
 

 



 

 



 

 



 

 

 

 



 

Abstrakt 

 Bakalářská práce se zabývá tématem investičního controllingu, významem pouţívání 

milníku v investičním controllingu a posouzením moţností vyuţití počítačové podpory 

investičního controllingu ve výrobní společnosti.  

 Investiční controlling podporuje proces investičních záměrů a řízení podnikových 

investic. Rozhodování o investicích není jen řešení základního problému, zda zvolit investora 

či nikoli, ale musí být předem zvoleny i určité milníky, podle kterých se postupuje. Mezi 

milníky v investičním controllingu se zahrnuje plánování, vhodné načasování, sledování 

celého investičního procesu a konečné vyhodnocení. K těmto rozhodnutím lze vyuţít i 

systémy hodnotící investiční projekty. Systémy počítačové podpory mohou hodnotit a 

analyzovat rizika jednotlivých projektů investiční povahy, nebo mohou mít širší rozsah a 

hodnotit varianty investičního programu v rámci přípravy finančního plánu firmy. 

 

Klíčová slova: investice, investiční controlling, investiční strategie, plánování a řízení 

investic, milníky investičního controllingu, počítačová podpora. 

 

Abstract 

 The bachelor thesis is dealing with the topic of investment controlling and assessing the 

possibility of using computer support in investment controlling in the Production Company. 

 The investment controlling supports the process of investment intentions and the 

operation of company investments. Investment decisions are not just addressed on the bases 

of issue whether or not choose the investor, but first must be selected with certain milestones 

by which to proceed. Among the milestones in investment controlling which includes the 

planning, appropriate timing, monitoring of the entire investment process and the final 

evaluation. To those decisions we can also use the investment projects rating systems. 

Systems of computer support can evaluate and analyze the risks of particular projects of an 

investment character or can have a wider range and evaluate the alternatives of investment 

program within the framework of preparation of financial plan in the company. 

 

Keywords: investment, investment controlling, investment strategy, planning and monitoring 

of investments, milestones of investment controlling, computer support. 
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ÚVOD 

 

 Investiční controlling ve výrobní společnosti představuje specifickou oblast celkové 

aktivity, zaměřené především na celkovou prosperitu, má tedy zájem o maximalizaci trţní 

hodnoty. Výrobní společnost investuje finanční prostředky do projektů, u kterých předpokládá 

kladné zhodnocení. Investice jsou zaměřeny především na obnovu a rozšíření hmotného a 

nehmotného majetku. U dlouhodobosti těchto investic můţe dojít k nesprávnému 

vyhodnocení. Jedná se o činnost spojenou s vysokým rizikem a podnik můţe ztrácet části 

těchto investic, podíl na trhu a s tím spojený objem zákazníků. 

 

 Pro konečný úspěch je důleţité umět správně investovat. K tomu dopomáhá investiční 

controlling, který udává potřebu investic, vytváří konkrétní návrhy na investice a sestavuje 

investiční rozpočet. Po ukončení realizace investičního projektu je důleţité, aby byl proveden 

marketingový průzkum v oblasti, do které chce společnost investovat. 

 

 Kaţdá investice by měla zajišťovat návratnost vloţených finančních prostředků, proto 

nelze spoléhat pouze na intuici, ale musí být zvolena nejvýhodnější investiční strategie při 

pouţití různých zdrojů. Rozhodujícími kritérii pro posuzování investic jsou výnosnost, 

rizikovost a doba splacení. 

 

 Cílem této bakalářské práce je definování současných poţadavků na investiční 

controlling ve výrobní společnosti, zhodnocení pouţívání milníků v investičním controllingu 

a posouzení moţností vyuţití počítačové podpory investičního controllingu ve výrobní 

společnosti.  
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1. CONTROLLING 

 

Controlling byl zaveden do průmyslu jako koncepční inovace, ve které se vyuţívalo 

velmi obvyklých nástrojů, jako jsou kalkulace nákladů, rozpočtování, jednoduché porovnání 

plán-skutečnost orientované na doloţení výsledků. Controlling se nadále celkově rozvíjí jako 

systém doplňující a podporující řízení v podnicích jak ve veřejné správě, tak i v neziskových 

organizacích. Důvodem jeho vývoje a rozvoje jsou neustále se měnící a narůstající vlivy 

vnitřního i vnějšího prostředí. K nejčastějším vlivům v controllingu řadíme rostoucí 

dynamiku, větší konkurenci, vyšší koncentraci spjatou s širší internacionalizací, výměnu 

manaţerů apod. Do budoucna bude mít řízení controllingem veliký význam a přesune se do 

dalších oblastí. 

 

1.1 Definice controllingu 

 

Controlling je nová oblast metod řízení. Představuje zásadní změnu v přístupu k 

hodnocení ekonomické efektivnosti, rozborům a plánování oproti tradičním pojetím. Znamená 

umět se podívat na realitu firmy nezaujatě a realisticky. S pojmem controlling jsou spjaty 

různé představy. Odvozuje se z kmene slova „control“. Ve slovesném tvaru má pojem 

význam vést, řídit, regulovat, vládnout, spravovat, obsluhovat, ovládat, kontrolovat. Ve 

jmenném tvaru má význam kontrola, zkouška, nutnost, dozor, přezkoušení, moc, rozkaz, 

násilí, omezení, vedení, zdrţenlivost. V angloamerické nauce o managementu představuje 

controlling vedle plánování, organizování atd. ústřední funkci managementu. Controllingem v 

tomto pojetí by se měly zabývat řadové instance všech stupňů hierarchie, není výlučně 

činností controllerů. Úspěšný controlling zajišťuje rozpoznání potenciálních a aktuálních 

odchylek od plánu a po několikaletém průběhu cyklů nebo fází i jejich odstranění 

managementem. Tím je kontrol výsledkem procesu controllingu v americkém smyslu. [1]
 

 

1.2 Organizace controllingu 

 

Určení organizační podoby controllingu je situačně vyvozeno ze strategických zadání 

podniku. Základní otázkou je, zda mají být úlohy controllingu plněny ve vlastních 

podnikových organizačních útvarech, nebo zda je také moţné je vyřizovat „na vedlejší 

úvazek“, eventuálně je rozdělit na více útvarů. [1]
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Existují faktory, které ovlivňují vhodnou volbu organizace controllingu:[1]
  

a) Potřeba inovace: S mnoţstvím nevyřešených problémů a s rozsahem organizačních 

změn při zavádění controllingu roste význam organizačního začlenění 

controllingu.  

b) Velikost podniku: Samostatné útvary controllingu mají tendenci vznikat s rostoucí 

velikostí podniku. Veliké podniky mají útvary controllingu s mnohými 

odděleními, která zasahují dovnitř celého podniku. 

c) Komplexnost: Čím jsou problémy v podniku a jeho okolí komplexnější a je třeba 

je řešit, tím větší je význam koordinační a integrační funkce controllingu. 

d) Zásada: Charakter podnikových zásad (např. kultura řízení) ovlivňuje controlling, 

který slouţí k doplnění dosavadního řízení. 

Tyto faktory jsou ovlivněny změnám v čase, a proto se musí pravidelně přizpůsobovat 

i organizace controllingu. Reorganizační záměry se ve většině případů realizují bez problémů. 

Zde jiţ totiţ bylo učiněno základní rozhodnutí pro zavedení controllingu a neexistuje ţádné 

nebezpečí, ţe celková koncepce ztroskotá.  

 

1.3 Vnitřní struktura controllingu 

 
Specializace uvnitř controllingu jsou jak v jiţ existujících oddělení, tak také při nově 

vytvořených útvarech. Setkáváme se především s těmito typy specializací:[1] 

o specializace podle činnosti,  

o specializace podle funkce, 

o specializace podle adresáta. 

V první skupině, specializace podle činnosti, jsou shrnuty jednotlivé výkony 

z celkového úkolu oddělení controllingu, vzniká např. controller pro: 

o podnikové plánování a tvorbu rozpočtu,  

o reporting (tvorba zpráv),  

o analýzu investic.  
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Druhá skupina, specializace podle funkcí, vede ke zřízení: 

o controllera marketingu,  

o controllera materiálového hospodářství,  

ale téţ útvarů controllingu pro jiné podnikové profilové úkoly, jako je: 

o controller logistiky,  

o personální controller,  

o projektový controller. 

U specializace podle adresátů je třeba jmenovat především:  

o divizního controllera,  

o regionálního controllera (v mezinárodně působících podnicích). 

 

1.4 Úlohy controllingu 

 

Controlling musí splňovat informační a koordinační funkci na všech úrovních 

podnikového systému řízení. V zásadě máme tři úrovně podnikového řízení:[1] 

o Normativní podnikové řízení: normativní management se věnuje vytvoření obrazu, 

jak sám sebe podnik chápe, a sestavení ţebříčku základních hodnot a určuje zásady 

chování podniku vůči pracovníkům, zákazníkům, dodavatelům, konkurenci, státu 

apod. 

o Strategické podnikové řízení: ve strategickém managementu jde o zajištění jiţ 

existujících potenciálů a o vytváření nových potenciálů úspěchu. Přitom je třeba 

překonat diskrepanci mezi aktuálními schopnostmi a jiţ existujícím vybavením 

podniku zdroji na straně jedné a budoucími poţadavky konkurence na straně 

druhé.  

o Operativní podnikové řízení: úlohou operativního managementu je, aby pokud 

moţno nejlépe vyuţilo jiţ existujících potenciálů úspěchu, jejich realizace v 

likviditě a zisku. 

 

Při vypracování oblastí úloh controllingu je třeba rozlišovat mezi rutinní činností 

(standardizovanými postupy) a mimořádnými záměry a úkoly (projektů a investic). Obě  
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oblasti se dotýkají všech tří dimenzí managementu a vytvářejí normativní, strategické a 

operativní problémy. Tuto souvislost zobrazuje Obr. 1   

 

Obr. 1 – Oblasti úloh controllingu v systému řízení 

 

 Efektivní a účinný controlling investic, projektů a procesů vyţaduje stejnoměrné  

zohlednění normativních strategických a operativních cílů a okolností. Vertikální aspekty 

controllingu tím poskytují, s ohledem na příslušný předmět plánování a řízení (tj. investice, 

které jsou předmětem controllingu, projekty a rutinní procesy), podstatný příspěvek k 

překlenutí rozhraní mezi třemi horizontálními rovinami plánování a jednání. Zvláštní význam 

má v rámci koordinační funkce controllingu propojení jednotlivých rovin pyramidy plánování 

a řízení. Proto musí controlling doplňovat vedení společnosti ve všech oblastech systému 

řízení informační a koordinační činností.  

 

Z toho vyplývají tyto oblasti úloh controllingu: [1] 

o určení smyslu (vize) a její uskutečnění,  

o plánování a vývoj strategie,   

o strategická dopředná a zpětná vazba,  

o plánování a řízení investic,  
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o plánování a řízení projektů,  

o plánování a řízení procesů, týkající se rutinních činností,  

o operativní podnikové plánování a rozpočetnictví,  

o operativní dopředná a zpětná vazba (výpočet očekávaných hodnot). 

Výše uvedené oblasti úloh controllingu vytvářejí výchozí rámec pro znázornění 

procesů controllingu a pouţívaných metod a nástrojů. Přes všechny oblasti podnikového 

systému řízení přejímá controlling úlohu informace vedení, která tím přistupuje jako důleţitá 

oblast úloh k výše uvedeným dimenzím. 

 

2. INVESTIČNÍ CONTROLLING 

 

Kaţdý kvalitně řízený podnik, který systematicky buduje dlouhodobou prosperitu, by 

měl mít dlouhodobé vize, cíle a strategie. Z řízení investic vyvolaného potřebou nebo 

příleţitostí se stává souvislý, dlouhodobě sledovaný a řízený proces, který nazýváme 

investiční controlling. 

Investiční controlling podporuje proces investičních záměrů a řízení podnikových 

investic. Rozhodování o investicích není jen řešení základního problému, zda investor či 

nikoli, ale i otázkou vhodného načasování, volby mezi různými investicemi, sledování celého 

investičního procesu. 

Controlling investic je ústřední částí podnikového plánování a dotýká se jak plánování 

v dlouhodobém horizontu, tak krátkodobých operativních plánů. S ohledem na strategická a 

operativní hlediska je třeba odvodit potřebu investic, vytvořit konkrétní návrhy na investice a 

sestavit investiční rozpočet. Cílem investičního controllingu je podpora procesů řízení na 

všech hierarchických rovinách v oblasti investic. Investiční controlling nemůţe provádět jen 

samotné plánování a vyhodnocování, ale musí být také součástí tvorby metodiky a rámců 

celého investičního procesu tak, aby probíhalo v souladu s podnikovými cíli. 

Aby mohl controlling investic splnit cíle podniku a tím téţ cíle controllingu v 

souvislosti s investicemi, je třeba odpovídajícím způsobem podpořit rozhodování, vytvořit 

směrnice a formovat postupy, vše v případě potřeby zdokonalovat a dohlíţet na jejich 

dodrţování. Controlling investic je ústřední součástí podnikového plánování a podnikového  
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řízení orientovaného na výsledek a funguje jako průvodce celým průběhem investic. 

Controlling investic zahrnuje úlohy a zodpovědnosti ve strategické a operativní oblasti. [1]
 

 

2.1 Investiční controlling ve strategické oblasti 

 

Investiční controller by měl mít oprávnění a popřípadě také spoluzodpovědnost za 

vypracování strategických návrhů na investice. Můţe pracovat buď samostatně, anebo ve 

spolupráci s odborníky dané oblasti. Od investičního controllera se očekává, ţe předloţí 

vhodné nástroje, bude pouţívat správné metody a interpretovat výsledky. Investiční strategie 

mohou vyplývat z analýzy portfolia, z vývoje na trhu, z opatření u konkurence apod. Při 

posuzování těchto zvolených investičních strategií by měl controller informovat o důsledcích 

jednotlivých variant. 

Důleţitou činností investičního controllera je provádění koordinace s celkovou 

finanční strategií firmy, aby byly zohledněny hlavní podnikové cíle rentability a likvidity. 

Soubor nástrojů pro tyto koordinační činnosti pochází z finančního controllingu a zahrnuje 

plánování bilanční struktury, finanční plánování a kontrolu, dlouhodobé rozpočtování a 

simultánní optimalizaci. Koordinace musí probíhat také mezi strategickým a operativním 

investičním plánování. Přitom se musí sladit potřeba kapacity a investice, technologie a 

výrobní program pro dlouhodobý strategický časový horizont. [1] 

 

2.1.1 Investiční strategie  

 

Na základě stanovení investičních cílů je potřeba zvolit takovou investiční strategii, 

která nám pomůţe těchto cílů dosáhnout. Společnou charakteristikou níţe uvedených strategií 

je minimalizování rizika.  

K základním typům investičních strategií patří: [2] 

o Strategie růstu hodnoty majetku – tato strategie je vhodná zejména v podmínkách 

vyšší inflace a je zaměřena na budoucí hodnotu podniku bez ohledu na průběţné 

výnosy z investice,  

o Strategie maximalizace ročních výnosů z investice – strategie se zaměřuje na 

vysoké výnosy z investice bez ohledu na případný pokles hodnoty majetku 

podniku,  
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o Strategie minimalizace rizika – tato strategie představuje určité obětování jak 

vysokého zhodnocení, tak vysokých výnosů určité jistotě, ţe daných 

kompromisních hodnot bude dosaţeno. Uplatnění této strategie je především v 

oblasti finančních investic,  

o Konzervativní strategie – strategie, kde vybíráme projekty bezrizikové nebo 

s malým stupněm rizika, ale na úrok menší výnosnosti,  

o Agresivní strategie investic – tato strategie preferuje projekty s vysokým rizikem, 

ale také s moţností vysokých příjmů,   

o Strategie maximální likvidity investic – strategie dává přednost investicím, které 

jsou schopny rychleji se transformovat na peníze.  

 

2.1.2 Investiční controlling v operativní oblasti 

 

Operativní investiční plánování je úzce spojeno se strategickým investičním 

plánováním. Dochází zde k provázání strategických cílů a investičních strategií. Důsledky 

strategických opatření, která mají být uskutečněna v plánovacím horizontu operativního 

plánování, musí být konkretizovány v operativním investičním plánování. Vedle toho je třeba 

vzít v úvahu také ty investiční záměry, které slouţí k zachování běţného provozu podniku. I 

při operativním investičním plánování musí být vazba na finanční controlling. Operativní 

investiční plán zahrnuje všechny investiční objekty ze strategického plánování. Také 

investiční controlling v operativní oblasti se zabývá činnostmi jako je výběr pouţití nástrojů 

investičního controllingu, zajišťování rozhodovacích informací, koordinační činnost, 

kontrolní aktivity a v neposlední řadě se můţe zabývat vybudováním a monitorováním 

systému projektového controllingu orientovaného na cíle.[3] 

 

2.2 Podstata investičního controllingu 

 

Kvalitní příprava investičních projektů je jedním z primárních předpokladů dosaţení 

podnikatelského úspěchu v náročných podmínkách trţní ekonomiky. Příprava projektů není 

snadná, neboť zahrnuje činnosti vysoce náročné jak na potřebné znalosti, tak i na vynaloţený 

čas. Při tvorbě investičních projektů je podstatné si nejprve vytvořit určité milníky, podle 

kterých se postupuje v jednotlivých fázích. Tyto fáze můţeme rozdělit do čtyř skupin: [3] 
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a) předinvestiční se skládá z:  

o identifikace projektů, jejímţ cílem je nalézt potenciálně realizovatelné 

projekty, zjistit jejich základní parametry úspěšnosti a na jejich základě 

provést předvýběr;  

o selekce projektů, jejímţ cílem je na základě velkého mnoţství 

shromáţděných údajů s větší přesností stanovit hodnotu projektů 

racionální metodikou;  

o vyhodnocení a případné rozhodnutí o realizaci. 

b) investiční – cílem je zabezpečit podmínky pro úspěšný start investice.  

c) provozní – zabezpečuje a řídí vlastní provoz investice a případné reakce na nové 

podmínky.   

d) postinvestiční audit je etapou, která není pevně navázána na celý proces, ale její 

včasné a kvalitní provedení je v zájmu lepšího rozhodování a řízení dalších 

podobných akcí.  

 

2.2.1 Předinvestiční fáze 

 

Předinvestiční fázi je třeba věnovat zvýšenou pozornost, protoţe případný úspěch 

nebo neúspěch v dalších fázích jiţ realizovaného projektu závisí na kvalitě informací a 

analýz, které provedeme právě v této předinvestiční fázi. Pokud tedy připravíme materiály pro 

rozhodování pečlivě, můţeme včas předejít ztrátám. Předinvestiční příprava investičních 

projektů se soustřeďuje na rozbor očekávaného trhu, přihlíţí na účel investice, posuzuje 

rizikovost projektu, hodnotí výši očekávaných kapitálových výdajů a peněţních příjmů z 

investice. Cílem předběţného výběru je vyloučit z dalšího hodnocení investiční projekty, 

které by z hlediska strategie a cílů konkrétního podniku nemohly být přijaty, a to ještě 

předtím, neţ by byly vydány prostředky na vypracování detailních analýz moţností. 

Předběţný výběr by tedy měl určit, kterým příleţitostem stojí za to věnovat více pozornosti a 

zda zpracovávat rozsáhlou a nákladnou studii jejich proveditelnosti. U příleţitostí je třeba 

rovněţ vzít v úvahu, zda dopady realizace projektu jsou v souladu s existujícími zákony a 

standardy. [3]
  

Na závěr této fáze se zpracovává studie proveditelnosti (feasibility study), která 

stanoví optimální technickou a ekonomickou koncepci projektu. Prováděcí studii můţeme  
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také nazvat jako technicko-ekonomickou studii proveditelnosti. Tato studie by měla 

poskytnout veškeré podklady, potřebné pro investiční rozhodnutí. Jsou v ní uvedeny všechny 

poţadavky a moţnosti související s uvedením investice do realizační fáze, zejména 

rozpracování technických a finančních poţadavků. Výsledkem studie bývá formulace 

projektu, včetně jeho cílů a základních charakteristik. Zahrnuje také marketingovou strategii, 

dosaţitelný podíl na trhu, velikost výrobní jednotky, základní suroviny a materiály, vhodnou 

technologii a výrobní zařízení a v případě potřeby i zhodnocení vlivu ţivotního prostředí. 

Nejdůleţitější částí této prováděcí studie je finanční vyhodnocení efektivnosti investice. 

 

Feasibility study by měla obsahovat:[3] 

o analýzu trhů (stanovit cílový trh produktů, analyzovat budoucí segment zákazníků 

a vývoj budoucí poptávky, analyzovat trţní konkurenci a její moţný vývoj),  

o marketingovou strategii (z hlediska geografického zaměření, cílového trţního 

podílu, cílové skupiny zákazníků, cenové a nákladové politiky, volby distribučních 

kanálů),  

o analýzu výrobních vstupů (z hlediska ceny, kvality, dostupnosti, moţnosti 

substituce, dopravní nákladovosti, míry rizika),  

o analýzu výrobního zařízení a technologie (cena, výše provozních nákladů, 

spolehlivost, prostor, nároky na parametry vstupů a lidských zdrojů, charakter 

výstupů i externalit) a moţnost jejího získání (vývoj, licence, nákup),  

o analýzu lidských zdrojů (mnoţství a kvalifikační struktura potřebných lidských 

zdrojů),  

o analýzu lokalizace projektu (poţadavky na infrastrukturu, lidské zdroje, likvidaci 

odpadů, eliminaci ekologických důsledků, klimatické podmínky, legislativní 

aspekty související s financemi – daně, dotace),   

o analýzu organizace a řízení (vliv změny na stávající organizaci, zařazení jednotky 

do organizační struktury, zařazení do finančních a informačních toků, vymezení 

odpovědnosti),  

o analýzu rizika,  

o finanční analýzu a hodnocení (hodnocení způsobu ovlivnění budoucí výkonnosti a 

hodnoty podniku),  
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o plán realizace (stanovení úkolů a odpovědných osob a termínů, poţadované 

výsledky jednotlivých aktivit, stanovení kritických aktivit, vzájemné vztahy 

aktivit, rozpočty potřebných finančních zdrojů). 

 

Na zpracování komplexní studie proveditelnosti by se měl podílet tým odborníků, ve 

kterém by podle typu a rozsahu investice neměl chybět marketingový specialista, technolog, 

odborník z oblasti řízení lidských zdrojů, odborník na legislativní rámec daný podnikáním v 

oboru a jako koordinátor zodpovědný za vyjádření všech důsledků a doporučení v 

ekonomicko-finanční rovině pak investiční controller. 

 

 

2.2.2 Investiční fáze 

 

Investiční fáze je uvedením projektu do ţivota. Předpokladem úspěšné realizace 

projektu je zpracování kvalitního plánu a účinné samotné řízení realizace projektu. Mezi 

klíčové aktivity realizace patří výstavba, dodávka a montáţ výrobních zařízení, získání a 

výcvik pracovníků, vytvoření potřebné finanční, právní a organizační základny, nabídkové 

řízení – výběr dodavatelů dlouhodobých i krátkodobých aktivit, záběhový provoz aj. Vlastní 

řízení realizace projektu vyuţívá určitých metod a nástrojů projektového řízení.  

 

V investiční fázi je kritickým faktorem čas, z tohoto důvodu je velmi důleţitým 

prvkem v této fázi kontrola časového harmonogramu realizace. V rámci časového 

harmonogramu je třeba při odhadu času zohlednit také závislosti mezi činnostmi. Jejich 

správné načasování můţe mít zásadní vliv na délku investiční fáze. Mezi základní typy 

závislostí, které by měly být v časovém harmonogramu respektovány, jsou:[3]  

o začátek-konec: činnost nemůţe začít, dokud neskončí jiná;   

o začátek-začátek: činnost nemůţe začít, dokud nezačne jiná – souběţný začátek;  

o zpoţděný začátek: činnost můţe začít s určitým zpoţděním oproti začátku jiné 

činnosti;  

o konec-konec: činnost nemůţe být ukončena, není-li ukončena jiná činnost. 

 

 

 



12 
 

2.2.3 Provozní fáze 

 

Správně a kvalitně provedená předinvestiční a investiční fáze sniţují pravděpodobnost 

vzniku problémů v provozní fázi, nemohou je ale zcela vyloučit. Vzniklé problémy je třeba 

posuzovat z hlediska krátkodobého a dlouhodobého. Krátkodobé hledisko se týká uvedení 

projektu do záběhového provozu. Pro toto hledisko jsou charakteristické problémy 

vyplývající například z nezvládnutí technologického procesu, z nedostatečného organizačního 

zabezpečení a z nedostatečného vyškolení personálu apod. Problémy mají původ vzniku v 

investiční fázi projektu. Dlouhodobé hledisko se týká celkové strategie, na které byl projekt 

zaloţen. S tímto úzce souvisí posouzení výnosů a nákladů spojených s projektem.  

 

Pokud se zvolená strategie a základní předpoklady (např. vývoj poptávky, dosaţitelný 

podíl na trhu, nákupní ceny materiálů a sluţeb apod.) ukáţí jako chybné, můţe být realizace 

určitých nápravných opatření obtíţná a zároveň nákladná. Dlouhodobé problémy mají původ 

v předinvestiční fázi. Problémy provozní fáze investice jsou souhrnně uvedeny v Tab. 1 
 

 

V provozní fázi je úlohou controllera nejen sledovat a vyhodnocovat probíhající 

procesy, ale i dávat na základě monitoringu investice a signálů z technologického i trţního 

okolí doporučení ke korekci plánu nebo ke změnám v realizaci.  

 

 

Tab. 1 Problémy provozní fáze investice 
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2.2.4 Postinvestiční audit 

 

Postinvestiční audit je proces, který následuje s určitým časovým odstupem po 

završení investičního projektu a je komplexní analýzou dokončené investice. Cílem je věcně 

správná a maximálně přesná analýza skutečné implementace projektu ve všech fázích a po 

porovnání s plány nalezení všech faktorů, které způsobily odchýlení projektu od splnění 

původních cílů. Je vhodné organizačně začlenit postinvestiční audit jako součást řízení 

podnikových investic. Postinvestiční audit se pak stává klíčovým prvkem controllingové 

zpětné vazby, která umoţní začlenění výsledků do dalších projektů, a tím se stává i prvním 

vstupem aplikace dopředné vazby i budoucích projektů. [3] 

 

Postinvestiční audit by měl být vnímán jako nástroj vyhodnocení investičního procesu 

s cílem poučení se do budoucna. Úkolem postinvestičního auditu je nalézt primární příčiny 

úspěchu či neúspěchu investičního projektu. Odhalení příčin takových výsledků můţe pomoci 

nastavit další procesy investičního controllingu tak, aby se podnik mohl zaměřit právě na ty 

faktory, které podporují úspěšnost investičního projektu. 

 

Výstupem postinvestičního auditu jsou klíčová doporučení, která vycházejí z nalezení 

příčin všech odchylek od předpokládaných stavů. Tato doporučení lze pouţít v jednotlivých 

fázích přípravy a realizace investičního projektu a mohou se týkat jak projektového 

managementu, tak i přímo přípravy a realizace investičního projektu. Jednotlivé typy 

doporučení jsou uvedeny v Tab. 2  

 

Tab. 2 Typy doporučení z postauditu pro jednotlivé fáze investičního procesu 
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 Tyto čtyři fáze podléhají předem určeným milníkům, podle kterých se postupuje. Při 

nedodrţení správného časového harmonogramu můţe dojít k určitým problémům. Předem 

naplánované fáze se oddalují a podnik můţe ztrácet části těchto investic, podíl na trhu a s tím 

spojený objem zákazníků.  

 

3. PLÁNOVÁNÍ A ŘÍZENÍ INVESTIC 

 

Podnikové investice jsou statky, které nejsou určeny k bezprostřední spotřebě, ale jsou 

určeny k výrobě dalších statků v budoucnu. Můţeme je tedy chápat jako odloţenou spotřebu 

za účelem získání budoucích výnosů nebo za účelem rozmnoţení majetku a bohatství. Do 

těchto statků, tedy investičního majetku, můţeme zařadit dlouhodobý hmotný i nehmotný 

majetek, který je určen k pouţívání ve vlastní činnosti podniku. Investice v době svého 

pořízení představují peněţní výdaje a do nákladů podniku vchází formou odpisů aţ při svém 

vyuţívání. Nesprávně zvolená a zaměřená investice můţe podniku způsobit váţné finanční 

problémy a přivést podnik i k bankrotu.  

 

Bez investice se však podnik neobejde, pokud se chce rozvíjet a obstát v konkurenci. 

Investování musí vycházet ze strategického podnikatelského plánu, který stanoví dlouhodobé 

cíle podniku. V dnešním trţním hospodářství však k hlavním podnikatelským cílům patří 

maximalizace trţní hodnoty podniku a maximalizace zisku. Proto by těmto cílům měla být 

podřízena i investiční politika podniku.  

 

Mimořádně důleţitou úlohu v kapitálovém plánování a investičním rozhodování hrají 

milníky. Je tomu tak proto, ţe jde o kapitálově náročné operace s horizontem rozhodování 

minimálně přes 1 rok, průměrně 5 aţ 10 let. Investicemi se ovlivňují provozní výsledky 

hospodaření velmi citelně na několik let dopředu (zisk, rentabilita, likvidita); to vše dopadá na 

trţní hodnotu firmy (čistou současnou hodnotu firmy). Nejistota existuje jak vzhledem k 

částkám, tak vzhledem k časovému okamţiku, kdy se uskuteční odpovídající příjmové a 

výdajové platby. Vyţaduje se proto, aby controlling a controller odpovídajícím způsobem 

podpořili příslušné nositele rozhodování. 
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3.1 Klasifikace investičních projektů 

 

Z důvodu správné volby metody sledování a hodnocení efektivnosti investičních 

projektů a stanovení řídící úrovně v podniku, která o investici rozhoduje, se investiční 

projekty klasifikují do několika skupin. Podle určené klasifikace dále volíme také ekonomická 

kritéria hodnocení. Investiční projekty lze klasifikovat z mnoha hledisek, uvádím tři základní 

hlediska: [3] 

Z hlediska podnětu k investicím:  

a) interní, vzniklé z podnikové potřeby, která ale můţe nabývat několik podob:      

o potřeba úspor nákladů, obnovy nebo rozvoje z důvodu nedostatečné 

kapacity,  

o potřeba umístění kapitálových zdrojů vytvořených v minulých obdobích 

tak, aby byly efektivně vyuţívány.  

b) externí, za účelem:  

o rozvoje a růstu – nové příleţitosti trhu, nabídky nových kontraktů, nových 

technologií,  

o regulace slabých stránek – legislativně vynucené investice do ochrany 

ţivotního prostředí nebo bezpečnosti práce. 

 

Z hlediska zachycení v účetnictví:  

a) dlouhodobý hmotný majetek (nové stavby, výrobní zařízení, dopravní 

prostředky,…),  

b) dlouhodobý nehmotný majetek (licence, software,…),  

c) dlouhodobý finanční majetek (vklady do investičních společností, dlouhodobé 

půjčky). 

 

Z účetního pohledu není investicí pořízení majetku, který má pořizovací cenu niţší neţ 

40 000 Kč u dlouhodobého hmotného majetku a niţší neţ 60 000 Kč u dlouhodobého 

nehmotného majetku, přičemţ doba pouţívání musí být delší neţ jeden rok. Podle vztahu k 

rozvoji podniku rozlišujeme investice:  

a) obnovovací (nutné k prosté reprodukci stávajícího výrobního zařízení),   
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b) rozvojové (vedoucí ke zvýšení stávající schopnosti podniku produkovat a prodávat 

výrobky nebo sluţby),  

c) regulatorní (musí být realizovány, aby podnik mohl dále fungovat např. z hlediska 

nutnosti přizpůsobit se nové legislativní úpravě). 

 

3.2 Plánování investic a investiční plán 

 

Plánování investic vychází z dlouhodobých strategických cílů podniku, hledá způsoby 

a cesty, jak tyto cíle splnit, hledá zdroje pro zamýšlené investiční akce, sestavuje kapitálové 

rozpočty, hledá pouţití pro volné finanční zdroje, tj. vyhledává investiční příleţitosti, hodnotí 

efektivnost investičních projektů a vybírá nejefektivnější z nich, hodnotí uskutečněné 

investiční projekty aj. 

 

Strategický podnikový plán (strategic business plan) zachycuje hlavní cíle podniku a 

je produktem vrcholového vedení podniku. K hlavním cílům patří oblast nových výrobků, 

rozšiřování dosavadního trhu, získávání trhu nového, sniţování výrobních, správních, 

odbytových a jiných nákladů, hledání nových investičních příleţitostí apod. Dominantním a 

obecným cílem většiny podniků je maximalizace hodnoty pro vlastníka či maximalizace zisku 

a právě těmto dvěma hlavním cílům by měla být podřízena i investiční politika podniku.[4] 

 

Plán investic je tedy jednou ze sloţek podnikového plánování a jako takový je s ním 

také svázán. Jeho realizace musí být podpořena finančním plánem. Finanční plán je 

spojovacím článkem všech úrovní řízení a je zvykem poloţky všech plánů vykazovat tak, aby 

se mohly jejich efekty odrazit v plánu financí. Investiční plán v kontextu podnikového 

plánování je zobrazen v Obr. 2 
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Obr. 2 Investiční plán v kontextu podnikového plánování 

 

3.3 Investiční rozhodování 

 

Investiční rozhodování je jedním z nejvýznamnějších druhů manaţerských rozhodnutí, 

protoţe důsledky rozhodnutí působí dlouhodobě na ekonomiku, prosperitu a stabilitu podniku. 

Na investiční projekty jsou také vynakládány velké finanční zdroje, se kterými můţou být 

spojeny i nemalé ztráty. Základními nástroji investičního rozhodování jsou proto ekonomická 

kritéria hodnocení investičních projektů. Hodnocení a výběr projektů vyţaduje hodnocení jak 

po stránce investiční, tak i po stránce finanční. Tyto dvě oblasti spolu velice úzce souvisí. 

Investiční rozhodnutí se týká věcné a technické náplně projektu, coţ představuje například 

nový technologický proces, modernizaci strojního zařízení, pořízení nového hmotného 

majetku, ekologické investice apod. Naopak finanční rozhodnutí představuje zvolení té 

nejvýhodnější varianty pro financování investičního projektu. Jedná se o velikost a strukturu 

zdrojů, ze kterých bude investice pořízena. Investiční a finanční rozhodování firmy nejsou 

vzájemně závislá, nicméně spolu těsně souvisí.[5] 
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Podněty k investicím mohou být přijímány jak zevnitř podniku, to znamená ze 

strategického plánování, nebo na základě neuspokojujících operativních řešení, tak i z vnějšku 

podniku, například prostřednictvím poradců, nebo z vývoje technologie apod. Pro další 

rozhodování je třeba popsat jednotlivé investiční záměry z hlediska jejich naléhavosti a 

ekonomického účinku. Základem pro realizaci investice je vţdy kladné investiční rozhodnutí. 

 

4. FINANČNÍ KRITÉRIA EFEKTIVNOSTI A METODY 

HODNOCENÍ INVESTIČNÍCH PROJEKTŮ 

 

V podniku investice představují jednorázově vynaloţené zdroje (peníze), které budou 

přinášet peněţní příjmy během delšího budoucího období. To znamená, ţe investor obětuje 

současné úspory za příslib budoucích výnosů s cílem dosáhnout zisk. Z finančního hlediska je 

tedy důleţité z jakých zdrojů bude investice hrazena (z vlastních zdrojů, úvěrem od banky 

apod.) a jaká bude její efektivnost při pouţití různých zdrojů včetně hodnocení různých 

investičních variant. 

 

Pojem „efektivnost“ znamená účinnost. Oba dva pojmy znamenají vztah mezi výstupy 

a vstupy určitého procesu a jejich poměr by měl být větší neţ jedna. To vyjadřuje, kolik korun 

(haléřů) nám přinese jedna investovaná koruna, neboli příjmy z investice musí být vyšší neţ 

náklady na ni vynaloţené. Pokud ekonomický proces tento poţadavek nesplňuje, nemůţe 

dlouhodobě fungovat. 

 

4.1 Finanční kritéria efektivnosti  

 

Rozhodujícími kritérii pro posuzování efektivnosti investic jsou ukazatel výnosnosti, 

rizikovost a doba splacení.  

o ukazatel výnosnosti (rentability) – je to vztah mezi výnosy, které investice za dobu 

své existence přinese, a náklady, které její pořízení a provoz stojí,   

o rizikovost – jedná se o stupeň nebezpečí, ţe nebude dosaţeno očekávaných 

výnosů,  

o doba splacení (tzv. likvidita investice) – doba (rychlost) přeměny investice zpět do 

peněţní formy. 



19 
 

 

Ideální je taková investice, která má vysokou výnosnost, je bez rizika a co nejdříve se 

zaplatí. Ve skutečnosti jsou však tato kritéria v protikladu, protoţe investice s vysokou 

rentabilitou je velice riskantní a riziková a špatně likvidní investice je zase málo výnosná. Pro 

dosaţení maximálního výnosu je tedy obvykle nutné přijmout vyšší riziko a sníţit likviditu na 

minimum. Z tohoto důvodu je tedy podstatou hodnocení investic porovnávání nákladů na 

investice s výnosy, které investice přinese. 

 

Názorně tuto skutečnost zachycuje „investorský trojúhelník“ na Obr. 3, který  

vystihuje skutečnost, kdy pro naplnění jednoho vrcholu je nezbytné vzdát se naplnění vrcholů 

ostatních. Investor je vţdy nucen volit optimální kombinaci výnosnosti, rizika a likvidity. Aby 

bylo dosaţeno maxima jednoho kritéria, musíme se vzdát naplnění zbývajících. V této 

souvislosti se hovoří o „vzájemné výměně mezi investičními kritérii“. V reálné situaci vybírá 

investor investiční příleţitost, která mu při únosné míře rizika a udrţení dostatečné likvidity, 

přinese poţadovanou míru výnosnosti. [6]
 

 

 

Obr. 3 Investorský trojúhelník 

 

 Posuzování efektivnosti investičních projektů výše uvedenými kritérii je z pohledu 

analýzy investičních projektů moţné, nicméně je velice obtíţné. Z tohoto důvodu je vhodné 

tyto tři rozdílné pohledy vyjádřit jediným kritériem, které by mělo respektovat jak výnosnost, 

tak likviditu i riziko. 

 

Postup hodnocení efektivnosti investic sestává z několika kroků: [7]
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o určení kapitálových výdajů na investici (akci, projekt),   

o odhadnutí budoucích čistých peněţních příjmů, které investice přinese (cash flow), 

a rizika, se kterými jsou tyto příjmy spojeny,  

o určení „nákladů na kapitál“ vlastního podniku (podnikové diskontní míry, kterými 

budou příjmy diskontovány),  

o výpočet současné hodnoty očekávaných výnosů (očekávaných cash flow) a její 

porovnání s kapitálovými výdaji na investice. 

 

4.2 Metody hodnocení investičních projektů 

 

Pro hodnocení investičních projektů se pouţívá řada ekonomických metod, které se 

mohou lišit podle zvolených kritérií nebo se mohou lišit pouze v podrobnostech či 

technických postupech. Tyto metody jsou zaloţeny na porovnání investičních prostředků, tj. 

výdajů, které je nutné vynaloţit na projekt a ekonomických efektů, které realizací investice 

vzniknou. 

 

Podle zvolených kritérií můţeme metody hodnocení efektivnosti investičních projektů 

členit podle faktoru času a dle formy ekonomického efektu projektu: 
 

 

 

 

Obr. 4 Členění ekonomických kritérií hodnocení investičních projektů 
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Metody se statickými kritérií můţeme pouţít tehdy, kdyţ faktor času nemá podstatný 

vliv na rozhodování o investicích. Přesněji řečeno, pouţíváme je u méně významných 

projektů, u projektů s krátkou dobou ţivotnosti a v případech, kdy je diskontní faktor nízký. U 

kritérií dynamických je faktor času zohledňován, a tato kritéria jsou zaloţená na současné 

hodnotě, to znamená, ţe diskontujeme budoucí příjmy a výdaje z investičních projektů. 

Metody s těmito dynamickými kritérií by se měly pouţívat především tam, kde se počítá s 

delší dobou pořízení investice, nebo s delší dobou ekonomické ţivotnosti.  

 

K hodnocení investic (investičních projektů) se nejčastěji pouţívají tyto metody:[20]
 

o  metoda výnosnosti investic (ROI),  

o metoda doby splacení (doba návratnosti),  

o metoda čisté současné hodnoty (NPV),  

o metoda vnitřního výnosového procenta (IRR),  

o metody nákladové. 

 

Při výpočtech se vychází z určitých předpokladů, které zjednodušují analýzu. Mezi 

tyto předpoklady patří fakt, ţe kapitál je půjčován i vypůjčován za stejnou úrokovou míru, 

všechny peněţní toky se uskutečňují na konci, popřípadě začátku období, nikoliv nepřetrţitě v 

průběhu období a výnosy jsou jisté, bez rizika. 

 

4.2.1 Metoda výnosnosti investic 

 

Metodu výnosnosti investic můţeme také označit jako metodu ziskovosti nebo jako 

metodu rentability. Tato metoda patří do metod statických, protoţe nerespektuje časovou 

hodnotu peněz. Za její skutečný efekt se povaţuje čistý zisk, tedy zisk po zdanění. Předností 

této metody je její srozumitelnost a také jednoduchost výpočtu. K nevýhodám této metody 

patří určitá závislost na zvoleném způsobu odepisování, jenţ ovlivňuje např. roční zisk u 

ukazatelů rentability. I přes tyto nedostatky můţe být tato metoda nástrojem k rychlému 

posouzení výhodnosti projektů, zvláště pak u projektů s krátkou ţivotností. Metoda vychází z 

toho, ţe změny v objemu výroby i změny v nákladech, které investice vyvolá, se promítají do 

zisku, který dostatečně charakterizuje přínos investice. 
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Výnosnost investice ROI (z angl. Return of Investment) se počítá podle vzorce: [7] 

 

ROI= Zr / IN 

 

Zr – průměrný čistý roční zisk plynoucí z investice 

IN – náklady na investici  

 

4.2.2 Metoda doby splacení 

 

Metoda doby splacení neboli doba návratnosti, je tradiční metodou hodnocení 

efektivnosti investičních variant. V praxi je často pouţívaná v situaci, kdy podnik zamýšlející 

investovat do jednoho, případně více projektů realizuje tyto investice ze zdrojů, které musí být 

do určitého data uhrazeny. Těmito zdroji můţou být zejména bankovní půjčky nebo finanční 

leasing. Dobou splacení je takové období, za které tok příjmů (čistý cash flow) přinese 

hodnotu rovnající se původním nákladům na investici. Tedy, za jakou dobu úhrady se 

investorovi vrátí zpět prostředky vloţené do projektu. Při stanovení doby návratnosti se 

vychází z peněţních toků investice, které jsou tvořeny příjmy a výdaji za celou dobu 

ţivotnosti investice. Metoda doby splacení patří do metod statických, protoţe nerespektuje 

faktor času. 

 

Výhodou této metody je stejně jako u metody výnosnosti investice jednoduchost 

výpočtu a srozumitelnost. Nutné je ovšem uvést nespornou nevýhodu této metody, a to 

skutečnost, ţe nebere v úvahu jiţ zmiňovanou časovou hodnotu peněz a jednoznačně 

preferuje varianty s kratší ţivotností projektu. Další nevýhodou je, ţe nebere v úvahu výnosy 

po době splacení. Z tohoto důvodu nemůţe být metoda doby splacení všeobecnou mírou pro 

posuzování investic. Poskytuje však důleţitou informaci o riziku investice a o likviditě 

investice. Jsou-li výnosy v kaţdém roce jiné, pak dobu splacení zjistíme postupným načítáním 

ročních částek cash flow tak dlouho, aţ se kumulované částky cash flow rovnají investičním 

nákladům. 

 

Vylepšením této metody je metoda pracující s diskontovanými hodnotami. Bere tedy v 

úvahu faktor času. Příjmy jsou diskontovány procentem nákladů na projekt nebo 

poţadovanou výnosností investice. Takto upravená metoda podává lepší a přísnější představu 
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o tom, jak dlouho jsou zdroje v investici vázány. Jsou-li příjmy v kaţdém roce ţivotnosti 

investice stejné, pak doba splacení PP (z angl. Playback Period) je: [7] 

 

PP = náklady na investici / roční cash flow 

 

4.2.3 Metoda čisté současné hodnoty 

 

Čistá současná hodnota je metoda, pomocí níţ můţeme vyhodnotit efektivnost 

investičních projektů. Vychází z podkladů kapitálového rozpočetnictví. Klíčovým prvkem 

metody je správné stanovení peněţních toků a diskontního faktoru. Správné stanovení 

diskontní sazby je pro výsledné hodnocení projektu zásadní, neboť výše tohoto úrokového 

koeficientu významně ovlivňuje výslednou hodnotu čisté současné hodnoty. Čistá současná 

hodnota vyjadřuje absolutní efektivnost projektu, tedy přímo částku, kterou daný projekt 

přinese. 

 

Metoda čisté současné hodnoty patří mezi metody dynamické, jelikoţ respektuje 

faktor času. Její výhodou je jiţ zmiňované respektování časové hodnoty peněz, vychází z 

finančních toků, náklad kapitálu můţe být měněn v čase a metoda má také vlastnost aktivity 

(moţnost sčítání čisté současné hodnoty jednotlivých projektů). K nevýhodám této metody 

patří obtíţnost stanovení diskontní sazby pro výpočet čisté současné hodnoty a moţnost 

umělého nadhodnocování projektu tím, ţe se stanoví delší doba ţivotnosti projektu, neţ 

odpovídá reálným podmínkám. Nevýhodou je také to, ţe čistá současná hodnota jako 

absolutní veličina nevyjadřuje přesnou míru ziskovosti projektu. 

 

Metoda je vhodná pro rozhodování o přijetí či nepřijetí jednotlivých srovnatelných 

projektů. Tedy takových projektů, které mají stejnou rizikovost, stejnou výši kapitálových 

výdajů i stejně dlouhou dobu ţivotnosti. Dále s ohledem na aditivitu se dá vyuţít jako hodnota 

účelové funkce při optimalizačních propočtech výběru portfolia projektů pomocí modelů 

matematického programování. Čistá současná hodnota NVP (z angl. Net Preset Value) 

představuje rozdíl mezi současnou hodnotou očekávaných příjmů (cash flow) a náklady na 

investici: [7] 

 

NPV = PVCF – IN =   xn
t=1

CFt

(1+k)t −  IN 
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NPV- čistá současná hodnota investice, 

PVCF -  současná hodnota cash flow (výnosů z investice), 

CF – očekávaná hodnota cash flow v období t, 

IN – náklady na investici, 

k – kapitálové náklady na investici (podniková diskontní sazba), 

t – období 1 aţ n, 

n – doba ţivotnosti investice. 

 

4.2.4 Metoda vnitřního výnosového procenta 

 

Metoda vnitřního výnosového procenta neboli vnitřní míra výnosnosti vyjadřuje 

výnosnost, kterou investice poskytuje během svého ţivota. Metoda je zaloţena rovněţ na 

koncepci současné hodnoty. V praxi je metoda velmi oblíbená, protoţe udává předpokládanou 

výnosnost investice, kterou musíme porovnávat s poţadovanou výnosností. 

 

Výhodou při výpočtu vnitřního výnosového procenta je to, ţe není nutné znát přesně 

diskontní sazbu, jejíţ stanovení můţe být u jiných metod problémem. U tohoto posuzování 

ekonomické výhodnosti stačí mít odhad přibliţné diskontní sazby. Předností výnosového 

procenta je také univerzální pouţitelnost. Tato metoda má i své nedostatky, ke kterým patří 

především to, ţe vnitřní výnosové procento můţe nabývat více hodnot, a to v případě, kdyţ 

peněţní toky v průběhu ţivotnosti projektu mění své znaménko. Stává se to v případě, kdy v 

některém roce po uvedení investice do provozu převýší výdaje příjmy. Metoda spočívá 

v nalezení diskontní míry, při které současná hodnota očekávaných výnosů z investice (cash 

flow) se rovná současné hodnotě výdajů na investice, coţ znamená, ţe čistá současná hodnota 

se rovná nule: [7] 

 

PVCF = IN 

 

 x

n

t=1

CFt

(1 + k)t
 , 

 

PVCF – IN = 0 

 

Zkratky jsou stejné, jako při metodě čisté současné hodnoty. 
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4.3 Diskontní míra podle typu projektů 

 

Nejlepším odhadem podnikové diskontní míry jsou tzv. váţené náklady na kapitál, 

které stanovují minimální poţadovanou procentní výnosnost, která zabezpečí úhradu nákladů 

na kapitál věřitelům, ale i odměnu vlastníkům. Ke sníţení podnikové diskontní míry pod 

hranici váţených nákladů na kapitál by mělo dojít jen ve zvláštních případech. 

 

Podnikové náklady na kapitál přesně vystihují poţadovanou výnosnost celého 

podniku, protoţe budou-li mít výnosnost všechny jeho projekty, bude ji mít i celý podnik. 

Bude-li mít podnik projekty s vyšší výnosností, můţe si dovolit očekávat od některých 

projektů výnosnost niţší, nicméně musí vţdy pokrýt podnikové náklady na kapitál. Případně 

také sníţení úrokové míry u regulativního projektu musí být kompenzováno vyšší výnosností 

jiných projektů. Z těchto důvodů je moţné pro hodnocení investic: [3]
  

o zvýšit podnikovou diskontní míru u projektů s vyšším rizikem,  

o nebo sníţit podnikovou diskontní míru u projektů s rizikem niţším. 

 

Podle zaměření podnikových projektů je moţné přiřadit jim určitou rizikovou třídu. K 

projektům všech rizikových tříd jsou přiřazeny tzv. přiráţky k nákladům vlastního kapitálu. 

Tyto přiráţky by měly navýšit podnikovou diskontní míru v závislosti na riziku projektu, viz 

Tab. 3  

Projekt  
Dopad na 

hospodaření  
Riziko 

Přiráţka 

v % 

obnova výrobního zařízení  beze změny nízké -2 

zavedení nové technologie sníţení nákladů nízké -1 

rozšíření existujícího výrobního 

programu 

nové výnosy i 

náklady normální 0 

zavádění nových výrobků rizikové výnosy normální 

 na stávající trh středně normální 2 

na nový trh hodně normální 4 

projekty vzdálené zaměření 

firmy, výzkum 

těţko 

odhadnutelný vysoké 8 a více 

 

Tab. 3 Korekce nákladů na kapitál v závislosti na typu investičního projektu. 
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Proto je při rozhodování o diskontní míře vţdy důleţité správně zhodnotit zařazení 

projektu do správné rizikové třídy. Nejméně rizikovou činností je obnova výrobního zařízení 

na produkci zboţí, které je jiţ na trhu prodáváno a zavedeno. Jako činnost odpovídající 

podnikové diskontní míře je zvoleno rozšiřování stávajícího výrobního programu, které by 

mělo být běţným způsobem trvalého růstu firmy.  

 

 

5. POSOUZENÍ MOŽNOSTÍ VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ 

PODPORY INVESTIČNÍHO CONTROLLINGU VE VÝROBNÍ 

SPOLEČNOSTI 

 

Zpracování peněţních toků investičních projektů ve výrobní společnosti, propočet 

kritérií ekonomické efektivnosti a především zjišťování dopadu změn vybraných parametrů 

projektu, resp. změn faktorů podnikatelského okolí na tato kritéria, resp. finanční stabilitu 

projektu, jsou do té míry časově náročné, ţe je nelze zabezpečit ručně. Je zřejmé, ţe pokud se 

spokojíme s jediným propočtem ukazatelů ekonomické efektivnosti, lze to zvládnout i bez 

počítačové podpory. Její význam však značně roste v případě variantního uvaţování a 

respektování nejistoty podnikatelského okolí v rámci analýzy rizika projektu. Je zřejmé, ţe 

počítačová podpora hodnocení investičních projektů vede nejen k výraznému sníţení časové 

náročnosti tohoto hodnocení, ale téţ ke zvýšení jeho kvality. [8]  

Systémy hodnotící investiční projekty zahrnují programy různých sloţitostí. Lze je 

rozdělit na systémy jednoduché, které jsou zaloţeny na tabulkových kalkulátorech a na 

systémy sofistikované, které vyuţívají prvky umělé inteligence, tzn. externí systémy. 

Systémy počítačové podpory mohou slouţit především k hodnocení a analýze rizika 

jednotlivých projektů investiční povahy, nebo mohou mít širší dosah a podporovat nejen 

analýzy a hodnocení, ale také tvorbu a hodnocení variant investičního programu v rámci 

přípravy strategického finančního plánu firmy. [8]
 
 

Počítačové systémy hodnotící a analyzující rizika jednotlivých projektů investiční 

povahy dělíme na:  

o systémy obecné,  
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o systémy speciální.  

Mezi obecné systémy se řadí vysoce flexibilní počítačový systém COMFAR III Expert 

zpracovaný Organizací spojených národů pro průmyslový rozvoj (UNIDO), prověřený na 

značném počtu rozvojových projektů v různých částech světa. [9] 

Ke speciálním počítačovým systémům umoţňující jak hodnocení a analýzu 

jednotlivých investičních projektů, tak tvorbu strategického finančního plánu firmy, patří 

např. systém STRATEX. Systém STRATEX představuje rozsáhlý a sofistikovaný systém, 

podporující tvorbu strategického finančního plánu firmy a hodnocení jejích investičních 

projektů.[29] Strukturu tohoto systému zobrazuje obr. 5.  

 

 

 

Obr. 5 Hlavní sloţky a výstupy systémů STRATEX 



28 
 

 

Vrchol struktury systému tvoří dva programové moduly. První z nich (finanční plán) 

poskytuje základní výstupy tvorby strategického finančního plánu firmy, a to na období aţ 

patnácti let. Hlavní sloţky těchto výstupů tvoří plánový výkaz zisků a ztrát, plánová rozvaha, 

plán peněţních toků a bohatý soubor finančních analýz pro posouzení strategického 

finančního plánu, resp. jeho variant.  

Druhý modul (hodnocení projektu) sestavuje peněţní toky z pohledu projektů jako 

celku i vlastního vkladu a stanovuje jednotlivé ukazatele ekonomické efektivnosti (doba 

úhrady, čistá současná hodnota, index rentability, vnitřní výnosové procento) s vyuţitím 

likvidační hodnoty projektu. 

Mezi hlavní přednosti tohoto systému se řadí především to, ţe sniţuje pracnost 

hodnocení variant investičních projektů, podporuje snadné zjišťování dopadů změn faktorů 

podnikatelského okolí na kritéria ekonomické efektivnosti i finanční stabilitu hodnocených 

projektů, a to formou scénářových propočtů, resp. analýzy citlivosti. [8] 

 Mezi další dokonalejší pouţívané systémy ve výrobních společnostech patří 

systém SAP PS modul. SAP PS modul je softwarovým produktem společnosti SAP, který 

slouţí pro řízení investic. Investiční controlling v systému SAP PS modul je nástrojem nad 

ostatními moduly tohoto systému. Veškeré ekonomické operace týkající se externích nákladů, 

výnosů a rozvahových poloţek účtované v tomto modulu se automaticky přenáší do modulu 

Controllingu, kde se s těmito daty dále pracuje. Hlavní procesy controllingu, které systém 

pokryje: [10] 

o definice ukazatelů výkonnosti a jejich cílových hodnot,  

o plánování a rozpočet,  

o analýza a vyhodnocení odchylek,  

o manaţerský reporting,  

o aplikace nástrojů na podporu rozhodování.  

 

SAP PS modul pracuje s milníky, které jsou definovány především z pohledu 

stanovených termínů plnění jednotlivých úkolů v rámci investičního projektu. Při pouţívání 

tohoto systému ve výrobních společnostech lze získat přehled o všech úzkých místech a 

zároveň získáme funkce pro jejich nápravu a změnu na konkurenční výhodu. Získáme 

prozíravost v identifikování nových příleţitostí a schopnost reagovat, dále nám tento systém 
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nabízí funkci pro optimalizaci našich operací a zdroje pro rozšíření nejlepších zkušeností 

z praxe do celého našeho hodnotového řetězce. [11] 

 

Mezi další počítačové systémy investičního controllingu pouţívané ve výrobních 

společnostech patří např.:  

o Sophia Solutions,  

o ATLAS consulting,  

o MS Dynamics NAV,  

o Orashei aj. 

 

Tyto systémy zjednodušují veškerou prácí při plánování a analýzách investic. A lze je 

vyuţít i při plánování nákladů, výnosů zakázek a hodnocení investičních projektů.  
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ZÁVĚR 

 

Hlavními cíly bakalářské práce na téma investiční controlling bylo zhodnocení 

významu pouţívání milníku v investičním controllingu a posouzení moţností vyuţití 

počítačové podpory investičního controllingu ve výrobní společnosti.  

 

První části je zaměřena na popis controllingu jako celku. Je zde vysvětlen samotný 

pojem „controlling“, jeho úlohy, vnitřní struktura a organizace. Následně byly definovány 

současné poţadavky na investiční controlling, byl proveden popis investičních strategií, jak 

by se tyto strategie měly správně vyuţít ve výrobních společnostech, aby kaţdá investice měla 

zajištěnou návratnost vloţených finančních prostředků. 

 

Po investičním controllingu a jeho strategiích byla rozpracována podstata investičního 

controllingu a plánování investic, neboli milníky v investičním controllingu, které jsou pro 

celkové investování podstatné. Milníkem v investičním controllingu je časový harmonogram, 

ve kterém jsou rozvrhnuty jednotlivé fáze, jako je např. plánování, sledování a analýza 

investic. Kdyţ se nedodrţí správný časový harmonogram, tak mohou vzniknout určité 

problémy a veškeré předem naplánované investiční fáze se oddalují a můţe dojít i ke ztrátám. 

 

Po zhodnocení významu pouţívání milníku byly posouzeny moţnosti vyuţití 

počítačové podpory investičního controllingu ve výrobních společnostech. Počítačová 

podpora je jiţ natolik dokonalá, ţe umí zhodnotit a analyzovat rizika jednotlivých projektů, 

podporuje také tvorbu a hodnocení variant investičního programu v rámci přípravy 

strategického finančního plánu. Mezi dva dokonalejší systémy investičního controllingu 

řadíme systém STRATEX a SAP PS modul, které jsou analyzovány v této práci. 
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