičního projektu, kdy technická 

doba vyplývá z fyzického opotřebení předmětu investice a ekonomická doba se odvíjí od 

vyuţitelnosti produktů investice, přičemţ platí, ţe technická doba ţivotnosti je vţdy delší neţ 

ţivotnost ekonomická. 

Investiční projekty je moţné ohodnotit prostřednictvím několika různých kritérií. 

Níţe zmíněná kritéria berou v úvahu faktor času, jedná se tedy o kritéria dynamická. 

Nejběţnější kritérium představuje čistá současná hodnota ,NPV  jakoţto rozdíl mezi 

diskontovanými příjmy z investice a kapitálovými výdaji na investici. Výsledný rozdíl je tedy 

přebytkem, respektive přírůstkem majetku, který je dán realizací investičního projektu, 

 

  ,1
1







T

t

t

t KVRFCFNPV  (2.2.10) 
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kde tFCF  jsou volné finanční toky z investice v čase ,t  R  náklad kapitálu a KV  kapitálový 

výdaj, a kdy se projekt realizuje v případě, pokud se NPV  pohybuje v kladných hodnotách. 

Zároveň platí, ţe čím větší je hodnota ,NPV  tím vhodnější je projekt k realizaci. Dalším 

kritériem je index ziskovosti ,IZ  jakoţto poměr diskontovaných příjmů z investice ke 

kapitálovým výdajům na investici, 

 

 
,

1
1

KV

RFCF

IZ

t
T

t

t










 (2.2.11) 

 

kde tFCF  představují volné finanční toky z investice v čase ,t  R  náklad kapitálu a KV  

kapitálový výdaj a projekt je realizován za předpokladu, ţe se index ziskovosti pohybuje nad 

hodnotou 1. Opět i zde platí, ţe čím větší je hodnota ,IZ  tím výhodnější projekt je. Následuje 

vnitřní výnosové procento ,IRR  jeţ představuje takovou roční průměrnou sazbu, při niţ se 

diskontované peněţní toky z investice rovnají kapitálovým výdajům na investici, 

 

  ,1
1

KVIRRFCF
T

t

t

t 



 (2.2.12) 

 

kde tFCF  jsou volné finanční toky z investice v čase ,t  R  náklad kapitálu a KV  kapitálový 

výdaj a kdy je realizován projekt, jehoţ IRR  je vyšší neţ náklad kapitálu projektu 

s podobným rizikem. Rovněţ platí, ţe čím vyšší je toto procento, tím výhodnější projekt je. 

Posledním z dynamických kritérií je diskontovaná doba úhrady .DDÚ  Jedná se o interval, za 

nějţ jsou veškeré kapitálové výdaje na investici pokryty diskontovanými peněţními toky 

z investice, přičemţ se hledá taková doba úhrady, která odpovídá následující rovnosti, 

 

  ,1
1

KVRFCF
t

DDÚ

t

t 




  (2.2.13) 

 

kde tFCF  představují volné finanční toky z investice v čase ,t  R  náklad kapitálu a KV  

kapitálový výdaj, a kdy je přijat projekt jehoţ doba úhrady je kratší neţ limitně stanovená 

doba úhrady u podobných typů projektů. Následující dvě kritéria spadají mezi kritéria 
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statická, tedy nezohledňující faktor času. Prvním z nich je rentabilita investovaného kapitálu 

,ROCE  

 

,
INV

EAT
ROCE

p
  (2.2.14) 

 

kde pEAT  představuje průměrný čistý zisk a INV  investici, přičemţ realizován je ten 

investiční projekt, jehoţ rentabilita je vyšší neţ rentabilita projektu s podobným rizikem. 

Druhé ze statických kritérií představuje prostá doba úhrady PDÚ  definována podobně jako 

diskontovaná doba úhrady DDÚ  spadající mezi dynamická kritéria a to jak v parametrech, 

tak v otázce přijetí projektu. Jediným rozdílem je nediskontování peněţních toků z investice, 

 

,
1

KVFCF
PDÚ

t

t 


 (2.2.15) 

 

kde tFCF  představují volné finanční toky z investice v čase ,t  R  náklad kapitálu a KV  

kapitálový výdaj, a kdy je přijat projekt jehoţ doba úhrady je kratší neţ limitně stanovená 

doba úhrady u podobných typů projektů. 

Pouţití jednotlivých kritérií vychází z typu projektu. Zároveň je pro rozhodování 

vhodně neopírat se pouze o jedno z kritérií. Kritérium čisté současné hodnoty a indexu 

ziskovosti je vhodné pro všechny typy projektů jak v krátkém, tak dlouhém horizontu. 

Kritérium indexu ziskovosti je navíc vhodné pouţít při výběru nejvhodnější varianty 

v případech omezených kapitálových výdajů. Pro výběr nejlepší varianty z několika 

uvaţovaných je nejvhodnější kritérium vnitřního výnosového procenta. Kritérium doby 

úhrady je zase vhodné především pro krátké horizonty. Jako doplněk ke zjištěným 

doporučením je pak vhodné vyuţít kritérium rentability investovaného kapitálu. 

 

2.3 Vícekriteriální hodnocení variant investičních projektů 

 

Při finančním rozhodování je pro nalezení optimální varianty řešení nutné vycházet 

z několika různých kritérií. K řešení se vyuţívá metody vícekriteriálního hodnocení variant 

(MADM multiple attribute decision making), která je vhodná pro případy, kdy lze určit 

všechny varianty i s oceněním prostřednictvím kritérií. Obvyklým výstupem porovnávání 
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výhodnosti těchto variant je tedy nalezení optimální varianty řešení, avšak na základě 

zjištěných výsledků lze také vytvářet různé skupiny variant podle poţadovaných klasifikací. 

Varianty je moţné uspořádat od nejlepší po nejhorší nebo do hierarchických shluků, dále je 

moţné varianty rozdělit na akceptovatelné a neakceptovatelné či stanovit mnoţinu efektivních 

variant a vyloučit varianty neefektivní. Základ představuje normalizovaná kriteriální matice 

hodnocení variant X  a vektor vah w , 

 

,

1

1

11



















MN

N

ij

M x

x

x

x

x

X  ,

1



















M

j

w

w

w

w  

 

kde ijx  je hodnota j-tého kritéria pro i-tou variantu a jw  je normalizovaná váha j-tého 

kritéria. Nejběţnějším způsobem pro souhrnné ohodnocení variant je pouţití kritéria váţeného 

součtu ,iU  

 

,

,



 



j

j

j

jji

i
v

vx

U  (2.3.1) 

 

kde jix ,  představuje hodnotu j-tého kritéria pro i-tou variantu a jv  váhu j-tého kritéria. 

Kritéria mohou být stanovena v kvalitativní či kvantitativní podobě a na základě 

maximalizačních či minimalizačních poţadavků. Pro vytvoření normalizované kriteriální 

matice hodnocení variant, je nejprve vhodné stanovené hodnoty jednotlivých kritérií ijy  

normalizovat do jednotkového intervalu  1;0, jix . Nejjednodušším způsobem pro 

normalizování kriteriálních hodnot je vyuţití lineární funkce utility ,ijx  

 

,
jj

jij

ij
DH

Dy
x




  (2.3.2) 

 

kde jD  představuje nejmenší hodnotu kritéria a jH  největší hodnotu kritéria. Pro stanovení 

vah je rovněţ doporučována jejich normalizace. Váhy kritérií, které slouţí k vyjádření 
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preferencí vybraných kritérií rozhodovatele, je tudíţ vhodné rovněţ znormalizovat do 

jednotkového intervalu s jednotkovým součtem,  

 

,




N

i

i

j

j

v

v
w  (2.3.3) 

 

kde jv  představuje významnost kritéria danou některou z níţe uvedených metod 

stanovení preferenčních vah. 

Váhy kritérií mohou být stanoveny několika různými způsoby. Mezi nejběţnější 

metody patří metoda bodovací, u které se kritéria hodnotí přímo body z nějakého stanoveného 

intervalu nebo škály. Další z metod je metoda pořadí, v tomto případě se kritéria seřazují 

podle důleţitosti od nejvíce důleţitého kritéria k nejméně důleţitému. Pro případy, kdy jsou 

kritéria ohodnocena jako stejně důleţitá, ohodnotí se průměrem pořadí a součet vah je dán 

následujícím vztahem,  

 

 





N

i

i

NN
v ,

2

1
 (2.3.4) 

 

kde N  představuje počet kritérií. Následně jsou kritériím na základě jejich pořadí přiděleny 

body. Platí, ţe nejdůleţitějšímu kritériu je přidělena největší hodnota ze stanovené bodové 

škály. 

Saatyho metoda párového srovnání vychází ze symetrické Saatyho matice S  s prvky 

ijs  konstruované z výsledků párového srovnání jednotlivých kritérií a preferencí přidělených 

ze stanoveného intervalu  ,9;1, jis  přičemţ hodnoty intervalu se odlišují silou preference, 

od hodnoty 1 představující rovnocennost kritérií, přes hodnoty 3, jakoţto slabá preference, 5, 

silná preference a 7, velmi silná preference aţ po hodnotu 9 znamenající absolutní preferenci. 

Ostatní hodnoty lze vyuţít k vyjádření mezipreferencí. Platí, ţe 1, jis  pro diagonální prvky 

matice a 
ji

ij
s

s
,

,

1
  pro inverzní prvky. Prvky matice se pak dají vyjádřit následujícím 

poměrem,  
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,,

j

i

ji
w

w
s    (2.3.5) 

 

kde w  představují jednotlivé váhy. Následně lze jiţ přistoupit ke zjištění vah pomocí 

algoritmu vycházejícího z geometrického průměru, stanovením minimalizační účelové 

funkce, 

 

   ,lnlnlnmin

2

1

,
 


N

i

N

ij

jiji wwsF  (2.3.6) 

 

a za předpokladu dodrţení stanovené podmínky, 

 

,1
N

i

iw   (2.3.7) 

 

kdy je dále nutné posoudit konzistentnost matice, tedy lineární nezávislost prvků. Pro 

posouzení se vyuţívá koeficientu konzistence ,2  

 

,2

k

F
  (2.3.8) 

 

kde F  představuje hodnotu účelové funkce a k je moţné stanovit následujícím způsobem, 

 

 
 ,1

2

1



 N

NN
k  (2.3.9) 

 

kde 
 
2

1 NN
 představuje počet párových srovnání a  1N  počet lineárně nezávislých 

kritérií. Za konzistentní je povaţována hodnota, kdy .1,02   

Fullerova metoda párového porovnání vychází z určení významnějšího kritéria 

z porovnávaného páru. Pro kaţdé kritérium je podstatný počet preferencí. Preference se 

vyjádří hodnotou 1 a nepreference hodnotou .0  Preference je moţné také vyjádřit 

prostřednictvím tzv. Fullerova trojúhelníku, který je ilustrován na obrázku 2.3.1.  
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Obr. 2.3 Fullerův trojúhelník párového porovnání 

K 1

K 2

k i

…

…

…

n

V ý z n a m n ě jš í  z e  d v o u

 

 

Na základě zjištění počtu preferencí jednotlivých kritérií za pomocí Fullerova 

trojúhelníku párového srovnání, jejich následné úpravy v případě nulové hodnoty počtu 

preferencí některého z kritérií navýšením počtu preferencí všech kritérií o jednotku, a 

stanovení pořadí kritérií, lze jiţ pro jednotlivá kritéria stanovit jejich váhy .iw  

 

,




N

j

j

i

i

k

k
w  (2.3.10) 

 

kde  představuje počet preferencí i-tého kritéria a  celkový počet všech preferencí. Na 

tomto základě jiţ lze propočítat kritérium váţeného součtu iU  pro jednotlivé varianty. 

Východiskem jsou normalizované hodnoty kritérií charakterizované konkrétní měrnou 

jednotkou a váhy stanovené kaţdému kritériu podle preferencí rozhodovatele. Hodnoty 

kritérií mohou být vyjádřeny jak v peněţní, tak nepeněţní formě. V případě kritérií 

definovaných v nepeněţní podobě se vyuţívá vyjádření varianty formou hodnoty vybrané ze 

stanoveného intervalu, například  .1;0  Nepreferovaným kritériím je přiřazena hodnota ,0  

preferovaným hodnota .1  

Pro zjištění nejlepší varianty se vychází ze vzorce 2.3.1, provede se součin vah a 

normalizovaných hodnot a následný podíl k sumě vah. Takto zjištěné konečné hodnoty lze 

následně uspořádávat dle různých kriterií. Teoreticky by tou nejlepší, optimální variantou 

měla být varianta s nejvyšší hodnotou kritéria váţeného součtu ,iU  ovšem výsledky je také 

moţné porovnávat vzhledem k nějaké stanovené ideální hodnotě pro rozhodovatele či 

s dalšími hodnotami zjištěnými jinými hodnotícími postupy. 
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2.4 Analýza citlivosti hodnocení variant investičních projektů 

 

Na základě zjištěných hodnot kritéria váţeného součtu iU  jednotlivých variant, 

přičemţ platí pravidlo nejvyšší hodnoty, je nalezena nejlepší varianta. Varianty lze rovněţ na 

základě výsledků uspořádat dle různých hledisek, obvykle jak jiţ bylo zmíněno výše, od 

nejlepší varianty po variantu nejhorší. Následně se z uspořádání všech variant různými 

vylučovacími metodami provede výběr několika uvaţovaných variant. Zde je vhodné prověřit 

nakolik je tento výběr stabilní, tedy jak je pořadí vybraných variant citlivé na změny vah. Pro 

zjištění stability variant se provede analýza citlivosti hodnocení variant na změny hodnot vah. 

Vzhledem k tomu, ţe předchozí teoretické poznatky byly konstruovány pro kritérium 

váţeného součtu iU  (vzorec 2.3.1), bude i analýza citlivosti hodnocení variant podle vah 

posuzována pro toto kritérium. 

Souhrnné kritérium váţeného součtu iU  se nejprve vyjádří pro jednotlivé 

posuzované varianty. Hledá se taková mezní hodnota, jeţ povede ke změně pořadí variant, 
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kdy platí, ţe .nm UU   Po navýšení k-té váhy pro varianty o hodnotu nm

k

,  na ,´ ,nm

kkk vv   

dojde ke změně nerovnosti, kdy bude platit, ţe .nm UU   Nově vyjádřené hodnoty 

souhrnného kritéria váţeného součtu a zjednodušenou formou stanovenou nerovnost lze 

zapsat následujícím způsobem, 
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Pro stanovení citlivostních limitů vah je vhodné provést zjednodušené vyjádření z 

výše zmíněných rovnic a následně stanovit nerovnost, 

 

,, 
j

jjmm vxA  ,, 
j

jjnn vxA  (2.4.4) 

 

  .,,,

nm

kkmknnm xxAA   (2.4.5) 

 

Po výše uvedeném vyjádření ve zjednodušené podobě a stanovení nerovnosti pro tuto 

podobu, lze jiţ po úpravě vytvořit následující základní pravidla pro stanovení citlivostních 

limitů vah, 

 

,
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  pro ,0,,  kmkn xx  
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k
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  pro ,0,,  kmkn xx  

 

,0, nmk  pro ,0,,  kmkn xx  

 

kdy platí, ţe čím jsou koeficienty nm

k

,  menší, tím citlivější jsou varianty na váhu .k  Poslední 

pravidlo pak ilustruje případy, kdy jsou varianty na základě svých vah rovnocenné a tudíţ 

necitlivé na změny vah. Tímto způsobem je moţné vytvořit přehled změn vah, tedy mezních 

hodnot, vedoucí ke změně pořadí variant. Posuzovat je moţné nejen varianty z výběru 

vzhledem k nejlepší variantě, ale i ostatní uvaţované varianty mezi sebou. Na základě 

zjištěných mezních hodnot nm

k

,  je tedy moţné pro jednotlivé varianty kritérií stanovit 

velikost nových vah. 
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3. Popis možností financování investičních projektů 

 

Obsah kapitoly je tvořen přehledem a bliţší charakteristikou jednotlivých způsobů 

financování investičních projektů, zahrnující i instrumenty finančního trhu jakými jsou úvěry 

a cenné papíry, vhodných k financování investic. Kapitola je rozdělena na tři subkapitoly 

postupně se věnující charakteristice jednotlivých základních způsobů financování investic, 

dále moţným alternativám a dalším eventuálním způsobům financování investic, jeţ je moţné 

vyuţít i v jiných oblastech financování chodu podniku například pro financování běţného 

provozu či taktických změn, a nakonec srovnání zmíněných způsobů financování investičních 

projektů s tím, ţe hlavní pozornost je věnována srovnání dluhových způsobů financování 

investic. Náplň subkapitol vychází z teorie obsaţené v publikacích Dluhošová (2009), 

Kislingerová (2007), Polách (2002), Sekerka (1996) a Madura (1992). 

 

3.1 Standardní způsoby financování investičních projektů 

 

Způsob financování investičních projektů vyplývá z moţností podniku, jeţ se 

primárně odvíjí od působení vnitřních faktorů, tedy od základních parametrů podniku jakými 

jsou například  

 velikost podniku,  

 druh vykonávané podnikatelské činnosti,  

 velikost majetku a zdrojů podniku,  

 struktura zdrojů podniku,  

 plány a strategie podniku,  

 rizikový profil podniku a  

 postoj podniku k riziku.  

Na výběr způsobu financování investičních projektů však působí také řada vnějších 

faktorů, které mohou ovlivnit konečnou volbu pro podnik nejvhodnějšího nástroje 

financování, jakými jsou například  

 podnikatelské okolí podniku,  

 stav trţního segmentu na němţ podnik působí a  

 samozřejmě ekonomika jako celek.  

V běţném standardním členění, které znázorňuje tabulka 3.1 se způsoby financování 

investičních projektů člení na zdroje interní a externí. V rámci tohoto členění se dále rozlišují 

zdroje vlastní a cizí. Všechny zmíněné způsoby jsou následně blíţe charakterizovány. 
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Tab. 3.1 Způsoby financování investic 

Zdroje Interní  Externí 

Vlastní 

nerozdělený zisk vklady vlastníků 

odpisy dotace 

rezervní fondy dary 

změna čistého pracovního kapitálu rizikový kapitál 

Cizí 

rezervy úvěry 

 emise akcií 

 emise dluhopisů 

 leasing 

 přijaté zálohy 

 vystavené směnky 

 ostatní závazky 

 projektové financování 

 forfaiting 

 

O vyuţití nerozděleného zisku neboli disponibilního zisku po zdanění je v roce 

následujícím po jeho vykázání rozhodováno vlastníky podniku. Nejčastěji dochází k jeho 

přerozdělení formou povinných či dobrovolných přídělů do rezervního fondu a fondů ze 

zisku, úhrad ztrát z minulých let, výplat dividend, tantiém a podílů společníků, ale 

v případech kdy je zisk ponechán jako interní zdroj financování se hovoří o tzv. zisku 

zadrţeném. Na jeho velikost působí především výše daně, tvorba fondů a dividendová politika 

podniku. 

Odpisy jsou kromě své primární funkce v podniku – umoţnění obnovy majetku, 

chápany jako zdroj financování z důvodu jejich zakalkulování do cen produkce a následném 

návratu zpět do podniku přes inkaso trţeb. Na výši odpisů má vliv velikost a typ podniku, od 

nichţ se odvíjí velikost a struktura majetku a dále vstupní ceny, doba odpisovaní a především 

zvolená odpisová metoda. Odpisy, jakoţto provozní náklad, mají přímý dopad na velikost 

výsledku hospodaření a tím i na velikost daňové povinnosti, čehoţ se dá vyuţít pro umělé 

sniţování zisku prostřednictvím podhodnocování majetku a vzniku tzv. tichých rezerv. 

Povinné rezervní fondy jsou v podniku tvořeny ze zisku a slouţí ke krytí ztrát 

z podnikání. Tvorbu fondů právně upravuje Obchodní zákoník, který přesně stanovuje hranice 

pro tvorbu rezerv pro jednotlivé typy právních forem. Podnik můţe také tvořit dobrovolné 

rezervní fondy ze zisku, které jsou plně v kompetenci podniku a vytvářejí se na přesně 
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stanovené účely. Změna čistého pracovního kapitálu přestavuje výši jeho meziročního 

rozdílu. Výše pracovního kapitálu by měla zabezpečit plynulý provoz podniku, zároveň by 

však jednotlivé sloţky pracovního kapitálu neměly vázat příliš velký objem finančních 

prostředků. Stanovení optimální výše pracovního kapitálu tak podniku umoţňuje nalézt skryté 

úspory, které mohou být vyuţity k financování podniku. 

Zákonné rezervy se v podniku tvoří především na opravy hmotného majetku a jsou 

podchyceny Zákonem o rezervách. Hlavní výhodu představuje jejich daňová uznatelnost. 

Podnik můţe vytvářet i ostatní rezervy, jeţ jsou daňově neuznatelné a o jejichţ pouţití 

rozhoduje zcela sám. Smysl vytváření rezerv spočívá v pokrytí budoucích výdajů, jeţ zcela 

jistě nastanou, avšak podnik nezná přesnou dobu uskutečnění ani jejich potřebnou výši.  

Vklady vlastníků či společníků jsou myšleny především akcie a účasti. Za takto 

vloţený kapitál je ovšem poţadována kompenzace ve formě podílů na zisku či dividend. Na 

rozdíl od úroků z úvěrů je tento náklad daňově neuznatelný a zpravidla také vyšší neţ jiţ 

zmíněné úroky z úvěrů. U dotací a darů není ze strany poskytovatele vyţadována 

kompenzace, avšak pro čerpání dotací jsou obvykle nastaveny podmínky, jejichţ splnění 

podmiňuje získání dotace. Především se jedná o zpětnou kontrolu vyuţití dotace. Dotace a 

dary spadají v podniku pod kapitálové fondy. 

Rizikový kapitál poskytují na omezenou dobu maximálně pěti let převáţně 

institucionální investoři formou vkladu do základního kapitálu vybraného podniku 

prostřednictvím vytvořeného fondu s úmyslem umoţnit podniku rozvoj a realizaci projektů. 

Kompenzací za postoupené riziko je vysoká poţadovaná výnosnost pohybující se okolo 35 %, 

která vyplývá z kvality podniku. Zároveň dochází k dočasnému rozšíření okruhu vlastníků. 

Základem je tedy pečlivý výběr podniku, který by měl mít silný budoucí výnosový potenciál. 

Po uplynutí stanovené doby opouští investoři podnik a prodávají majetkový podíl přes burzu 

nebo přímo vlastníkům firmy. 

Různé typy úvěrových produktů, které jsou bankovními institucemi nabízeny 

zahrnují především účelové úvěry provozní, vhodné spíše pro kratší horizonty a úvěry 

investiční. Dlouhodobý úvěr je obvykle vyuţíván k jednorázovému či průběţnému 

financování větších investičních projektů a proto se jeho splatnost pohybuje v horizontu 

několika let aţ desetiletí. Čerpání úvěru však často probíhá průběţně v področních 

intervalech. Hlavní náklad zde představuje úrok, standardně nastaven ve fixní výši, a 

poplatky, jeţ se vzhledem k vyšší administrativní náročnosti a rozsáhlejšímu šetření v oblasti 

rizikovosti klienta pohybují ve vyšších procentech. Obvykle se poţaduje zajištění, jehoţ 
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stanovení můţe představovat problém, neboť poţadavkem na předmět zajištění je jeho 

schopnost udrţet si po celou dobu trvání úvěru svou hodnotu. 

Dalším typem úvěru vhodným k financování investic je syndikovaný úvěr, který 

patří k méně běţným variantám. Úvěr poskytuje společně skupina bank pro financování 

vysokoobjemových dlouhodobých investic. Zúčastněné banky tvořící syndikát poskytují úvěr 

za totoţných podmínek, stanovená vedoucí banka pak provádí veškeré potřebné úkony, coţ 

výrazně sniţuje náklady na administraci úvěru. Hlavní problém představují vyšší poplatky a 

nemoţnost provádění úprav smlouvy během trvání úvěru, coţ vyplývá z existence tzv. 

Covenants, smluvních ujednání ve formě omezujících podmínek. Řešením by bylo uzavření 

několika smluv s jednotlivými bankami zvlášť, zde se ale objevuje problém v podobě 

moţných odlišných podmínek poskytnutí.  

Nebankovní úvěr, který lze mezi instrumenty vhodné k financování investic rovněţ 

zařadit, představuje klasický a nejrozšířenější způsob. Jedná se o dodavatelský úvěr, tedy 

odklad platby faktur daný všeobecnými obchodními konvencemi či sjednanými dohodami 

v rámci dodavatelsko-odběratelských smluv. Do doby poţadované úhrady faktur umoţňuje 

podniku tento odklad vyuţít své zdroje jinými způsoby. 

Emise cenných papírů obecně představuje výdej cenných papírů k obchodování na 

trhu. Tímto způsobem lze emitovat akcie, dluhopisy a některé další druhy cenných papírů 

především cenné papíry peněţního trhu. Primární emise cenných papírů probíhá formou 

veřejného úpisu, aukčního prodeje, soukromé emise či syndikátního prodeje. Veřejný úpis je 

určen veřejnému okruhu investorů a cenné papíry jsou upisovány podle pořadí. Soukromá 

emise naproti tomu probíhá v rámci uzavřeného okruhu investorů. Aukční prodej je 

uskutečňován klasickou nebo holandskou aukcí, v případě syndikátního prodeje je emise 

uskutečněna prostřednictvím utvořeného emisního syndikátu.  

Velké veřejné emise se organizují za pomoci zprostředkovatelů, obvykle bank či 

jiných finančních institucí, popřípadě konsorcií bank, přičemţ příprava a následné 

uskutečnění emise je činnost značně náročná jak na administrativu a čas, tak na finance. 

Manaţer emise zajišťuje všechny náleţitosti potřebné k provedení emise. Důleţitou součástí 

tohoto procesu je návrh prospektu emitovaného cenného papíru a návrh emisních podmínek.  

Akcie představují majetkové cenné papíry, které svému majiteli zajišťují právo 

podílet se na majetku akciové společnosti, právo na podíl na zisku ve formě dividendy, právo 

účastnit se a hlasovat na valných hromadách a právo na podíl na likvidačním zůstatku 

v případě likvidace společnosti. Tato práva se pojí s klasickými kmenovými akciemi, avšak 
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existují také prioritní akcie, které odebírají právo na hlasování za přednostní právo na výplatu 

pevných dividend.  

Akciová společnost se zakládá s výzvou nebo bez výzvy k upisování. Emisí se 

vytváří základní kapitál společnosti. Do doby splacení nominální hodnoty akcie má akcionář 

v rukou pouze zatimní list, samotné akcie se vydávají aţ po splacení celého upsaného jmění. 

Podstatné je v tomto případě hledisko obchodovatelnosti akcií, tedy moţnost jejich umístění 

na burzu či mimoburzovní trhy k veřejnému obchodování. K primární emisi akcií se obvykle 

přistupuje v případech potřeby navýšit základní kapitál pomocí jiţ registrovaných akcií, 

vstupu na veřejný trh tzv. Going Public za účelem umístění dosud neveřejné emise a v případě 

vstupu soukromých společností na kapitálový trh tzv. IPO (Initial Public Offer).  

Akcie představují vlastní zdroj financování. Mezi hlavní výhody emise akcií patří 

moţnost získat tímto způsobem větší kapitál neţ u jiných právních forem a rozloţit riziko na 

velké mnoţství osob. Negativum, jeţ se týká pouze veřejně obchodovaných akcií, představuje 

nemoţnost ovlivnění převodů akcií na nové majitele a z toho vyplývající moţnost získání 

kontrolního balíku akcií konkurenční firmou. Vlivem veřejného obchodování podléhají akcie 

spekulacím na finančních trzích a jejich cena kolísá, coţ má vliv na hospodaření podniku. 

Další problém představuje silná provázanost akciových společností mezi sebou, často 

společně s finančními institucemi.  

Dluhopisy představují dluhové cenné papíry se kterými se pojí právo drţitele na 

splacení nominální hodnoty dluhopisu ke stanovenému datu a v závislosti na typu dluhopisu 

právo na vyplacení výnosu ve formě kuponů v určitých intervalech. Nejběţnější druhy 

dluhopisů se rozlišují podle výnosu na dluhopisy s pevnou, pruţnou a hybridní úrokovou 

sazbou, popřípadě tzv. zerobonds, bezkuponové dluhopisy a dále indexované dluhopisy, u 

nichţ výše úroku kopíruje pohyb bankovních úroků či výši inflace. Na rozdíl od akcií, drţba 

dluhopisů nezakládá právo podílet se na řízení společnosti.  

Dluhopisy představují relativně bezpečnější finanční investici a proto přinášejí 

drţiteli niţší výnos neţ rizikovější akcie. V závislosti na době splatnosti mohou být 

obchodovány jak na kapitálovém, tak na peněţním trhu. Riziko, jeţ drţitel podstupuje, 

vyplývá z moţnosti nedodrţení závazku emitenta, hovoří se o tzv. riziku nesplacení. Stejně 

jako si banky v případě ţádostí o úvěr zjišťují bonitu klienta, je i riziko korporátních 

dluhopisů měřeno a klasifikováno ratingem. Emise dluhopisů je moţná pouze po udělení 

povolení regulatorním orgánem nebo v rámci registrační povinnosti.  

Podstata leasingu spočívá ve vyuţívání majetku, jeţ je oddělen od jeho vlastnictví. 

Obecně se rozlišuje leasing provozní, jakoţto krátkodobý pronájem bez práva na koupi 
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uţívaného majetku po skončení leasingu a bez povinnosti péče o pronajatý majetek. Doba 

ţivotnosti majetku je delší neţ doba pronájmu a riziko z pronájmu nese pronajímatel. 

Smyslem je tedy zajistit touto formou na určitou dobu potřebný majetek, pro který by 

v podniku po celou dobu jeho ţivotnosti nebylo plné vyuţití. Druhý typ leasingu, finanční 

leasing představuje dlouhodobý pronájem s právem na koupi majetku po skončení leasingu, 

kdy doba pronájmu kryje dobu ţivotnosti majetku, na nájemce tak přechází jiţ téměř 

odepsaný majetek. Veškerá péče a riziko přechází během doby jeho uţívání na nájemce. 

Jedná se tedy o trvalé pořízení majetku. Finanční leasing můţe probíhat čtyřmi cestami.  

V případě přímého leasingu se jedná o třístranný vztah výrobce (dodavatele), 

pronajimatele (leasingové společnosti) a podniku (nájemce). Nepřímý leasing je 

dvoustranným vztahem, kdy podnik na základě kupní smlouvy prodá majetek leasingové 

společnosti a ta jej na základě leasingové smlouvy pronajme zpětně podniku. Úvěrový leasing 

zapojuje do původního třístranného vztahu bankovní instituci a vyuţívá se u rozsáhlejších 

investic. Eventualitou je leasingový pronájem, tzv. subleasing, kdy si pronajimatel pronajme 

jiţ najatou věc. Leasingový pronájem lze vyuţít jak u finančního tak provozního leasingu. 

Mezi hlavní výhody leasingu lze zařadit fakt, ţe podnik nemusí vynaloţit jednorázově větší 

mnoţství finančních prostředků, dále umoţňuje rychlé zavedení nových technologií a je 

značně flexibilním nástrojem co se týče volby výše a rozloţení splátek. 

Během doby uţívání není předmět leasingu majetkem podniku, pouze je postupně 

splácen, přičemţ splátky jsou při splnění daných podmínek daňově uznatelným nákladem. 

Výše úročení se odvíjí od úrokové sazby, délky leasingu, pravidelnosti splátek, odkupní ceny 

a eventuálního navýšení první splátky. Celková leasingová cena pak zahrnuje vstupní cenu 

majetku, úrok z úvěru a leasingovou marţi a zpravidla bývá v konečném součtu vyšší neţ 

pořízení majetku přímo nebo přes úvěr. Obtíţné provádění úprav na majetku, nemoţnost 

vypovězení smlouvy, moţnost odebrání majetku či bankrotu leasingové společnosti patří 

k hlavním nevýhodám tohoto typu financování. 

Další moţnost představuje vyuţití přijatých záloh od odběratelů. V tomto případě je 

smluvně ujednána úhrada zálohy na budoucí plnění a to současně s objednávkou. Společnost 

má moţnost financovat se také prostřednictvím vystavených směnek. Směnky, jakoţto 

nejstarší typ cenného papíru, slouţí k potvrzení určitého dluhu a jsou právně upraveny 

Zákonem směnečným a šekovým, jeţ stanovuje povinnost dluţníka zaplatit a věřiteli právo 

poţadovat zaplacení a vymezuje potřebné náleţitosti směnky pro její platnost.  

Podle výstavce se rozlišují směnky vlastní a cizí. Vlastní směnka zavazuje jejího 

výstavce-trasanta či dluţníka k zaplacení věřiteli-remitentovi. Cizí směnkou neboli tratou 
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přikazuje výstavce směnečníkovi-trasantovi, jeţ vstupuje do vztahu jako třetí osoba, zaplatit 

věřiteli. V tomto případě musí směnka obsahovat akcept, tedy souhlas směnečníka 

s proplacením směnky. Zvláštními typy směnky jsou směnky cizí na vlastní řad a zastřené 

směnky vlastní, u nichţ dochází ke ztotoţnění dluţníka a věřitele, respektive dluţníka a 

směnečníka. Ostatní závazky je moţno vyuţít podobně jako dodavatelský úvěr, tedy jejich 

výhoda vyplývá z moţnosti disponovat a nakládat s těmito prostředky dle potřeby do 

stanovené doby jejich úhrady. 

Další variantou je projektové financování, jehoţ cílem je získat finanční prostředky 

pro samostatné projekty, jejichţ realizace povede k získání jednorázového příjmu z prodeje či 

pravidelného příjmu z pronájmu, respektive provozu. Charakteristickým znakem je 

oddělenost projektu od podnikání společnosti, a to i v oblasti budoucích příjmů generovaných 

projektem. Oddělení projektu od podnikání je dosaţeno zaloţením projektové společnosti 

SPV (Special Purpose Vehicle) sponzory projektu, která zajišťuje všechny potřebné úkony. 

Sponzoři sestávají z investorů, developerů, provozovatelů a dalších subjektů, kteří poskytují 

potřebný kapitál. Splacení kapitálu se pak odvíjí od cash flow projektu.  

Projekt bývá zajištěn předmětem financování a riziko je dáno, vzhledem 

k nezávislosti projektu na podnikání sponzorů, rizikem a výnosností samotného projektu, 

například předem nasmlouvaným odbytem či nájmem. Projektového financování se často 

vyuţívá i k realizaci projektů v rámci veřejného sektoru financovaných pomocí soukromého 

kapitálu, tzv. PPP (Public/Private Partnership). Kompenzace v podobě příjmů spočívá 

v udělení dlouhodobé koncese na provoz předmětu projektu. U forfaitingu dochází k odkupu 

střednědobých a dlouhodobých pohledávek forfaiterem, který vţdy nese riziko. Při těchto 

operacích je navíc vyuţíváno směnek, ať uţ vystavených k pohledávce odběratelem nebo 

následně při jejím postoupení. Cenu forfaitingu, o níţ je poníţena nominální hodnota 

pohledávky, tvoří diskont ve formě pevné či pohyblivé úrokové sazby a dále závazková, 

zpracovatelská a eventuálně i opční provize. 

 

3.2 Alternativy a další způsoby financování investičních projektů 

 

K moţnostem financování investic lze přiřadit několik dalších instrumentů a 

způsobů, které je moţné vyuţívat i k financování běţného provozu podniku či taktických 

změn, a dále zde lze téţ zařadit výnosy z finančních investic do cenných papírů. První ze 

způsobů představuje předčasné splacení pohledávek, jeţ je podobně jako dodavatelský úvěr 

postaveno na stanovené době úhrady faktur. Jedná se tedy o případy, kdy odběratelé provedou 
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platbu před standardním termínem splatnosti. Problematika předčasného splacení pohledávek 

je daná rozdílnými zájmy obou stran. Dodavatelé se snaţí co nejvíce zkrátit dobu splatnosti jiţ 

v rámci smluv či různými formami podněcují odběratele k dřívějšímu splacení pro získání 

zdroje financování. Pro odběratele představuje odklad platby moţnost dočasně, do doby 

splatnosti, vyuţít zdroje jinak a často je také jediným způsobem financování chodu podniku. 

Eskont směnky, tedy formou diskontu zpoplatněný odkup směnky bankou, je 

nejčastěji pouţíván v případech, kdy se na základě dlouhodobých splatností pohledávek 

vyuţívají v obchodním styku směnky. Takovéto pohledávky se stávají směnečnými 

pohledávkami. Náklady spojené s tímto způsobem financování jsou reprezentovány 

diskontem, který se odvíjí od trţních úrokových sazeb, době splatnosti a marţí té, které 

banky. Tyto náklady také mohou být navýšeny o další poplatky většinou administrativního 

charakteru. Riziko pak spočívá v atraktivnosti směnky pro banky, přičemţ zájem bank a 

umoţnění eskontu obvykle určuje objem finančních prostředků a splatnost směnky. 

Financování prostřednictvím pohledávek se týká postoupení pohledávek a s tím 

související faktoringové či forfaitingové operace. Postoupením pohledávky se převádí veškerá 

práva a zástavy s pohledávkou spojená na nového věřitele a je chápáno jako prodej majetku 

podniku za dohodnutou cenu v závislosti na bonitě pohledávky. Faktoring funguje na principu 

pravidelného odkupu krátkodobých pohledávek faktoringovou společností, kdy riziko jejího 

nesplacení nese odkupující společnost (pravý faktoring) nebo prodejce pohledávky (nepravý 

faktoring). Dodavatel obdrţí zálohu do výše maximálně 90 % nominální hodnoty pohledávky 

a později, po úhradě odběratelem, ještě doplatek. Náklad tvoří úrok a provize 

administrativního charakteru, jeţ je daná procentem z objemu postupovaných pohledávek, 

přičemţ je stanovena minimální roční hranice tohoto objemu k tvorbě faktoringového vztahu.  

Dále je moţné vyuţít kontokorentu neboli běţného účtu s moţností čerpání do 

povoleného debetu, který je úročen sazbou dohodnutou ve smlouvě. Hlavní problém 

kontokorentu vyplývá z moţnosti banky kdykoliv zaţádat o jeho splacení, a je proto 

doporučováno vyuţívat jej spíše k pokrytí neočekávaných potřeb. Vzhledem k pruţnosti 

tohoto nástroje je úroková marţe nastavena na vyšší procento, na druhou stranu se výše takto 

získaných prostředků pohybuje v niţších objemech. Zároveň je prostřednictvím závazkové 

provize zpoplatněn nevyčerpaný limit. 

Další velmi vyuţívanou variantou je běţný krátkodobý bankovní úvěr, jehoţ výše má 

obvykle přímo úměrnou vazbu na velikost podniku. Poskytnutí úvěru, nejčastěji ve formě 

úvěrového rámce, závisí na šetření v oblasti kvality a bonity klienta na základě vyţadovaných 

interních dokumentů. Náklady spojené s čerpáním úvěru jsou dány poplatky a úrokem do 
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splatnosti, často je také vyţadováno zajištění pro případ nesplacení. Výše úroků se odvíjí od 

trţní úrokové sazby a úrokové marţe banky, jeţ zohledňuje rizikovost klienta, reţii a zisk 

banky. Úhrada úvěru pak probíhá prostřednictvím jasně stanovených termínů splátek.  

Podstatu směnečného programu, tzv. Commercial Paper Program, tvoří bankou 

organizovaná nabídka klientem emitované směnky k obchodování na peněţím trhu. Součástí 

programu nejsou ţádné omezující podmínky (tzv. Covenants). Tento způsob je levnější neţ 

čerpání úvěru vzhledem k absenci bankovní marţe, tudíţ se náklady ve formě úroku pohybují 

v niţších procentech, ale jsou kompenzovány vyššími poplatky za administraci. Směnky, 

jakoţto cenné papíry nakupují investoři přímo a proto je tento nástroj vhodný zejména pro 

nejkvalitnější a známé podniky. 

Moţnost vyuţít výnosy z finančních investic k investování se odvíjí od rozhodnutí 

prostřednictvím kterých instrumentů finanční prostředky zhodnotit. Volba investice do 

některého z mnoha různých typů cenných papírů, ať uţ peněţního či kapitálového trhu je 

limitována moţnostmi podniku vzhledem k velikosti investované částky, postojem k riziku a 

poţadovanou likviditou zvoleného instrumentu. Prostředky takto získané v podobě výnosu 

mohou představovat dodatečný doplňkový finanční zdroj. Přehled moţných instrumentů 

peněţního a kapitálového trhu, eventualit a dalších nástrojů podává tabulka 3.2.  

 

3.2 Eventuality, cenné papíry a další nástroje finančního trhu 

Typ instrumentu Instrumenty 

Eventuality I poskytnuté úročené půjčky či úvěry 

Eventuality II fondy, fúze, akvizice, konsolidace, sanace, transformace 

Depozitní nástroje vklady
1)

, depozitní směnky, depozitní certifikáty 

Cenné papíry peněţního trhu pokladniční poukázky, komerční papíry  

Cenné papíry peněţního i kapitálového trhu  podílové listy, dluhopisy, hypoteční zástavní listy 

Klasické nástroje směnky, šeky 

Novější nástroje
2)

 BSB, HYD, CP 

Cenné papíry kapitálového trhu akcie, dluhopisy, finanční deriváty
3)

, hybridy
4)

 

1) 
Termínované vklady a netermínované vklady tzv. depozita na velmi krátká období (O/N - overnight money,  

    T/N - tomorrow next money, S/N - spot next money a speciální jednodenní depozitum Atvis). 
2) 

Buy  Sell operace, High Yield Deposits a Cash Pooling. 
3) 

Opce, futures, forwardy a swapy. 
4) 

Modifikované cenné papíry, patří zde modifikované akcie a dluhopisy, směnitelné cenné papíry a warranty. 
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3.3 Srovnání způsobů financování investičních projektů 

 

Rozhodování o volbě nejvhodnějšího zdroje pro financování investice do značné 

míry ovlivňují riziko a náklady na získání kapitálu, jeţ se u jednotlivých druhů liší. 

Nejčastější je rozhodování mezi vlastními a cizími zdroji a jejich kombinacemi. Postup při 

vyčíslování jednotlivých nákladů kapitálu je obsahem kapitoly 2.2. Financování vlastními 

zdroji, jinak téţ nazývané jako samofinancování, sice nezatěţuje podnik dalším dluhem a 

náklady na získání tohoto kapitálu, avšak je povaţováno za vysoce nestabilní a drahý způsob 

financování, neboť vyţaduje pravidelné dosahování zisku a nepůsobí zde daňový štít.  

Naproti tomu cizí zdroje navyšují dluh podniku, v závislosti na zvoleném způsobu 

roste počet věřitelů či akcionářů a rostou také poţadavky na likviditu. Tyto zdroje rovněţ 

vyţadují náklady na jejich získání, avšak jsou obvykle zdrojem stabilním, neboť nevycházejí 

z výsledků hospodaření a levným, neboť zde působí daňový štít. Působení daňového štítu, 

vyplývající ze zdanění úroků z dluhu, vede k poklesu základu pro výpočet daně a s růstem 

zadluţenosti také ke sníţení průměrných nákladů na kapitál. Avšak přílišné zadluţení 

přesahující optimum, zvyšuje riziko věřitelů, ovlivňuje výnosnost společnosti a můţe vést 

k bankrotu podniku. Následkem předluţení je vznik nákladů finanční tísně neboli bankrotu, 

jeţ pohlcují pozitivní efekt daňového štítu a navyšují náklady na kapitál. 

Samostatný problém v rámci cizích zdrojů představuje volba nejvhodnějšího 

instrumentu. Jak bylo jiţ v rámci kapitol 3.1 a 3.2 zmíněno, existuje několik způsobů, kterými 

je moţno financovat investiční projekty. Kaţdý z těchto způsobů s sebou ovšem nese jak 

výhody, tak nevýhody. Určujícím faktorem, jeţ rozhoduje o zvoleném způsobu financování 

bývá náklad kapitálu, který v sobě zahrnuje především výši úroků a poplatků. Jednotlivé 

způsoby financování se dále odlišují objemem financí, který mohou poskytnout, dobou 

splatnosti a nároky na vyřízení a administraci, respektive na pruţnost čerpání a moţnost 

dodatečných úprav. Volbu nástroje rovněţ limituje velikost a rizikovost společnosti.  

Tabulka 3.3 podává přehled a srovnání jednotlivých dluhových způsobů financování 

investičních projektů blíţe zmíněných v předcházejících dvou subkapitolách 3.1 a 3.2. Pro 

porovnání jednotlivých způsobů v pěti nejdůleţitějších kategoriích je vyuţito klasického 

známkování 1-5, přičemţ je upřednostňována nízká výše úroku, nízká výše poplatků, vysoký 

objem prostředků, který je moţno tím kterým způsobem získat, dlouhá doba splatnosti a 

vysoká pruţnost čerpání. Průměrem udělených známek lze pro jednotlivé způsoby stanovit 

souhrnnou známku, na jejímţ základě je jednotlivým typům financování přiřazena hodnota 
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daná pořadím těchto instrumentů od nejlepší po nejhorší instrument, přičemţ se vychází z 

moţnosti, ţe více způsobů financování můţe dosáhnout stejného celkového hodnocení. 

 

Tab. 3.3 Srovnání dluhových způsobů financování investic  

Způsob financování 
Výše  

úroku 

Výše 

poplatků 

Objem 

prostředků 

Doba 

splatnosti 

Pružnost 

čerpání 

Celkové 

pořadí 

Dodavatelský úvěr 5 1 5 3 1 4. 

Zálohy od odběratelů 1 1 5 4 1 1. 

Předčasné splacení pohledávek 5 1 4 3 1 3. 

Eskont směnky 5 3 3 4 3 6. 

Postoupení pohledávky 5 3 3 4 3 6. 

Faktoring a forfaiting 3 3 3 3 2 3. 

Leasing 4 2 3 2 4 4. 

Kontokorent 3 2 5 5 1 5. 

Běţný úvěr 2 2 3 3 2 1. 

Dlouhodobý úvěr 2 3 2 1 4 1. 

Syndikovaný úvěr 2 4 1 1 5 2. 

Směnečný program 1 5 1 4 1 1. 

Projektové financování 4 5 1 1 4 4. 

Emise obligací 2 5 1 1 3 1. 

 

Z konečného pořadí výhodnosti jednotlivých způsobů financování investičních 

projektů podle stanovených kritérií vyplývá, ţe jako nejlepší způsoby k financování se shodně 

jeví vyuţití záloh od odběratelů, běţného úvěru, dlouhodobého úvěru, směnečného programu 

a emise obligací. Následuje syndikovaný úvěr na druhém místě a třetí místo obsadily shodně 

předčasné splacení pohledávek a faktoringové a forfaitingové operace. Druhou polovinu 

pořadí otevírají na čtvrtém místě dodavatelský úvěr, leasing a projektové financování, 

následované kontokorentem umístěným na místě pátém. Nejhoršími variantami se podle 

stanovených kritérií staly vyuţití eskontu směnky a postoupení pohledávky. 
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4. Vícekriteriální hodnocení investičních projektů včetně analýzy citlivosti 

 

Cílem kapitoly je provést analýzu citlivosti vícekriteriálního hodnocení variant 

financování investičního projektu – výstavby sídla společnosti Rapid, akciová společnost. 

Prvním krokem je nalezení nejvhodnějšího řešení financování investičního projektu na 

základě typu a charakteru podniku, zmíněného v první subkapitole, stavu hospodářské situace 

podniku od roku 2003 s bliţším zaměřením na poslední roky ovlivněné ekonomickou recesí, a 

aktuálních problémů, které jsou obsahem druhé subkapitoly. Pro doporučení optimální 

varianty, jeţ se opírá o parametry investičního projektu popsané ve třetí subkapitole, je 

pouţito vybrané kritérium hodnocení investičních projektů, které je propočítáno pro kaţdou z 

navrhovaných variant řešení a které je obsahem čtvrté subkapitoly. 

Druhý krok představuje provedení vícekriteriálního hodnocení všech navrhovaných 

variant a následné srovnání výsledků zjištěných pomocí kritéria hodnocení investičního 

projektu s výsledky vícekriteriálního hodnocení, coţ je náplní páté subkapitoly. Zároveň je 

v rámci šesté subkapitoly provedena analýza citlivosti hodnocení variant na změny hodnot 

vah. Nakonec je na základě dosaţených zjištění doporučena optimální varianta, která splňuje 

jak preference, potřeby a poţadavky podniku, tak poskytuje co největší budoucí přínos 

v případě její realizace. Doporučení je dále doplněno o eventuální moţnosti podniku v podobě 

alternativních variant pro případy, kdy by došlo ke změnám v preferencích, postojích, 

potřebách či poţadavcích podniku. 

 

4.1 Profil společnosti Rapid, akciová společnost 

 

Společnost Rapid, akciová společnost je jednou z nejstarších reklamních agentur 

v České republice. Po svém zaloţení v době vzniku samostatné Československé republiky 

v druhém desetiletí dvacátého století fungovala nejprve jako inzertní kancelář a později jiţ 

začala poskytovat sluţby jako reklamní agentura. Rok 1989 představoval pro společnost 

začátek dlouhého období častých změn a transformací, které skončilo aţ v roce 2002. 

Počínaje koncem tohoto roku se společnost stala soukromou akciovou společností.  

Akciová společnost Rapid, zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v 

Praze, vznikla 24. listopadu 1989. Jedná se o uzavřenou, soukromou akciovou společnost se 

základním kapitálem ve výši 5 250 tisíc Kč emitovaným z deseti kusů akcií v nominální 

hodnotě 500 tisíc Kč a z tisíce akcií v nominální hodnotě 250 Kč. Převáţná většina akcií je 

v drţení dvou majoritních akcionářů a zároveň členů představenstva v poměru 49,38 % a 
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49,37 % na základním kapitálu. Společnost nedrţí ţádné majetkové účasti v jiných 

společnostech a tudíţ není řídící ani ovládající osobou vůči jiné společnosti. Orgány 

společnosti tvoří tříčlenné představenstvo jakoţto statutární orgán a rovněţ tříčlenná dozorčí 

rada jako orgán kontrolní. Organizační struktura sestává ze tří hlavních úseků a to správního, 

provozního a obchodního. Obchodní úsek tvoří čtyři střediska v Praze a dva odštěpné závody 

v Brně a Ostravě. Společnost nemá ţádné zahraniční organizační sloţky. 

Hlavní předměty podnikatelské činnosti společnosti Rapid dle Obchodního rejstříku 

zahrnují reklamní činnost a marketing, pořádání výstav, veletrhů, přehlídek a jiných akcí, 

zprostředkování obchodu, zprostředkování sluţeb, vydavatelské a nakladatelské činnosti, 

specializovaný maloobchod, velkoobchod, činnost podnikatelských, finančních, 

organizačních a ekonomických poradců, činnost účetních poradců, vedení účetnictví, grafické 

a kresličské práce, realitní činnost a správu a údrţbu nemovitostí. Společnost nevyvíjí ţádnou 

činnost v oblasti výzkumu a vývoje. 

Činnost obchodního úseku je sledována odděleně ve třech samostatných oblastech, a 

to oblasti Výstavy a veletrhy, Venkovní reklama a média a Reklamní a ostatní sluţby. 

Rozsáhlá podnikatelská činnost podniku se však v posledních letech orientuje především na 

oblast výstavnictví a veletrţnictví formou organizování účastí českého státu či individuálních 

firem na mezinárodních veletrzích a výstavách. Tuto činnost lez rozčlenit na oficiální účasti 

pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, výstavy pod záštitou Czech Tourism, 

společné účasti Hospodářské komory ČR a účasti individuální, týkající se soukromých firem.  

Oblast Výstavy a veletrhy zahrnuje především jednání s organizátory výstav, 

zpracování projektů, realizaci expozic, zajištění dalších sluţeb souvisejících s účastí a dále téţ 

prezentace, školení a kongresy se všemi doprovodnými sluţbami. Druhou nejvýznamnější 

činností je oblast Venkovní reklama a média. Náplní této oblasti je zabezpečení veškerých 

sluţeb týkajících se umisťování, provozu a demontáţe venkovní reklamy. Jedná se o neonové 

a střešní reklamy, reklamy na mostních konstrukcích, billboardech, městské navigační a 

informační systémy a dále umisťování plachet, poutačů a výstrček.  

Poslední samostatnou oblast představují Reklamní a ostatní sluţby nabízející 

poskytování reklamního full-service odštěpnými závody v Brně a Ostravě a dále činnosti 

v oblasti marketingu a PR. Full-service reklamy zahrnuje zajištění propagačních akcí, 

reklamních a dárkových předmětů, design obalů a téţ polygrafické sluţby. Náplní činnosti 

v oblasti marketingu je zpracování studií, například průzkumy trhu, tvorba poptávky, 

plánování výrobního programu a propagace. Public relations je orientován především na 
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spolupráci a zabezpečení pobytu zahraničních novinářů, konání konferencí či sympozií 

v rámci proexportní politiky státu. Zahrnuje i přípravu tiskových zpráv, bulletinů a článků.  

Společnost je stálým obchodním partnerem Ministerstva průmyslu a obchodu České 

republiky při zajišťování oficiálních účastí země na zahraničních veletrzích a výstavách, dále 

Hospodářské komory ČR při zajišťování společných účastí a Czech Tourism pro oblast 

cestovního ruchu. Častá je také spolupráce s agenturami Czech Invest a Czech Trade. 

Společnost je rovněţ zástupcem několika zahraničních veletrţních správ (Bulharska, 

Rumunska, Vietnamu) pro Českou republiku a dále téţ členem mnoha profesních sdruţení 

např. Asociace cestovních kanceláří ČR, Komory pro hospodářské styky se SNS či Česko-

bulharské obchodní a průmyslové komory. 

 

4.2 Hospodářská situace společnosti Rapid, akciová společnost od roku 2003  

 

Podnik funguje na principu získávání a přípravy zakázek a výstupem jeho činnosti 

jsou především poskytované sluţby a v menší míře také výrobky. Zásoby jsou proto tradičně 

na velmi nízké úrovni a vzhledem k rozpracovanosti a dlouhé přípravě zakázek se nacházejí 

ve stavu materiálu a nedokončené výroby, neboť zakázky se uzavírají a připravují předem na 

další účetní období. Společnost po své změně na konci roku 2002 zavedla přísnou kontrolu 

stavu pohledávek. Všechny pohledávky z obchodního styku do změny právní formy v roce 

2002 byly 100 % ošetřeny opravnými poloţkami, nebonitní pohledávky byly prodány a 

pohledávky firem v konkurzu 100 % daňově odepsány.  

Pohledávky z obchodního styku vzniklé po roce 2002 se pravidelně vyhodnocují, 

přičemţ pohledávky po splatnosti více neţ 360 dní jsou automaticky 100 % ošetřeny 

opravnými poloţkami. Veškeré problémy se splácením pohledávek vniklých po přeměně se 

společnost snaţí řešit splátkovými kalendáři, postoupením k vymáhání exekutorem a 

výjimečně i soudním řízením. Takto přísně nastavená politika inkasa pohledávek zabezpečuje 

jejich nízký vykazovaný objem. Dlouhodobé závazky podnik v podstatě nevykazuje. Jen zcela 

výjimečně vyuţívá podnik dlouhodobých nebankovních úvěrů. Krátkodobé závazky 

společnosti představují běţné závazky z obchodního styku a společnost důsledně dodrţuje 

jejich splacení do stanovených termínů.  

Výše těchto závazků se odvíjí od výplaty příspěvků odběratelům na realizované 

zakázky na konci kaţdého roku a dále od dodavatelských faktur na zahraniční akce 

v následujícím roce. Společnost začala také postupně sniţovat stav závazků do lhůty 

splatnosti, s cílem vylepšovat strukturu cash-flow a získávat další zdroje na financování 
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provozu. Pro financování zakázek vyuţívá společnost kontokorentu, jeţ je čerpán na přípravu 

nových zakázek na další účetní období a splacen inkasem pohledávek. Krátkodobé bankovní 

úvěry jsou čerpány jen ve výjimečných případech pro překlenutí nedostatku okamţité potřeby 

peněţních prostředků k vyrovnání kontokorentu, obvykle z důvodu časového nesouladu 

plateb na konci období. Čerpání kontokorentu je zcela účelové a za normálních okolností je 

vţdy vyrovnáno inkasem odpovídajících pohledávek.  

Cíl obchodní činnosti společnosti se orientuje na stabilizaci respektive maximalizaci 

zisku, avšak důleţitý indikátor představuje také vytvořená přidaná hodnota. Společnost se 

financuje především z vlastních zdrojů. Pro moţnost samofinancování je tedy podstatná výše 

dosaţeného zisku, jeţ je především ovlivňována velikostí vykázaných trţeb a výkonové 

spotřeby. Změny v trţbách vyplývají ze změn v počtu získaných zakázek. Objem zakázek 

vţdy odpovídá mnoţství vypisovaných výběrových řízení a tendrů, výsledkům těchto řízení a 

s tím související počet získaných a uzavřených zakázek v aktuálním roce na rok následující. 

Přehled vývoje trţeb a přidané hodnoty v tisících korunách v letech 2002 - 2009 zachycuje 

tabulka 4.2.1. 

 

Tab. 4.2.1 Vývoj tržeb a přidané hodnoty (v tis. Kč) v letech 2002 – 2009  

Rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Tržby 73 371 62 332 86 735 73 717 64 233 70 815 41 395 45 669 

Přidaná 

hodnota 
  9 617 10 348 12 889 10 506   8 984   9 091   4 912   6 478 

 

Z tabulky je patrné, ţe významnější nárůst trţeb nastal v roce 2004 a to vlivem 

mimořádných událostí. Jednalo se o získání výjimečné zakázky o objemu 15,3 milionů korun 

a prodej střediska Chocerady. Naopak nejvýraznější a pro podnik zásadní pokles zakázek a 

tím i trţeb (zhruba o 25 milionů korun oproti standardu) byl ovlivněn nástupem ekonomické 

recese v roce 2008 a s tím spojeným poklesem hospodářského růstu průmyslových odvětví 

obecně. Ekonomický útlum vedl k úbytku zájmu individuálních firem o moţnost 

sebeprezentace na výstavách a veletrzích. Společnost Rapid se u sluţeb pro individuální firmy 

zaměřuje převáţně na malé a střední podniky, u nichţ je pokles zájmu vlivem stagnace 

ekonomiky jasně daný nutností sniţovat náklady.  

Současně s tím výrazně poklesl počet zakázek vypisovaných zadavateli z oblasti 

státní správy, přičemţ se společnosti nepodařilo získat na těchto zakázkách větší podíl. Na 

realizace tohoto typu zakázek byla navíc sníţena obchodní marţe a zrušena 7 % nároková 
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přiráţka, neboť zadavatelé ze státní správy se rozhodli některé úkony řešit přímo z vlastních 

zdrojů, tudíţ se o tyto úkony poníţil objem realizovaných činností v rámci zakázky a tím i 

trţby. Na poklesu výše trţeb se podílí i fakt, ţe se společnost po vstupu České republiky do 

Evropské unie stala povinně plátcem DPH v Německu. Počínaje rokem 2009 měl být také 

spuštěn program OPPI-Marketing, jehoţ cílem má být zvýhodnění prezentace českých firem 

v zahraničí za pomocí dotací, a který by mohl omezit dopady recese. Spuštění programu však 

bylo odloţeno na únor 2010 pod názvem Specializované výstavy a veletrhy pod administrací 

Hospodářské komory a společnost se do něj ihned výrazně zapojila. 

Na vývoji trţeb, především rozdílu mezi lety 2007 a 2008 je patrné, jak velký dopad 

na hospodářské výsledky společnosti recese měla. Období 2008 – 2009 se tedy stalo zatím 

nejproblematičtějším obdobím novodobé historie podniku. Bliţší pohled na výsledky 

hospodaření v tomto období poskytuje tabulka 4.2.2. Ve vybraném období 2007 – 2009 bylo 

sice dosaţeno kladného hospodářského výsledku, avšak reálný zisk vytvořen nebyl. 

Disponibilní zisk (zisk po zdanění) byl po celé období 2007 – 2009 rozdělován pouze jako 

vklad do investičního fondu, který má být v budoucnu pouţit pro vybudování vlastního sídla 

společnosti a zbytek k výplatě tantiém.  

 

Tab. 4.2.2 Výsledky hospodaření v letech 2007 – 2009 

Položka (v tis. Kč) 2007 2008 2009 

Trţby celkem 70 815 41 395 45 669 

        - trţby tuzemské  66 441 39 281 43 547 

        - trţby zahraniční   4 374   2 144   2 122 

Přidaná hodnota   9 091   4 912   6 478 

Účetní zisk     829     239     361 

Disponibilní zisk     551     202     182 

Příděl do investičního fondu     400     100       80 

 

Prozatímně byl pokles trţeb řešen pomocí sniţování fixních nákladů. Nejvíce se 

ušetřilo na osobních nákladech poté, co byl zredukován počet zaměstnanců, ať uţ z důvodu 

nemoci či odchodu do důchodu, přičemţ tohoto způsobu je vyuţíváno jiţ od roku 2003, od 

kdy se počet kmenových zaměstnanců postupně sníţil z tehdejších 23 na současných 12. 

Úspory se projevily jak poklesem osobních nákladů kmenových zaměstnanců, tak zákonného 

pojištění a v návaznosti na sníţení počtu zaměstnanců také poklesem nákladů na pronájem a 
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související sluţby. Některé obsluţné a sluţbové činnosti začaly být řešeny formou 

outsourcingu, došlo tedy k převedení jejich zabezpečení na externí dodavatelské podniky.  

Do trţeb let 2008 a 2009 se také promítl pokračující útlum některých společností 

vykonávaných činností a s tím spojená nutnost řešit do budoucna strukturu poskytovaných 

obchodních činností. Obchodní úsek je tvořen čtyřmi praţskými středisky a dvěma 

odštěpnými závody a to v Brně a Ostravě. Jednotlivá střediska mají na základě získaných a 

rozpracovaných zakázek na kaţdý rok stanovený rozpočet, jeţ by měli naplnit, aby skutečné 

trţby dosáhly plánovaných. Přelomy let 2007/2008 a 2008/2009 jsou poznamenány nízkým 

nebo vůbec ţádným počtem přidělených zakázek, coţ vedlo k problémům při stanovování 

rozpočtů jednotlivých středisek.  

Některá střediska neměla v návaznosti na nízký či ţádný počet zakázek stanoven 

rozpočet na další rok. Hlavní důvod byl spatřován v posunech termínů veřejných soutěţí. 

Změna nastala aţ na přelomu let 2009/2010, kdy vrostl počet zakázek uzavřených na rok 2010 

díky vypsání zakázek všemi obvyklými zadavateli společnosti. Samostatný problém však 

představuje nesplnění rozpočtu některých středisek, čímţ dochází k nedosaţení plánovaného 

zisku, coţ byl případ jednoho ze středisek oblasti Výstavy a veletrhů v roce 2007, který se stal 

předmětem interního auditu. Výsledky středisek v letech recese ilustruje tabulka 4.2.3 

 

Tab. 4.2.3. Struktura tržeb v letech 2007 - 2009 

Tržby (v tis. Kč) 2007 2008 2009 

Trţby celkem 70 815 41 395 45 669 

        - oblast Výstavy a veletrhy 61 274 31 584 37 028 

        - oblast Venkovní reklama a média   9 220   9 502   8 365 

        - oblast Reklamní a ostatní sluţby     321     309     276 

 

Poté, co byly v roce 2006 sloučeny dohromady některé obchodní činnosti, vytváří 

trţby tři oblasti obchodního úseku, přičemţ nejvíce se na nich podílí oblast Výstavy a 

veletrhy, stabilně okolo 81 % celkových trţeb. Problém představuje druhá nejvýnosnější 

oblast Venkovní reklama a média, která se na celkových trţbách podílí přibliţně 18 %. Tento 

problém spočívá v celkovém útlumu tohoto segmentu reklamního trhu v Evropě. Zájem o 

neonové reklamy, které tvoří hlavní náplň oblasti venkovní reklamy, rychle klesá. Společnost 

se snaţí udrţet si současné klienty a hledá prostřednictvím akvizic klienty nové. V roce 2008 

ovšem došlo k problémům ve vedení střediska, které se touto oblastí zabývá, jeho činnost byla 

ukončena a přešla na pobočku v Ostravě.  
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Druhý problém této oblasti po dlouhou dobu představovaly mostní konstrukce, 

slouţící k vývěsu reklam, jeţ má podnik v nájmu. Společnost se v roce 2008 vzhledem 

k problémům v rámci povolovacích řízení ze strany Ministerstva dopravy a Ministerstva 

vnitra odhodlala, prostřednictvím smlouvy na převod práv a povinností k nájemním 

smlouvám, k převodu osmi těchto konstrukcí na jinou společnost. V drţení jí zůstává nájem 

ještě tří konstrukcí. Další problém spočívá v počínajícím a do budoucna výraznějším 

omezování reklamy na billboardech a přemostění dálnic a silnic 1. třídy, coţ povede 

k postupnému útlumu i tohoto segmentu reklamního trhu. Třetí oblast představují Reklamní a 

ostatní sluţby, jeţ se na trţbách podílejí minimálně, pouze asi 0,6 %. Na trţbách se mimo 

obchodního úseku podílí i ostatní úseky vykazující trţby řádově pouze do statisíce korun. 

Společnost nezhodnocuje finanční prostředky prostřednictvím finančních investic, 

zaměřuje se na reálné investice, které pořizuje převáţně z důvodu pravidelné obnovy 

zastaralého a odepsaného majetku spíše neţ kvůli rozšiřování své činnosti. Do roku 2000 

měla společnost v majetku budovu v níţ původně sídlila a plynuly jí trţby z pronájmu 

nebytových prostor. Tato budova byla ve stejném roce prodána společně s drobným 

inventářem a finanční výnos z deponovaného výnosu z prodeje vyplacen tehdejším 

akcionářům ve formě dividend. Společnost se následně přesunula do nájemních prostor a 

později v roce 2006 došlo k opětovnému přesunu sídla z důvodu lepších nájemních podmínek. 

V roce 2004 iniciovala prodej rekreačního střediska Chocerady se ziskem 2 875 tisíc korun. 

Zároveň jiţ od prodeje původního sídla hledala společnost vhodnou budovu ke 

koupi, kam by mohla přestěhovat sídlo podniku. Vzhledem k faktu, ţe ji ţádná z nabízených 

budov nevyhovovala, rozhodla se počínaje rokem 2006 hledat vhodný pozemek ke stavbě. 

Pro tyto účely si společnost stanovila nashromáţdit dostatek finančních prostředků z vlastních 

zdrojů, aby byly minimalizovány poţadavky na velikost úvěru. Od změny podniku tedy 

existuje investiční fond, kam je především v posledních čtyřech letech pravidelně směrován 

příděl z disponibilního zisku. Rovněţ výnosy z kaţdoročního zhodnocování krátkodobých 

volných finančních prostředků zamýšlí společnost pouţít k financování výstavby sídla. V roce 

2008 byl nalezen vhodný pozemek k výstavbě a výnos z převodu mostních konstrukcí z téhoţ 

roku byl pak pouţit jako záloha na vybraný pozemek ve výši 4 550 tisíc korun.  

Další investice do majetku představují především osobní automobily, kdy společnost 

ještě před změnou začala rozšiřovat svůj vozový park. V roce 2004 tak ukončila finanční 

leasing pěti osobních aut a v roce 2006 leasing dalšího osobního auta. V obou případech se 

jednalo o pronájem uzavřený ještě před změnou společnosti. Mezi lety 2007 – 2009 iniciovala 

společnost další dvě investice do vozového parku. V roce 2006 pořídila osobní automobil na 
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leasing ukončený v roce 2009. Další osobní automobil jiţ byl v roce 2009 pořízen na 

dlouhodobý nebankovní úvěr. Majetek drobnějšího charakteru je nakupován klasicky za 

hotové či platbou z běţného účtu. Pro financování investic tedy společnost doposud vyuţívala 

finančního leasingu, dlouhodobých nebankovních úvěrů a eventuálně výnosů z prodeje 

vlastního majetku. 

Oblast vyuţití a zhodnocení krátkodobých volných finančních prostředků společnosti 

je po celé sledované období tradičně řešena formou poskytování krátkodobých úvěrů, čímţ 

podnik získává finanční výnosy v podobě úroků. Výše takto poskytovaných prostředků se v 

průměru pohybuje okolo 5 milionů korun. Poskytnuté krátkodobé úvěry se zajištěním jsou 

kryty zástavním právem k nemovitosti, smlouvou o přistoupení k závazku a dohodou o přímé 

vykonatelnosti. Úvěr je chápán jako pohledávka z titulu krátkodobé investice a tvoří jiné 

pohledávky společnosti. Společnost tedy zhodnocuje volné finanční prostředky pravidelným 

kaţdoročním poskytováním úvěru. Úhrady úvěrů probíhají na základě splátkových kalendářů. 

Výnosy ze zhodnocení plánuje společnost vyuţít k financování stavby sídla, přičemţ výnos se 

obvykle pohybuje okolo 10 %. 

Ke konci roku 2002 došlo k přeměně podniku na akciovou společnost a s tím byly 

spojeny určité další změny. S ohledem na objem vlastněného majetku, obrat společnosti a 

změny ve struktuře akcionářů bylo nutno provézt změny ve výši základního kapitálu, jeţ 

poklesl z 21 milionů na 5 250 tisíc korun. Převáţná většina akcií společnosti je v drţení dvou 

akcionářů ve stejném poměru asi 48 %, zároveň došlo ke změně formy akcií ze 

zaknihovaných na listinné. Emitováno bylo 10 kusů v nominální hodnotě 500 tisíc korun a 

1000 kusů po 250 korunách.  

Společnost měla ještě v roce 2004 dva podíly v jiných společnostech, jednalo se o 

účast ve výši 8 tisíc korun a zapsané akcie v nominální hodnotě 52 tisíc korun. V obou 

případech došlo v roce 2004 k jejich odepsání přes oceňovací rozdíly. Společnost, ve které 

měl Rapid účast, se dostala do likvidace, u druhé společnosti vzhledem k probíhající fúzi byla 

hodnota akcií oceněna na 10 244 korun a následně byl podíl prodán a vklad převeden. 

V dalších letech jiţ společnost ţádné podíly nedrţela, stejně tak nedocházelo ke změnám 

základního kapitálu, v osobách akcionářů ani formě akcií.  

Vlivem poklesu zakázek u několika obchodních činností došlo postupem času 

k nutnosti provést revitalizaci podniku a změny v poskytovaných činnostech. Náplň obchodní 

činnosti původně tvořily výstavy a veletrhy, public relations, zastoupení veletrţních správ, 

venkovní reklama a média, vydavatelství a ostatní činnosti. V roce 2004 podnik ukončil 

činnost střediska Inzerce, v roce 2005 pak útlum pokračoval a došlo k ukončení realizace 
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některých dalších dílčích činností. Počínaje rokem 2007 pak bylo nutno sloučit některé dříve 

oddělené činnosti a společnost se v současné době orientuje na tři oblasti činností. Jedná se o 

výstavy a veletrhy, venkovní reklamu a média a reklamní a ostatní sluţby.  

V roce 2008 pak bylo uzavřeno i středisko venkovní reklamy a médií z důvodů 

pokračujícího propadu trţeb a problémů v jeho vedení. Zbylou činnost střediska převzala 

pobočka v Ostravě. Propad trţeb byl dán náplní činnosti střediska, kterou tvořilo převáţně 

poskytování a provoz neonových reklam a vyuţívání mostních konstrukcí k reklamním 

účelům. Segment neonových reklam je na jiţ nějakou dobu na ústupu a společnost se rozhodla 

prozatím řešit situaci nalezením vhodné akvizice. Do budoucna se však uvaţuje o ukončení 

této obchodní činnosti. Specializace podniku je i přesto značně diverzifikovaná a společnost 

má v návaznosti na útlum některých poskytovaných činností zájem na dalším rozšíření své 

diverzifikace nalezením vhodných obchodních činností. 

Stávající situaci chce společnost řešit úpravou smluvních vztahů s cílem navýšit 

přiráţku. Dalším krokem je samotná změna struktury zakázek a zlepšení jejich zajišťování. 

V této oblasti je zde snaha o větší zapojení se do zakázek financovaných z prostředků 

strukturálních fondů EU a do budoucna téţ nutností změnit strukturu zaměření činnosti, neboť 

vazba pouze na oblast výstav a veletrhů je dlouhodobě neudrţitelná. Segment Venkovní 

reklamy je v útlumu a nalezení moţné akvizice pouze krátkodobě oddálí úplné ukončení 

poskytování této sluţby.  

Pro společnost představuje v současnosti hlavní prioritu výstavba sídla. Vzhledem 

k jiţ zaplacené záloze na pozemek ve výši 65 %, se společnost snaţí nashromáţdit 

prostřednictvím investičního fondu pravidelně doplňovaného příděly z disponibilního zisku 

dostatek prostředků k doplacení hodnoty pozemku a stavbě sídla. Další zdroj financování 

investice představují výnosy z poskytnutých krátkodobých úvěrů. Záměrem podniku je co 

moţná nejvíce minimalizovat velikost potřebného úvěru, který si společnost vybrala jako 

dluhový nástroj financování k dofinancování výstavby, neboť zastává výrazně rizikově 

averzní postoj.  

Příděl z disponibilního zisku do investičního fondu činil před nástupem recese 

standardně asi 70 % disponibilního zisku, během let recese poklesl na přibliţně 45 % 

disponibilního zisku. Z celkové částky kaţdoročního výnosu z poskytnutého úvěru plyne na 

financování investice jen asi 35 %. Předpokládá se, ţe společnost bude tímto způsobem i 

nadále zhodnocovat své volné prostředky pohybující se v současnosti ve výši asi 5 milionů 

korun, neboť tak činí na základě dohody s příjemcem úvěru jiţ řadu let. Nabízí se zde však 

moţnost prostředky částečně nebo zcela vyuţít podle potřeby k financování investice. 
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4.3 Parametry financování investičního projektu společnosti Rapid, akciová společnost 

 

Investiční záměr – stavbu sídla, hodlá společnost financovat částečně z vlastních a 

částečně z cizích zdrojů. Společnost uvaţuje s několika variantami velikosti potřebných cizích 

zdrojů. Vlastní zdroje pak sestávají z prostředků uloţených v investičním fondu společnosti a 

z části výnosů z krátkodobých volných finančních prostředků. Tabulka 4.3.1 znázorňuje stav 

vlastních zdrojů společnosti k 1. 1. 2010 v tisících korunách. Zároveň je toto datum chápáno 

jako okamţik rozhodnutí, od kterého se odvíjí hodnocení jednotlivých níţe definovaných 

variant investičního projektu. 

 

Tab. 4.3.1 Stav vlastních zdrojů (v tis. Kč) k 1. 1. 2010 

Stav investičního fondu 2 000 

Prostředky z výnosů z poskytnutých úvěrů které je moţné uvolnit z účtu 1 000 

Stav vlastních zdrojů k 1. 1. 2010 celkem 3 000 

 

Investice zahrnuje nákup pozemku a výstavbu sídla. Pozemek určený k výstavbě a jiţ 

vybavený elektroinţenýrskými sítěmi má výměru 600 m
2
 a je moţné začít na něm bez větších 

úprav a zásahů stavět. Co se týče samotné stavby, půjde o nevelkou dvoupatrovou stavbu typu 

kancelářská budova o výměře 300 m
2
, přičemţ na kancelářské prostory připadá přibliţně 500 

m
2
, z toho asi 300 m

2
 na samotnou společnost na základě velikosti a poţadavků podniku. 

Zbytek by pak měl slouţit k pronájmu volných nebytových prostor. Nájemní cena bude činit 

350 Kč za m
2
 plus energie a sluţby. Zbylá část pozemku, asi 250 m

2
 bude vyuţita 

k vybudování parkoviště pro vozový park společnosti. Přínos investice, jakoţto rozdíl mezi 

současnými náklady na nájem a moţnými budoucími výnosy z pronájmu, je obsahem tabulky 

4.3.2.  

 

Tab. 4.3.2 Přínos investice (v Kč / měsíc) 

Položka Nájemné Plocha Poplatky Celkem 

Aktuální nájemné  300 Kč / m
2
/ měsíc 130 m

2
 150 Kč / měsíc energie a sluţby   39 150 

Budoucí pronájem  350 Kč / m
2
/ měsíc 200 m

2
 200 Kč / měsíc energie a sluţby   70 200 

Přínos investice (v Kč / měsíc)   31 050 

Přínos investice (v Kč / rok) 372 600 
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Odhadovaná doba výstavby sídla odpovídá přibliţně jednomu roku, přičemţ práce by 

měly trvat přibliţně 8 měsíců od počátku března do konce října, eventuálně i více v závislosti 

na počasí a potřebě. Stavba bude financována jednorázovou platbou. Společnost v roce 2008 

zaplatila zálohu na pozemek ve výši 65 % kupní ceny. Investice tedy vyţaduje doplacení 

kupní ceny pozemku a plné financování výstavby sídla. Zbývající část kupní ceny pozemku 

by společnost chtěla doplatit plně ze svých vlastních prostředků. Tabulka 4.3.3 podává 

přehled poţadavků na zdroje v tisících korunách. 

 

Tab. 4.3.3 Požadavky na zdroje (v tis. Kč) 

Celková kupní cena pozemku  7 000 

z toho zaplaceno ve formě zálohy (65%)  4 550 

zbývá doplatit z kupní ceny (35 %)  2 450 

Odhadovaná cena výstavby sídla 11 000 

Požadavky na zdroje celkem 13 450 

 

Pro uskutečnění investičního záměru se vychází ze tří kritérií. Pro kaţdé kritérium se 

uvaţuje se třemi variantami. Celkem se tedy nabízí 27 variant financování investičního 

projektu společnosti, které jsou uvedeny v tabulce 4.3.4. První kritérium představuje počátek 

výstavby sídla společnosti. Zde se nabízejí tři moţnosti, a to výstavba v 

 krátkodobém – od 1. 3. 2012,  

 střednědobém – od 1. 3. 2014 a nebo  

 dlouhodobém – od 1. 3. 2016 horizontu.  

Druhým kritériem je velikost potřebných cizích zdrojů k dofinancování investičního 

projektu společnosti, respektive poměr těchto zdrojů na velikosti investice v procentech. Tři 

moţnosti jsou stanoveny ve výši  

 35 % z celkové hodnoty investičního projektu,  

 50 % z celkové hodnoty investičního projektu a nebo  

 65 % celkové hodnoty investičního projektu.  

Třetímu kritériu odpovídá typ finančního instrumentu vybraný k získání potřebných 

cizích zdrojů. Tři moţnosti vycházejí z postoje podniku k riziku od nejméně rizikový přes 

neutrální aţ po nejvíce rizikový instrument. Jedná se o  

 dlouhodobý úvěr,  

 emisi dluhopisů a nebo  

 bezúročnou půjčku krytou směnkou.  
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Tab. 4.3.4 Kritéria a váhy uskutečnění investičního projektu 

Varianty / Kritéria Kritérium 1 Kritérium 2 Kritérium 3 

  Varianta 1 1. 3. 2012 35 % Dlouhodobý úvěr 

  Varianta 2 1. 3. 2012 35 % Emise dluhopisů 

  Varianta 3 1. 3. 2012 35 % Bezúročná půjčka krytá směnkou 

  Varianta 4 1. 3. 2012 50 % Dlouhodobý úvěr 

  Varianta 5 1. 3. 2012 50 % Emise dluhopisů 

  Varianta 6 1. 3. 2012 50 % Bezúročná půjčka krytá směnkou 

  Varianta 7 1. 3. 2012 65 % Dlouhodobý úvěr 

  Varianta 8 1. 3. 2012 65 % Emise dluhopisů 

  Varianta 9 1. 3. 2012 65 % Bezúročná půjčka krytá směnkou 

Varianta 10 1. 3. 2014 35 % Dlouhodobý úvěr 

Varianta 11 1. 3. 2014 35 % Emise dluhopisů 

Varianta 12 1. 3. 2014 35 % Bezúročná půjčka krytá směnkou 

Varianta 13 1. 3. 2014 50 % Dlouhodobý úvěr 

Varianta 14 1. 3. 2014 50 % Emise dluhopisů 

Varianta 15 1. 3. 2014 50 % Bezúročná půjčka krytá směnkou 

Varianta 16 1. 3. 2014 65 % Dlouhodobý úvěr 

Varianta 17 1. 3. 2014 65 % Emise dluhopisů 

Varianta 18 1. 3. 2014 65 % Bezúročná půjčka krytá směnkou 

Varianta 19 1. 3. 2016 35 % Dlouhodobý úvěr 

Varianta 20 1. 3. 2016 35 % Emise dluhopisů 

Varianta 21 1. 3. 2016 35 % Bezúročná půjčka krytá směnkou 

Varianta 22 1. 3. 2016 50 % Dlouhodobý úvěr 

Varianta 23 1. 3. 2016 50 % Emise dluhopisů 

Varianta 24 1. 3. 2016 50 % Bezúročná půjčka krytá směnkou 

Varianta 25 1. 3. 2016 65 % Dlouhodobý úvěr 

Varianta 26 1. 3. 2016 65 % Emise dluhopisů 

Varianta 27 1. 3. 2016 65 % Bezúročná půjčka krytá směnkou 

 

Na základě procentuálně stanovených variant velikosti cizích zdrojů nutných ke 

spolufinancování investičního projektu je moţné vyčíslit velikost těchto zdrojů v korunách. 

Jak jiţ bylo zmíněno, společnost uvaţuje s cizími zdroji ve výši 35 %, 50 % nebo 65 % 

celkové hodnoty investičního projektu. Po vyčíslení cizích zdrojů lze stanovit velikost 

potřebných zdrojů vlastních. Tabulka 4.3.5 předkládá přehled těchto zdrojů. 
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Tab. 4.3.5 Přehled velikosti potřebných cizích a vlastních zdrojů 

Zdroje Velikost zdrojů v procentech Velikost zdrojů v korunách 

Cizí zdroje 35 % 4 707 500 

Vlastní zdroje 65 % 8 742 500 

Cizí zdroje 50 % 6 725 000 

Vlastní zdroje 50 % 6 725 000 

Cizí zdroje 65 % 8 742 500 

Vlastní zdroje 35 % 4 707 500 

 

Vzhledem k faktu, ţe investiční projekt bude financován částečně z cizích a částečně 

z vlastních zdrojů, vychází se z předpokladu, ţe podnik bude potřebnou výší vlastních zdrojů 

do celkové hodnoty investičního projektu disponovat a to bez ohledu na počátek běhu 

investice. Jak jiţ bylo zmíněno, velikost vlastních zdrojů závisí na výši přídělů prostředků 

z disponibilního zisku do investičního fondu společnosti a dále téţ na příjmech 

z poskytnutých úvěrů. Velikost disponibilního zisku je daná výší dosaţených trţeb a účetního 

zisku. Během recese trţby významně poklesly, avšak na konci roku 2009 došlo k opětovnému 

nárůstu počtu uzavřených zakázek na úroveň téměř shodnou se stavem před recesí.  

Zároveň se předpokládá další nárůst počtu zakázek vlivem vstupu do programu 

Specializované výstavy a veletrhy a také příjem finančních prostředků získaných z prodeje 

majetku a práv uzavíraných činností společnosti. Část volných finančních prostředků se 

vyuţije k dofinancování potřebné výše vlastních zdrojů. Prostředky budou pouţity běţným 

způsobem aţ do roku předcházejícímu kapitálovému výdaji na investici.  

Následně bude chybějící část zdrojů doplněna potřebnou výší z volných finančních 

prostředků, která se přesune do investičního fondu. Zbytek prostředků se pouţije standardním 

způsobem k poskytnutí úvěru. Potřebné výše vlastních zdrojů pro financování investičního 

projektu by tudíţ mělo být dosaţeno. Tabulka 4.3.6 předkládá plán vlastních zdrojů v tisících 

korunách. Obsahem následující tabulky 4.3.7 je pak vyčíslení dofinancování potřebné výše 

vlastních zdrojů z uvolněných krátkodobých volných finančních prostředků. 
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Tab. 4.3.6 Plán vlastních zdrojů (v tis. Kč) na roky 2010 - 2015 

Rok Tržby 
Disponibilní 

zisk 

Příděl do 

IF  

za loňský  

rok
1)

 

Část 

příjmů 

z úvěru
2)

 

Vlastní 

zdroje 

celkem 

Další 

finanční 

prostředky 

Kumulované 

vlastní  

zdroje  

2010 60 000   450   80 140 220 1 550
3) 

4 770
4)

 

2011 64 800   640 320 140 305 - 5 230 

2012 70 000   860 450 140 345 - 5 820 

2013 75 600 1 120 600 140 370 - 6 560 

2014 81 600 1 410 780 140 405 - 7 480 

2015 88 100 1 730 990 140 450 - 8 610 

1)
 Stanoven okolo 70 % z disponibilního zisku společnosti. 

2)
 Přibliţně 35 % z kaţdoročního výnosu z poskytnutého úvěru, jeţ činí asi 400 tisíc korun. 

3)
 Převod pronájmu zbylých tří mostních konstrukcí. 

4)
 Včetně stavu vlastních zdrojů k 1. 1. 2010. 

 

Tab. 4.3.7 Dofinancování vlastních zdrojů (v Kč) 

Plánované vlastní zdroje 
Potřebná výše vlastních zdrojů  

8 742 500 6 725 000 4 707 500 

5 230 000 3 512 500 1 149 500 - 

6 560 000 2 182 500    165 000 - 

8 610 000    132 500 - - 

 

Poslední sledované kritérium představuje finanční instrument, prostřednictvím něhoţ 

můţe společnost získat cizí zdroje k výstavbě sídla. Jednotlivé varianty vycházejí ze svého 

rizikového profilu a velikosti nákladů spojených s jeho volbou. Výběr instrumentu rovněţ 

odráţí vztah společnosti k riziku, a proto lze na jednotlivé varianty nahlíţet z tohoto pohledu a 

chápat je na základě rizikové averze společnosti pro dlouhodobý úvěr, jakoţto nejméně 

rizikový instrument, neutrálního postoje společnosti k riziku pro emisi obligací a podnikové 

preference rizika pro bezúročnou půjčku krytou směnkou, představující nejrizikovější 

instrument. 

V tabulkách 4.3.8 – 4.3.10 jsou blíţe specifikovány podmínky vyuţití jednotlivých 

instrumentů. První variantu tvoří tradiční dlouhodobý úvěr, jeţ bude splácen rovnoměrnými 

ročními splátkami po dobu závisející na velikosti úvěru. Rovněţ i úroková sazba je závislá na 

velikosti úvěru. Délka investiční fáze činí jeden rok. Druhou variantu představuje emise 

dluhopisů, s tím, ţe nominální hodnota obligace, velikost kupónu, emisní kurz a splatnost 
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dluhopisu jsou opět závislé na potřebné výši cizích zdrojů. Kupóny se vyplácejí jedenkrát 

ročně. Třetí variantu představuje moţnost financovat investici formou bezúročné půjčky kryté 

směnkou za předpokladu splatnosti totoţné se splatnostmi úvěru a dluhopisů v návaznosti na 

velikost potřebných cizích zdrojů, a tudíţ bez uvaţování s náklady cizího kapitálu, pouze 

z vyčíslením vlastních nákladů kapitálu.  

 

Tab. 4.3.8 Podmínky dlouhodobého úvěru 

Výše úvěru 4 707 500 Kč 6 725 000 Kč 8 742 500 Kč 

Splatnost úvěru 4 roky 6 let 8 let 

Úroková sazba 8 % 10 % 12 % 

 

Tab. 4.3.9 Podmínky emise dluhopisů  

Nominální hodnota dluhopisu  10 000 Kč/ ks 10 000 Kč/ ks 10 000 Kč/ ks 

Počet emitovaných kusů  471 673 875 

Splatnost dluhopisu 4 roky 6 let 8 let 

Emisní kurz dluhopisu 100 % 100 % 100 % 

Kupón dluhopisu 4 % 6% 8 % 

Náklady emise
1)

 400 000 Kč 600 000 Kč 800 000 Kč 

1)
 Stanovené náklady emise navyšují pořizovací cenu investice a zaplaceny budou z běţných zdrojů. 

 

Tab. 4.3.10 Podmínky bezúročné půjčky kryté směnkou 

Výše půjčky 4 707 500 Kč 6 725 000 Kč 8 742 500 Kč 

Splatnost směnky 4 roky 6 let 8 let 

Úroková sazba - - - 

 

4.4 Hodnocení variant investičního projektu podle kritéria NPV 

 

Na základě výše definovaných podmínek všech tří variant instrumentů vybraných ke 

spolufinancování investice je moţné propočítat k nim přináleţející náklady kapitálu. Tabulka 

4.4.1 předkládá propočtené náklady cizího kapitálu jednotlivých instrumentů, včetně nákladů 

kapitálu vlastního a celkového. Při propočtu nákladů kapitálu všech tří instrumentů jsou 

zohledněny všechny tři varianty počátku běhu investice a všechny tři varianty velikosti 

potřebných cizích zdrojů. Pro zjištění nákladů kapitálu bylo pouţito vzorců 2.2.5 a 2.2.6 pro 
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propočet nákladů vlastního kapitálu, vzorců 2.2.7 a 2.2.8 pro propočet nákladů cizího kapitálu 

a nakonec vzorce 2.2.9 pro zjištění celkových nákladů kapitálu. 

 

Tab. 4.4.1 Náklady kapitálu jednotlivých variant (v procentech) 

Varianty Náklady na VZ Náklady na CZ Náklady celkem 

  Varianta 1   6 %   6 %   6 % 

  Varianta 2   9 %   4 %   7 % 

  Varianta 3 11 % - 11 % 

  Varianta 4   5 %   8 %   6 % 

  Varianta 5   9 %   6 %   7 % 

  Varianta 6 13 % - 13 % 

  Varianta 7   3 % 10 %   5 % 

  Varianta 8   8 %   8 %   7 % 

  Varianta 9 16 % - 16 % 

Varianta 10   6 %   6 %   6 % 

Varianta 11   9 %   4 %   7 % 

Varianta 12 11 % - 11 % 

Varianta 13   5 %   8 %   6 % 

Varianta 14   9 %   6 %   7 % 

Varianta 15 13 % - 13 % 

Varianta 16   3 % 10 %   5 % 

Varianta 17   8 %   8 %   7 % 

Varianta 18 16 % - 16 % 

Varianta 19   6 %   6 %   6 % 

Varianta 20   9 %   4 %   7 % 

Varianta 21 11 % - 11 % 

Varianta 22   5 %   8 %   6 % 

Varianta 23   9 %   6 %   7 % 

Varianta 24 13 % - 13 % 

Varianta 25   3 % 10 %   5 % 

Varianta 26   8 %   8 %   7 % 

Varianta 27 16 % - 16 % 

 

Po propočtení nákladů kapitálů pro jednotlivé varianty, je jiţ moţné přistoupit 

k samotnému ohodnocení jednotlivých variant investičního projektu pomocí vybraného 
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kritéria hodnocení. Za nejvhodnější kritérium bylo zvoleno kritérium čisté současné hodnoty 

NPV podle vzorce 2.2.10, na základě vzorce 2.2.3. Pro kaţdou s variant je uvaţováno 

s předpokladem porovnání provozní doby investice se splatností potřebných cizích zdrojů, 

tudíţ jsou oba tyto časové horizonty stanoveny totoţně. Pro propočet čisté současné hodnoty 

se vychází z diskontování finančních toků k okamţiku rozhodnutí, tedy k datu 1. 1. 2010. 

Tímto způsobem lze porovnávat výhodnost v rámci kritéria K3 typu finančního 

instrumentu a zjistit, který z uvaţovaných instrumentů je z hlediska přínosu pro podnik 

nejvhodnější. Pro porovnání výhodnosti v rámci kriteria K2 velikosti potřebných cizích zdrojů 

je vţdy sledován výsledek za provozní dobu rovnu nejdelší splatnosti cizích zdrojů, aby bylo 

moţné přínosy jednotlivých variant porovnat. Pro porovnání výhodnosti kritéria K1 počátku 

výstavby je provozní doba shodně stanovena na nejdelší dobu splatnosti ze všech, opět 

z důvodu moţnosti srovnání přínosu jednotlivých variant. Na tomto základě budou výsledky 

pro porovnání výhodnosti kritérií K1 a K2 shodné vzhledem k totoţné délce doby provozu 

stanovené na 8 let. Tabulka 4.4.2 ilustruje zjištěné výsledky. 

Na základě zjištěných výsledků čistých současných hodnot pro jednotlivé varianty 

financování investičního projektu podle kritérií K3 a K2 a K1 je následně moţné tyto varianty 

seřadit od nejlepší varianty po nejhorší, přičemţ platí, ţe čím vyšší hodnotu NPV varianta 

dosahuje, tím větší budoucí přínos představuje pro podnik v případě, ţe bude realizována. 

Tabulka 4.4.3 obsahuje uspořádání variant jak podle kritéria K3, tak podle kritérií K2 a K1, 

které vykazují v tomto případě stejné hodnoty, z důvodu totoţné shodnosti podmínky 

srovnání, kterou je délka doby provozu stanovená na 8 let. 

Podle výsledků zjištěných pomocí kritéria čisté současné hodnoty NPV dosáhly 

nejlepších hodnot podle kritéria K3 varianty 25 a 26 s počátkem běhu investice k 1. 3. 2006, 

velikostí potřebných cizí zdrojů ve výši 65 % a financováním prostřednictvím dlouhodobého 

úvěru a emise dluhopisů, které se umístily na prvních dvou místech v pořadí přínosu varianty 

pro společnost. Na třetím místě se umístila varianta 17 s počátkem běhu investice k 1. 3. 

2014, velikostí cizích zdrojů ve výši 65 % a financovaná emisí dluhopisů. I podle kritérií K2 a 

K1 dosáhly na první dvě místa stejné varianty jako pro kritérium K3, tedy varianty 25 a 26. 

Třetí místo v pořadí obsadila varianta 22 s počátkem běhu investice k 1. 3. 2016, velikostí 

cizích zdrojů ve výši 50 % a financována dlouhodobým úvěrem.  

Výsledky hodnocení variant investičních projektů je také moţné porovnávat podle 

různých kombinací jednotlivých kritérií tzn. v rámci skupin variant, například výběr 

nejvhodnější varianty financování ze tří uvaţovaných variant s počátkem běhu investice 

počínaje 1. 3. 2012 a velikostí cizích zdrojů ve výši 50 %. Analogicky lze tímto způsobem 
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postupovat u všech dalších moţných skupin variant. Jak je dále patrné, varianty 1, 2 a 3 

vykazují záporné hodnoty NPV podle kritéria K3 a proto nejsou pro podnik vhodné 

k realizaci. Všechny ostatní výsledky hodnocení investičních projektů se pohybují v kladných 

hodnotách. Následují jiţ zmiňované tabulky 4.4.2 a 4.4.3. 

 

Tab. 4.4.2 Hodnocení variant investičního projektu pomocí NPV 

Varianty NPV dle K3 NPV dle K2 a K1 

  Varianta 1 - 3 076   6 039 

  Varianta 2 - 3 091   5 317 

  Varianta 3 - 2 535   3 241 

  Varianta 4    1 578   6 559 

  Varianta 5    1 560   6 115 

  Varianta 6    1 418   4 837 

  Varianta 7    7 842   7 842 

  Varianta 8    7 160   7 160 

  Varianta 9    4 832   4 832 

Varianta 10    2 313 10 063 

Varianta 11    2 172   8 942 

Varianta 12    2 200   5 420 

Varianta 13    7 757 10 525 

Varianta 14    7 425   9 639 

Varianta 15    5 819   6 447 

Varianta 16  12 894 12 894 

Varianta 17  13 285 13 285 

Varianta 18    7 961   7 961 

Varianta 19    8 411 14 086 

Varianta 20    7 960 10 929 

Varianta 21    6 882   6 031 

Varianta 22  12 194 15 058 

Varianta 23  12 885 13 640 

Varianta 24    9 151   7 848 

Varianta 25  16 404 16 404 

Varianta 26  15 429 15 429 

Varianta 27    8 749   8 749 
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Tab. 4.4.3 Uspořádání variant podle NPV (v tis. Kč) 

Varianty NPV dle K3 Varianty NPV dle K2 a K1 

Varianta 25 16 404 Varianta 25 16 404 

Varianta 26 15 427 Varianta 26 15 427 

Varianta 17 13 285 Varianta 22 15 058 

Varianta 16 12 894 Varianta 19 14 086 

Varianta 23 12 885 Varianta 23 13 640 

Varianta 22 12 194 Varianta 17 13 285 

Varianta 24   9 151 Varianta 16 12 894 

Varianta 27   8 749 Varianta 20 10 929 

Varianta 19    8 411 Varianta 13 10 525 

Varianta 18   7 960 Varianta 10 10 063 

Varianta 20   7 960 Varianta 14   9 639 

  Varianta 7   7 842 Varianta 11   8 942 

Varianta 13   7 757 Varianta 27   8 749 

Varianta 14   7 425 Varianta 18   7 961 

  Varianta 8   7 160 Varianta 24   7 848 

Varianta 21   6 882   Varianta 7   7 842 

Varianta 15   5 819   Varianta 8   7 160 

  Varianta 9   4 832   Varianta 4   6 559 

Varianta 10   2 313 Varianta 15   6 447 

Varianta 12   2 200   Varianta 5   6 115 

Varianta 11   2 172   Varianta 1   6 039 

  Varianta 4   1 578 Varianta 21   6 031 

  Varianta 5   1 560 Varianta 12   5 420 

  Varianta 6   1 418   Varianta 2   5 317 

  Varianta 3 - 2 535   Varianta 6   4 837 

  Varianta 1 - 3 076   Varianta 9   4 832 

  Varianta 2 - 3 091   Varianta 3   3 241 

 

4.5 Vícekriteriální hodnocení variant  

 

Pro zvolení nejvhodnější varianty ze všech uvaţovaných 27 je nutné brát v úvahu 

také preference a poţadavky samotné společnosti Rapid. Společnost si pro rozhodnutí o volbě 

financování investičního projektu zvolila tři kritéria a ke kaţdému z nich tři varianty, celkem 
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tedy 27 kombinací tak, jak je avizováno v tabulce 4.3.4. Všech 27 variant investičního 

projektu bylo hodnoceno pomocí vybraného kritéria hodnocení investičních projektů, a to 

čisté současné hodnoty NPV.  

Podnik má jasně nastaveny poţadavky na financování investičního projektu, kterým 

dává přednost před ostatními moţnostmi. Hledá se tedy nejvhodnější kompromis mezi 

preferencemi společnosti a přínosy jednotlivých variant pro uskutečnění investice, neboť i 

navzdory poţadavkům společnosti se nepreferované varianty mohou v konečném důsledku 

ukázat jako výhodnější, především v porovnání s jiţ zmiňovanými výsledky hodnocení 

investičních projektů pomocí čisté současné hodnoty NPV, které jsou obsahem tabulky 4.4.2. 

Prvním kritériem K1 je počátek běhu investice, kde se uvaţuje se třemi moţnostmi, s 

rokem 2012, rokem 2014 a nebo rokem 2016. Společností je preferován termín, co moţná 

nejbliţší současnosti. U druhého kritéria K2, velikosti čerpaných cizích zdrojů k financování 

investičního projektu, se vychází ze tří moţností představujících tři různé hodnoty, a to 35 %, 

50 % a 65 % cizích zdrojů. Společnost preferuje co nejmenší velikost potřebných cizích 

zdrojů k financování investice. Pro třetí kritérium K3, kterým je finanční instrument slouţící 

k spolufinancování investice, se nabízejí tři moţnosti, financování pomocí dlouhodobého 

úvěru, emise dluhopisů a bezúročné půjčky kryté směnkou, přičemţ společnost vzhledem ke 

svému averznímu postoji k riziku preferuje co nejméně rizikový nástroj. 

Aby bylo moţné pro podnik nalézt nejvhodnější variantu z uvaţovaných 27, stanoví 

se za pomocí Fullerovy metody párového srovnání kritérií mezikriteriální preference, kterou 

ilustruje tabulka 4.5.1. Z výsledků párového srovnání plyne, ţe společnost ze všech tří kritérií 

nejvíce preferuje kritérium K3, tedy, ţe nejdůleţitějším z kritérií je pro podnik finanční 

instrument slouţící k získání potřebných cizích zdrojů. Následuje kritérium K2, velikost 

cizích zdrojů. Nejméně preferovaným kritériem je kritérium K1, počátek běhu investice, 

respektive počátek výstavby investičního projektu – sídla společnosti. 

 

Tab. 4.5.1 Párové srovnání kritérií  

K1   

 K2  

K2  K3 

 K3  

K3   
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Na základě výsledků srovnání kritérií lze pro jednotlivá kritéria stanovit váhy, jeţ 

jsou obsahem tabulky 4.5.2 a jejichţ stanovení vyplývá z výskytu kritérií v rámci jejich 

párového srovnání. Počet výskytů po nutné úpravě, kdy byly preference pro všechna kritéria 

navýšeny o jednotku z důvodu nulového výskytu jednoho z kritérií, konkrétně kritéria K1 

počátku běhu investice, je vodítkem k následnému ustanovení pořadí, na jehoţ základě jsou 

poté přiřazeny kritériím váhy za pomocí vzorce 2.3.10.  

 

Tab. 4.5.2 Stanovení vah kritérií 

Kritérium Výskyt Úprava Pořadí Váha 

Kritérium 1 0 1 3 0,17 

Kritérium 2 1 2 2 0,33 

Kritérium 3 2 3 1 0,50 

 

Po přidělení vah jednotlivým kritériím, se přidělí také preference variantám. Pro 

všechna tři kritéria bylo u preferencí vyuţito zjednodušení v přiděleném hodnocení, a to 

hodnoty  ,1;0  kde hodnota 1 představuje preferenci a hodnota 0  nepreferenci varianty. U 

kritéria K1 počátku běhu investice, je společností preferován současnosti co moţná nejbliţší 

horizont. Pro kritérium K2 velikost potřebných cizích zdrojů, je upřednostňován co moţná 

nejniţší poţadavek na cizí zdroje. Ke kritériu K3 typ finančního instrumentu, má společnost 

jasnou preferenci v podobě co moţná nejméně rizikového nástroje.  

Hodnoty kritérií musí být normalizovány, k čemuţ se pouţije vzorec 2.3.2. Vzhledem 

ke zvolenému způsobu ohodnocení kritérií podle preferencí jsou jiţ hodnoty kritérií 

v normalizovaném tvaru. Následně jsou tyto hodnoty přepočteny na váţené hodnoty výše 

stanovenými váhami, čímţ jsou zjištěny hodnoty kritérií váţeného součtu iU  podle vzorce 

2.3.1. Výsledné hodnoty jsou obsaţeny v tabulce 4.5.3. Ze zjištěných hodnot kritéria 

váţeného součtu jednotlivých variant lze stanovit nejvhodnější variantu jako tu s nejvyšší 

dosaţenou hodnotou. 
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Tab. 4.5.3 Kritérium váženého součtu variant 

Varianta 
Kritéria 

Kritérium váženého součtu 
0,170 0,330 0,500 

  Varianta 1 1,000 1,000 1,000 1,000 

  Varianta 2 1,000 1,000 0,500 0,750 

  Varianta 3 1,000 1,000 0,000 0,500 

  Varianta 4 1,000 0,500 1,000 0,835 

  Varianta 5 1,000 0,500 0,500 0,585 

  Varianta 6 1,000 0,500 0,000 0,335 

  Varianta 7 1,000 0,000 1,000 0,670 

  Varianta 8 1,000 0,000 0,500 0,420 

  Varianta 9 1,000 0,000 0,000 0,170 

Varianta 10 0,500 1,000 1,000 0,915 

Varianta 11 0,500 1,000 0,500 0,665 

Varianta 12 0,500 1,000 0,000 0,415 

Varianta 13 0,500 0,500 1,000 0,750 

Varianta 14 0,500 0,500 0,500 0,500 

Varianta 15 0,500 0,500 0,000 0,250 

Varianta 16 0,500 0,000 1,000 0,585 

Varianta 17 0,500 0,000 0,500 0,335 

Varianta 18 0,500 0,000 0,000 0,085 

Varianta 19 0,000 1,000 1,000 0,830 

Varianta 20 0,000 1,000 0,500 0,580 

Varianta 21 0,000 1,000 0,000 0,330 

Varianta 22 0,000 0,500 1,000 0,665 

Varianta 23 0,000 0,500 0,500 0,415 

Varianta 24 0,000 0,500 0,000 0,165 

Varianta 25 0,000 0,000 1,000 0,500 

Varianta 26 0,000 0,000 0,500 0,250 

Varianta 27 0,000 0,000 0,000 0,000 

 

Dle výše zjištěných výsledků vícekriteriálního hodnocení variant je moţno všech 27 

uvaţovaných variant různými způsoby uspořádávat. Základem je pořadí variant od nejlepší po 

nejhorší, které je sestaveno podle dosaţených výsledků a jeţ je pro ilustraci doplněno o jim 
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odpovídající výsledky hodnocení jednotlivých variant podle kritéria čisté současné hodnoty 

NPV dle kritéria K3 (tabulka 4.4.2), jeţ je obsahem tabulky 4.5.4. Zároveň platí, ţe varianty 

mohou dosahovat stejných výsledků. Následně lze na základě výsledků hodnocení varianty 

dále třídit podle různých kritérií.  

Prvním moţným kritériem třídění, vhodným pro potřeby podniku, je rozdělení 

variant na akceptovatelné a neakceptovatelné a následně, takto na dvě skupiny rozdělené 

varianty, porovnat nakolik odpovídají výsledkům hodnocení variant za pomocí čisté současné 

hodnoty NPV (viz tabulka 4.5.4). Pro tento konkrétní případ by spodní hranici tvořila hodnota 

varianty rovná polovině hodnoty varianty s největší hodnotou, tedy všechny varianty 

vykazující hodnotu pod 0,500 by se stali pro společnost neakceptovatelnými.  

Další moţné uspořádání variant by vyplývalo ze srovnání hodnot kritéria váţeného 

součtu iU  s preferencemi a poţadavky podniku. Podnik jasně stanovil, ţe investici chce 

realizovat co nejdříve, dále, ţe chce co nejvíce minimalizovat potřebu cizího kapitálu a 

nakonec, ţe jako finanční instrument ke spolufinancování investice uvaţuje především o 

dlouhodobém úvěru. Vysokou hodnotu však vykazují i varianty nesplňující plně tyto 

preference a poţadavky. Je tedy moţné varianty uspořádat hierarchicky do shluků a následně 

je porovnat mezi sebou. 

Vzhledem k faktu, ţe společnost ze všech tří uvaţovaných kritérií pro posouzení a 

nalezení nejvhodnější varianty vycházela z preference kritéria K3, finančního instrumentu, 

jehoţ cestou získá podnik potřebné cizí zdroje k dofinancování investice, lze na tomto základě 

akceptovatelné varianty uspořádat podle hodnot kritéria váţeného součtu iU  v rámci 

jednotlivých finančních instrumentů, coţ můţe být vhodné v případě, ţe se společnost 

rozhodne uvaţovat o přijetí vyššího rizika, tedy zvolit rizikovější nástroj financování, a opět 

je porovnat s hodnotou variant zjištěnou skrze kritérium čisté současné hodnoty NPV (viz 

tabulka 4.5.4). 

Dále je moţné provést na základě hodnot kritéria váţeného součtu ze všech 27 

variant výběr několika variant, které společnost povaţuje za efektivní. V tomto případě by 

podnik uvaţoval pouze s variantami u nichţ se hodnota kritéria váţeného součtu iU  pohybuje 

nad stanovenou minimální hranicí 0,800. Tomuto limitu odpovídají pouze varianty 1, 10, 4 a 

19, které se v uspořádání variant od nejlepší po nejhorší umístily na prvních čtyřech místech. 

Pořadí variant by pak samozřejmě vypadalo jinak v situacích, kdy by došlo ke 

změnám v preferencích kritérií. Tímto způsobem lze tedy celkem získat šest různých variant 

pořadí kritérií v závislosti na preferencích a poţadavcích společnosti. Moţné změny pořadí 
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variant jsou obsahem následující analýzy citlivosti hodnocení variant podle změn vah, jeţ se 

blíţe zaměřuje na první čtyři varianty, které vykazují nejlepší hodnoty kritéria váţeného 

součtu iU . 

 

Tab. 4.5.4 Uspořádání variant podle kritéria váženého součtu 

Varianta Kritérium váženého součtu Čistá současná hodnota 

  Varianta 1 1,000 - 3 076 

Varianta 10 0,915          2 313 

  Varianta 4 0,835          1 578 

Varianta 19 0,830          8 411 

  Varianta 2 0,750 - 3 091 

Varianta 13 0,750          7 757 

  Varianta 7 0,670          7 842 

Varianta 11 0,665          2 172 

Varianta 22 0,665        12 194 

  Varianta 5 0,585          1 560 

Varianta 16 0,585        12 894 

Varianta 20 0,580          7 960 

  Varianta 3 0,500 - 2 535 

Varianta 14 0,500          7 425 

Varianta 25 0,500        16 404 

  Varianta 8 0,420          7 160 

Varianta 12 0,415          2 200 

Varianta 23 0,415        12 885 

  Varianta 6 0,335          1 418 

Varianta 17 0,335        13 285 

Varianta 21 0,330          6 882 

Varianta 15 0,250          5 819 

Varianta 26 0,250        15 429 

  Varianta 9 0,170          4 832 

Varianta 24 0,165          9 151 

Varianta 18 0,085          7 961 

Varianta 27 0,000          8 749 
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Výsledky vícekriteriálního hodnocení variant tedy jednoznačně potvrdily preference 

a poţadavky společnosti na kritéria. Nejlepší výsledek vykazuje varianta 1 s hodnotou kritéria 

váţeného součtu ,000,1iU  avšak pro podnik jsou podstatné také další tři výsledky 

přesahující stanovený spodní limit 0,800. Jedná se o variantu 10 s hodnotou kritéria váţeného 

součtu ,915,0iU  variantu 4 s hodnotou kritéria váţeného součtu ,835,0iU  a variantu 19 

s hodnotou kritéria váţeného součtu .830,0iU  

Při srovnání výsledků kritéria váţeného součtu nejlepších čtyř variant, tedy 

s hodnotou kritéria váţeného součtu nad stanovený dolní limit 0,800, s k nim odpovídajícím 

výsledkům hodnocení investičních projektů pomocí kritéria čisté současné hodnoty NPV dle 

K3 (tabulka 4.4.2), jak je zobrazuje tabulka 4.5.5, je patrné, ţe prvním čtyřem nejlepším 

variantám neodpovídají vţdy i výsledky hodnocení variant pomocí NPV, tzn. ţe ne vţdy 

odpovídá výběr varianty podle preferencí, poţadavků a potřeb podniku, i přínosu varianty pro 

podnik v případě její realizace. 

 

Tab. 4.5.5 Srovnání výběru variant s přínosem variant  

Varianta Kritérium váženého součtu Čistá současná hodnota varianty 

  Varianta 1 1,000 - 3 076 

Varianta 10 0,915          2 313 

  Varianta 4 0,835          1 578 

Varianta 19 0,830          8 411 

 

Ze srovnání výsledků kritéria váţeného součtu s výsledky hodnocení podle čisté 

současné hodnoty NPV čtyř nejlepších variant vybraných z hlediska preferencí a poţadavků 

podniku vyplývá, ţe pokud bude podnik uvaţovat pouze s těmito variantami, jejichţ hodnota 

kritéria váţeného součtu přesahuje stanovený dolní limit 0,800, pak je pro realizaci 

nejvhodnější varianta 10, jakoţto druhá v pořadí výběru a první s kladným přínosem, či 

varianta 19, která se sice nachází aţ na čtvrtém místě v pořadí výběru, ale její čistá současná 

hodnota dosahuje vysoké částky.  

Následuje varianta 4, jakoţto třetí v pořadí, která vykazuje nejniţší kladnou hodnotu 

NPV a nakonec varianta 1. Nepreferovanější varianta, varianta 1 by při své realizaci 

nepřinesla společnosti ţádnou budoucí dodatečnou hodnotu, neboť výsledek podle kritéria 

čisté současné hodnoty NPV se pohybuje v záporných hodnotách. Zároveň se varianta 1 
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umístila v pořadí podle výsledků NPV aţ na předposledním místě ze všech uvaţovaných 27 

variant. 

 

4.6 Analýza citlivosti hodnocení variant  

 

Jak jiţ bylo výše zmíněno, pro společnost jsou nejvhodnější varianty jejichţ hodnota 

kritéria váţeného součtu přesahuje stanovenou spodní akceptovatelnou hranici 0,800. Jedná se 

tedy o varianty 1, 10, 4 a 19, které dosáhly nejlepších výsledků. Pro zjištění nakolik je tento 

výběr stabilní, se posoudí citlivost uspořádání těchto čtyř vybraných variant na změny hodnot 

vah. Provede se analýza citlivosti hodnocení kritérií variant podle vah a to vţdy mezi dvěma 

variantami, kdy jednou z nich bude vţdy nejlepší varianta 1. Analýza citlivosti těchto tří 

variant bude provedena v plné formě. Následně budou uvedeny i výsledky analýzy citlivosti 

pro zbylých 23 variant vzhledem k nejlepší variantě.  

Pro provedení analýzy citlivosti hodnocení kritérií variant podle vah se vychází 

z hodnot kritéria váţeného součtu variant dosahujících nejlepších výsledků, tedy prvních čtyř 

nejlepších variant. Smyslem provedení analýzy citlivosti hodnocení kritérií variant podle vah 

je posouzení citlivosti uspořádání variant na změny v hodnotách vah. Vţdy se posuzují dvě 

varianty mezi sebou a hledá se mezní hodnota pro změnu pořadí variant. Vzhledem k faktu, ţe 

všechny čtyři nejlepší varianty jsou vţdy z  hlediska vah dvou ze tří vah kritérií rovnocenné, 

posuzuje se citlivost vţdy pouze na změnu váhy jednoho kritéria.  

Základem, je dle pravidel pro stanovení citlivostních limitů vah, které jsou blíţe 

charakterizovány v kapitole 2.4, podíl rozdílu hodnot souhrnného kritéria obou srovnávaných 

variant k rozdílu normalizovaných hodnot obou srovnávaných variant. Tímto způsobem je 

zjištěna velikost změny váhy potřebné k výměně srovnávaných variant v celkovém 

uspořádání. Následující tabulka 4.6.1 poskytuje výsledky analýzy citlivosti variant 1 a 10 na 

změnu hodnoty vah. Pro přehled jsou pravidla pro stanovení citlivostních limitů vah 

stanoveny následujícím způsobem, 
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,0, nmk  pro 0,,  kmkn xx . 

 

Tab. 4.6.1 Analýza citlivosti hodnocení variant 1 a 10 

Položka 

 

 

Symbol 

Hodnota 

souhrnného 

kritéria 

Normalizovaná 

hodnota varianty 

Rozdíl 

hodnot 
Rozdíl hodnot 

Změna 

váhy 

nmA ,  1,, Knmx  nm AA   
1.1, KmKn xx   nm

k

,  

  Varianta 1 1,000 1,000 0,085 -0,500 -0,170 

Varianta 10 0,915 0,500 - - - 

 

Zjištěné výsledky se opírají o výše uvedená pravidla pro stanovení citlivostních 

limitů vah na jejichţ základě lze konstatovat, ţe pro hodnoty ,0,,  kmkn xx  platí, ţe 

koeficient alfa nm

k

,  musí dosahovat hodnoty 170,0  a niţší, aby došlo ke změně pořadí 

těchto dvou variant. Aktuální váha kritéria 170,01K  by se po změně váhy musela 

pohybovat na nule, aby se varianta 10 stala nejlepší variantou. Jak bylo zmíněno výše, jedná 

se o citlivost pouze pro změnu hodnoty váhy jednoho kritéria a to kritéria K1, neboť pro zbylé 

dvě váhy kritérií K2 a K3 platí, ţe 0,,  kmkn xx  a tudíţ jsou varianty z hlediska těchto vah 

rovnocenné a nejsou tedy na změny vah citlivé. Tabulka 4.6.2 znázorňuje výsledky analýzy 

citlivosti hodnocení variant pro varianty 1 a 4.  

 

Tab. 4.6.2 Analýza citlivosti hodnocení variant 1 a 4 

Položka 

 

 

Symbol 

Hodnota 

souhrnného 

kritéria 

Normalizovaná 

hodnota kritéria 

Rozdíl 

hodnot 
Rozdíl hodnot 

Změna 

váhy 

nmA ,  2,, Knmx  nm AA   2,2, KmKn xx   nm

k

,  

Varianta 1 1,000 1,000 0,165 -0,500 -0,330 

Varianta 4 0,835 0,500 - - - 

 

Podle výše uvedených pravidel pro stanovení citlivostních limitů vah platí, ţe pro 

0,,  kmkn xx  musí koeficient alfa nm

k

,  dosahovat hodnoty 330,0  a niţší, aby došlo ke 

změně pořadí těchto dvou variant. Aktuální váha kritéria 330,02 K  by musela být po změně 
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váhy na úrovni nuly, aby se varianta 4 stala nejlepší variantou. Stejně jako v předcházejícím 

případě i zde je uvaţováno pouze ze změnami ve váze jednoho kritéria, kritéria K2, neboť 

vybrané varianty jsou z hlediska vah kritérií K1 a K3 rovnocenné a tedy necitlivé na jejich 

změny. Obsahem tabulky 4.6.3 jsou výsledky analýzy citlivosti variant 1 a 19. 

 

Tab. 4.6.3 Analýza citlivosti hodnocení variant 1 a 19 

Položka 

 

 

Symbol 

Hodnota 

souhrnného 

kritéria 

Normalizovaná 

hodnota kritéria 

Rozdíl 

hodnot 
Rozdíl hodnot 

Změna 

váhy 

nmA ,  1,, Knmx  nm AA   
1.1, KmKn xx   nm

k

,  

  Varianta 1 1,000 1,000 0,170 -1,000 -0,170 

Varianta 19 0,830 0,000 - - - 

 

Na základě výše uvedených pravidel pro stanovení citlivostních limitů vah je dáno, 

ţe pro ,0,,  kmkn xx  platí, ţe koeficient alfa nm

k

, musí dosahovat hodnoty 170,0  a niţší, 

aby došlo ke změně pořadí těchto dvou variant. Aktuální váha kritéria 170,01K  by musela 

dosáhnout po změně váhy hodnoty nula, aby se varianta 19 stala nejlepší variantou. I zde není 

počítáno se změnami vah kritérií K2 a K3, ale pouze se změnou váhy kritéria K1, neboť 

varianty nejsou na změny těchto vah citlivé.  

Tabulka 4.6.4 podává přehled výsledků analýzy citlivosti hodnocení variant na 

změnu hodnot vah všech variant vzhledem k nejlepší variantě 1. Z velikosti zjištěných 

koeficientů alfa, tedy změn vah pro jednotlivé varianty je patrné, nakolik jsou dvojice variant, 

kdy jednou z variant ve dvojici je vţdy nejlepší varianta 1, citlivé. Platí, ţe čím niţší je 

hodnota koeficientu, tím citlivější jsou varianty na tu kterou váhu. Na váhu kritéria K1 jsou 

nejcitlivější páry variant 1 a 10, a 1 a 19, u nichţ koeficient alfa nm

k

,  dosahuje hodnoty 

.170,0  Na váhu kritéria K2 jsou nejcitlivější páry variant 1 a 4, a 1 a 7, u nichţ koeficient 

alfa nm

k

,  dosahuje hodnoty .330,0  Na váhu kritéria K3 jsou nejcitlivější páry variant 1 a 2, 

a 1 a 3, u nichţ koeficient alfa nm

k

,  dosahuje hodnoty .500,0  

Jak jiţ bylo zmíněno, varianty lze uspořádávat do shluků a následně porovnávat 

mezi sebou. Na základě hodnot kritéria váţeného součtu ,iU  lze sledovat změny váhy mezi 

variantami 1, 2 a 3, které reprezentují nejlepší hodnotu ve své kategorii, tzn. nejlepší variantu 

v rámci kritéria K3, typ finančního instrumentu. Varianta 1 dosahuje nejlepší hodnoty kritéria 
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váţeného součtu v rámci variant uvaţujících s dlouhodobým úvěrem, varianta 2 v rámci 

variant pracujících s emisí dluhopisů a varianta 3 v rámci variant financovaných bezúročnou 

půjčkou krytou směnkou. Zjištěné koeficienty alfa nm

k

,  stanovují jak velká by musela být 

změna vah, aby došlo ke změně v uspořádání těchto variant. Obdobný způsob je moţné 

aplikovat na různě uspořádané varianty. Následuje jiţ zmíněná tabulka 4.6.4. 

 

Tab. 4.6.4 Přehled změn vah kritérií variant vzhledem k nejlepší variantě 1 

Varianta 
Změna váhy 

K1 K2 K3 

Varianta 10 -0,170 - - 

Varianta 4 - -0,330 - 

Varianta 19 -0,170 - - 

  Varianta 2 - - -0,500 

Varianta 13 -0,500 -0,500 - 

  Varianta 7 - -0,330 - 

Varianta 11 -0,670 - -0,670 

Varianta 22 -0,335 -0,670 - 

  Varianta 5 - -0,830 -0,830 

Varianta 16 -0,830 -0,415 - 

Varianta 20 -0,420 - -0,840 

  Varianta 3 - - -0,500 

Varianta 14 -1,000 -1,000 -1,000 

Varianta 25 -0,500 -0,500 - 

  Varianta 8 - -0,580 -1,160 

Varianta 12 -1,170 - -0,585 

Varianta 23 -0,585 -1,170 -1,170 

  Varianta 6 - -1,330 -0,665 

Varianta 17 -1,330 -0,665 -1,330 

Varianta 21 -0,670 - -0,670 

Varianta 15 -1,500 -1,500 -0,750 

Varianta 26 -0,750 -0,750 -1,500 

  Varianta 9 - -0,830 -0,830 

Varianta 24 -0,835 -1,670 -0,835 

Varianta 18 -1,830 -0,915 -0,915 

Varianta 27 -1, 000 -1,000 -1,000 
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U vícekriteriálního hodnocení variant se pro stanovení vah vycházelo z Fullerovy 

metody párového srovnání. Váhy lze však stanovit také za pouţití jiných metod. Mezi tyto 

další metody stanovení vah kritérií se kromě pouţité Fullerovy metody párového porovnání 

řadí také metoda bodovací, metoda pořadí a Saatyho metoda párového porovnání, které jsou 

blíţe specifikovány v subkapitole 2.3. U metody bodovací bylo pro stanovení vah kritérií 

pouţito škály  ,5;1  kde je nejvyšší hodnota 5 přidělena nejpreferovanější variantě. Následně 

byly váhy zjištěny pomocí vzorce 2.3.3. U metody pořadí byly varianty seřazeny od nejvíce 

k nejméně preferované variantě a poté obodovány. Celkový součet vah byl stanoven pomocí 

vzorce 2.3.4, díky čemuţ mohly být následně zjištěny váhy podle vzorce 2.3.3. Obsahem 

tabulky 4.6.5 jsou přidělené hodnoty a zjištěné váhy kritérií pro obě tyto metody. 

 

Tab. 4.6.5 Hodnoty kritérií a váhy podle metody bodovací a metody pořadí 

Kritérium 
Metoda bodovací Metoda pořadí 

Body Váha Pořadí Váha 

Kritérium 1 1 0,11 3. 0,17 

Kritérium 2 3 0,33 2. 0,33 

Kritérium 3 5 0,56 1. 0,50 

 

U Saatyho metody párového srovnání byly párově srovnána všechna kritéria a 

vytvořena symetrická Saatyho matice. Srovnání kritérií se provádí přidělením síly preference 

ze stanoveného intervalu  ,9;1  od rovnocennosti kritérií po absolutní preferenci kritéria, kdy 

pro diagonální prvky matice platí, ţe 1, jis  a pro inverzní prvky matice platí, ţe .
1

,

,

ji

ij
s

s   

Následně se pro stanovení vah pouţije účelová funkce (vzorec 2.3.6) za dodrţení dané 

podmínky (vzorec 2.3.7). Zároveň se pro stanovení vah vychází také ze vzorce 2.3.5, tedy 

předpokladu, ţe jednotlivé prvky Saatyho matice je moţné vyjádřit poměrem vah. Tabulka 

4.6.6 ilustruje jak Saatyho matici, tak zjištěné váhy. 

 

Tab. 4.6.6 Párové srovnání kritérií a váhy podle Saatyho metody 

Kritéria Kritérium 1 Kritérium 2 Kritérium 3 Váhy 

Kritérium 1 1 1/7 1/9 0,05 

Kritérium 2 7 1 1/5 0,23 

Kritérium 3 9 5 1 0,72 
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Následně je moţné porovnat všechny zjištěné váhy stanovené podle všech čtyř 

uvaţovaných metod. Tabulka 4.6.7 tedy podává přehled vah zjištěných podle metody 

bodovací, metody pořadí, Saatyho metody párového porovnání a jiţ výše zmiňované 

Fullerovy metody párového porovnání, která byla vybrána a pouţita pro vícekriteriální 

hodnocení variant investičního projektu. 

 

Tab. 4.6.7 Přehled vah kritérií podle jednotlivých metod  

Kritérium 
Váhy 

Metoda bodovací Metoda pořadí Saatyho metoda Fullerova metoda 

K 1 0,11 0,17 0,05 0,17 

K 2 0,33 0,33 0,23 0,33 

K 3 0,56 0,50 0,72 0,50 

 

Pro všechny metody platí pravidlo, ţe čím je váha a tím i hodnota kritéria váţeného 

součtu vyšší, tím je varianta vhodnější. Jak vyplývá z tabulky 4.6.7 váhy kritérií zjištěné 

pomocí metody pořadí a Fullerovy metody párového srovnání dosahují totoţných hodnot. 

Provedená analýza citlivosti hodnocení variant na změny hodnot vah stanovila pro kaţdou 

z variant vzhledem k nejlepší variantě 1 velikost potřebné změny váhy k tomu, aby mohlo 

dojít ke změně pořadí. Tyto koeficienty platí plošně pro váhy stanovené všemi uvaţovanými 

způsoby.  

Pro vybrané nejlepší varianty 10, 4 a 19 jsou dále konstruovány grafy v podobě 

obrázků 4.6.1 a 4.6.2, znázorňující původní váhy, stanovené jednotlivými metodami (viz 

tabulka 4.6.5), a váhy nové, a to na základě zjištěných hodnot koeficientu alfa ,,nmk  

respektive změn vah. Vychází se pouze ze tří ze čtyř nejlepších vah, neboť citlivost hodnocení 

variant na změnu vah byla posuzována vţdy vzhledem k nejlepší variantě 1. Grafy jsou 

vytvořeny pouze dva, společně pro variantu 10 a 19 a samostatně pro variantu 4, neboť grafy 

pro varianty 10 a 19 jsou totoţné. 

Pro ilustraci je ještě doplněn poslední graf v podobě obrázku 4.6.3 znázorňující 

změny vah pro varianty 2 a 3, které naplňují preference podniku, kromě typu finančního 

instrumentu. U varianty 2 se uvaţuje s emisí dluhopisů, u varianty 3 s bezúročnou půjčkou 

krytou směnkou. Srovnání je vhodné z důvodu moţné změny postoje společnosti k riziku za 

současného zachování ostatních preferencí. Graf pro obě varianty by byl totoţný vzhledem ke 

shodné hodnotě kritéria váţeného součtu pro kritérium K3. Všechny výše zmíněné grafy jsou 

uvozeny tabulkami 4.6.8 – 4.6.10 s přehledem původních vah, změn vah a nových vah. 
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Tab. 4.6.8 Přehled změn vah pro varianty 10 a 19 k variantě 1 

Váhy Metoda bodovací Metoda pořadí Saatyho metoda Fullerova metoda 

Původní váha   0,110   0,170   0,050   0,170 

Změna váhy - 0,170 - 0,170 - 0,170 - 0,170 

Nová váha   0,000   0,000   0,000   0,000 

 

Obr. 4.6.1 Změny vah pro varianty 10 a 19 k variantě 1 

 

 

Z tabulky a grafu je patrné, ţe při změně váhy kritéria K1 o zjištěný koeficient alfa 

,,nmk  který pro varianty 10 a 19 shodně dosahuje hodnoty ,170,0  dojde ke sníţení vah 

zjištěných podle jednotlivých metod o stanovenou hodnotu, coţ v případě všech čtyř 

porovnávaných metod stanovení vah znamená, ţe nová váha kritéria K1 klesne na hodnotu 

nula. V tabulce 4.6.9 a následném grafu je obsaţen přehled všech vah pro variantu 4. 

 

Tab. 4.6.9 Přehled změn vah pro variantu 4 k variantě 1 

Váhy Metoda bodovací Metoda pořadí Saatyho metoda Fullerova metoda 

Původní váha   0,330   0,330   0,230   0,330 

Změna váhy - 0,330 - 0,330 - 0,330 - 0,330 

Nová váha   0,000   0,000   0,000   0,000 
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Obr. 4.6.2 Změny vah pro variantu 4 k variantě 1 

 

Jak je z grafu patrné, totoţného výsledku dosahuje i porovnání vah kritéria K2 podle 

jednotlivých metod pro variantu 4. I zde platí, ţe změnou váhy kritéria K2 o zjištěný 

koeficient alfa ,,nmk  který pro variantu 4 dosahuje hodnoty ,330,0  dojde k poklesu vah o 

tuto hodnotu, coţ povede ke sníţení váhy kritéria K2 na hodnotu nula pro všechny čtyři 

stanovené váhy. Obsahem následující tabulky 4.6.10 a grafu je přehled vah pro varianty 2 a 3. 

 

Tab. 4.6.10 Přehled změn vah pro varianty 2 a 3 k variantě 1 

Váhy Metoda bodovací Metoda pořadí Saatyho metoda Fullerova metoda 

Původní váha   0,560   0,500   0,720   0,500 

Změna váhy - 0,500 - 0,500 - 0,500 - 0,500 

Nová váha   0,060   0,000   0,220   0,000 

 

Obr. 4.6.3 Změny vah pro variantu 2 a 3 k variantě 1 
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Změna původní váhy kritéria K3 o zjištěný koeficient alfa nm

k

,  dosahuje pro obě 

varianty 2 a 3 stejné hodnoty .500,0  Na základě grafu lze tedy konstatovat, ţe po sníţení 

původních vah stanovených podle jednotlivých metod o zjištěnou hodnotu, budou nové váhy 

kritéria K3 u metody pořadí a Fullerovy metody dosahovat hodnoty nula. Naopak u metody 

bodovací a Saatyho metody se nové váhy kritéria K3 budou pohybovat v kladných hodnotách 

a to ve výši 0,060 pro váhy stanovené podle metody bodovací a 0,220 pro váhy stanovené 

pomocí Saatyho metody.  

Na základě všech provedených hodnocení a analýz, lze konstatovat, ţe 

z uvaţovaných 27 variant financování investičního projektu, byly pro podnik pomocí kritéria 

hodnocení investičních variant čisté současné hodnoty NPV zjištěny budoucí přínosy 

jednotlivých variant v případě jejich realizace. Zároveň byly pomocí vícekriteriálního 

hodnocení variant zjištěny hodnoty kritéria váţeného součtu iU  a následně vybrány čtyři 

nejlepší varianty, jejichţ hodnota kritéria váţeného součtu iU  se pohybovala nad stanovený 

dolní limit 0,800. Obě zjištěné hodnoty byly porovnány a poté byla provedena analýza 

citlivosti hodnocení variant na změny v hodnotách vah pro všechny varianty s bliţším 

zaměřením na varianty vybrané podle podnikem stanoveného klíče, kterým je pro výběr 

variant nastavený dolní limit hodnoty kritéria váţeného součtu iU  ve výši 0,800. 

Ze srovnání hodnot vyplynulo doporučení variant 10 a 19 k financování a to na 

základě faktu, ţe obě varianty naplňují preference a poţadavky společnosti tím, ţe spadají do 

výběru podle vícekriteriálního hodnocení variant a zároveň svou realizací přinesou podniku 

dodatečnou hodnotu. Zároveň obě doporučované varianty vykazují stejnou velikost změny 

váhy potřebnou ke změně pořadí variant financování investičních projektů podle hodnot 

kritéria váţeného součtu iU . Tento fakt byl výše propočten a graficky znázorněn.  

U varianty 10 se vychází z předpokladu počátku běhu investice k 1. 3. 2014, 

s velikostí cizích zdrojů ve výši 35 % a způsobem financování v podobě dlouhodobého úvěru. 

U varianty 19 se uvaţuje s počátkem běhu investice k 1. 3. 2016, velikostí cizích zdrojů ve 

výši 35 % a financováním prostřednictvím dlouhodobého úvěru. Zároveň lze obě vybrané 

varianty, jak variantu 10, tak variantu 19 na základě výsledků analýzy citlivosti variant na 

změnu vah kritéria K1, ať uţ byly tyto váhy stanoveny kteroukoli ze čtyř uvaţovaných metod, 

označit za stabilní a robustní.  

Podle zjištěných výsledků lze také konstatovat, ţe pro společnost jsou z hlediska 

budoucího přínosu vhodnější jiné varianty. Nejlepších výsledků co do dodatečné hodnoty pro 
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podnik dosáhly varianty s pozdějším počátkem výstavby financované z 65 % cizími zdroji. 

Jejich eventuální výběr však závisí na změně preferencí a postojů podniku. Záleţí tedy pouze 

na rozhodnutí společnosti podle kterého kritéria se bude ohledně financování investičního 

projektu orientovat. Na tyto moţné změny v potřebách podniku mohou samozřejmě kromě 

interních činitelů působit také vnější vlivy a další skutečnosti, především co se týče budoucího 

vývoje trţního segmentu ve kterém společnost působí. 
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5. Závěr 

 

Cílem práce bylo provedení analýzy citlivosti vícekriteriálního hodnocení variant 

financování investičního projektu – stavby sídla společnosti Rapid, akciová společnost. Bylo 

definováno 27 moţných variant, které vznikly kombinací tří kritérií a ke kaţdému z nich 

příslušejících tří různých variant. Jednalo se o tři varianty počátku výstavby, tři varianty 

velikosti potřebných cizích zdrojů ke spolufinancování investice a tři varianty finančních 

instrumentů prostřednictvím kterých měly být cizí zdroje získány.  

Po provedení hodnocení variant investičního projektu pomocí kritéria čisté současné 

hodnoty NPV a vícekriteriálního hodnocení variant prostřednictvím kritéria váţeného součtu 

,iU  byly tyto výsledky porovnány s cílem nalézt nejvhodnější variantu financování 

investičního projektu, která by splňovala jak co největší budoucí přínos pro podnik v podobě 

dodatečné hodnoty, tak preference, postoje, poţadavky a potřeby podniku. Na základě 

srovnání byly vybrány čtyři varianty, u nichţ byly splněny stanovené podmínky dané 

nastaveným dolním limitem a následně doporučeny dvě varianty splňující výše zmíněnou 

podmínku kompromisu preference a přínosu varianty pro podnik. 

Dvě doporučované varianty, varianty 10 a 19, se liší jen v počátku běhu investice, 

jinak obě varianty uvaţují s velikostí potřebných cizích zdrojů ve výši 35 % a financováním 

pomocí dlouhodobého úvěru. První z variant vychází z počátku výstavby v roce 2014, druhá 

v roce 2016. Následně byla provedena analýza citlivosti všech variant na změnu v hodnotách 

vah s bliţším zaměřením na varianty vybrané, s cílem stanovit velikost mezních hodnot 

nutných ke změnám v pořadí v rámci uspořádání variant podle kritéria váţeného součtu iU . 

Zjištěné meze pak pro vybrané varianty umoţnily stanovit nové váhy a srovnání nových a 

starých vah bylo následně prezentováno i graficky. Nakonec bylo moţné na základě 

provedené analýzy citlivosti konstatovat, ţe vybrané varianty 10 a 19 jsou stabilní a robustní. 
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