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1 Úvod 

Obstát v dnešní době globálních trhů a silné konkurence není jednoduché. Existence 

společnosti je do značné míry závislá na schopnosti uspokojení potřeb svých odběratelů. 

Požadavky odběratelů se neustále vyvíjí, především v oblasti kvality, ale i v dalších 

parametrech. Tato skutečnost nutí společnosti k neustálému zlepšování výrobních procesů, 

dochází k nahrazování lidské práce automatizovanými pracovišti, dochází k modernizaci 

stávajících provozů za účelem zvýšení výrobních kapacit apod. 

Moderní prosperující společnost se neobejde bez pravidelných investicí. Rozhodnutí  

o investici patří ke strategickým rozhodnutím. Investice mohou na dlouhou dobu ovlivnit 

nejen chod společnosti, ale mohou mít také značný dopad na její okolí. Ve většině případů 

platí pro investiční rozhodování jistá specifika jako je rozhodování na dlouhé časové období, 

z toho plyne větší pravděpodobnost rizika a především se často jedná o kapitálově velmi 

náročné operace. 

Úspěch, případně neúspěch, každé investice začíná již ve fázi přípravy jednotlivých 

investičních projektů, hodnocení těchto projektů a výběru investičního projektu. 

Cílem diplomové práce je hodnocení ekonomické efektivnosti variant investičního 

projektu použitím vybraných hodnotících metod. Nejefektivnější varianta bude vybrána na 

základě vícekriteriálního hodnocení. Hodnoceny budou varianty investičního projektu 

společnosti PF PALSTY CZ s.r.o.. 

Diplomová práce je rozdělena do několika kapitol. Úvodní kapitola představuje 

teoretické vymezení investičního hodnocení investičních projektů. V druhé kapitole je 

představena společnost PF PLASTY CZ s.r.o. včetně jejího historického vývoje. Třetí 

kapitola popisuje plánovaný investiční projekt a možné varianty řešení. Předposlední kapitola 

je zaměřena na hodnocení efektivnosti jednotlivých variant investičního projektu za pomocí 

vybraných statických a dynamických metod. V závěrečné kapitole je na základě 

vícekriteriálního hodnocení vybrána jedna nejefektivnější varianta, která je následně 

doporučena k realizaci. 
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2 Teoretická východiska hodnocení investičních projektů 

2.1 Investice 

V dnešní době lze téměř s jistotou tvrdit, že neexistuje podnik, který by nemusel řešit 

otázku investic. Problém investic je alfou a omegou úspěchu každého podniku. Je nutné si 

uvědomit, že jednou pořízené výrobní zařízení či nakoupené technologie časem zastarává a to 

jak po stránce fyzické, kdy dochází k neustálému opotřebovávání a tím snižování výkonnosti, 

tak po stránce morální, kdy jsou neustále vyvíjeny nové technologie. 

 Investice lze chápat jako odloženou spotřebu. Podle Valacha (2006, s. 16) je investice 

ve svém nejširším pojetí v ekonomické teorii charakterizována jako ekonomická činnost, při 

níž se subjekt (stát, podnik, jedinec) vzdává své současné spotřeby s cílem zvýšení produkce 

statků v budoucnosti. 

Z hlediska podnikového pojetí se za investice považují rozsáhlejší peněžní výdaje,  

u kterých lze počítat s přeměnou na budoucí peněžní příjmy během delšího budoucího období, 

v praxi se jedná o období minimálně jednoho roku. Scholleová (2009) chápe investice 

v užším a širším pojetí. V užším pojetí jako majetek, který není určen ke spotřebě, ale ke 

tvorbě dalšího majetku, který následně podnik prodává na trhu. V širším pojetí jako 

v současnosti obětované prostředky na pořízení majetku, který bude dlouhodobě přinášet 

podniku vyšší užitek a v tom důsledku přinese podniku i vyšší finanční efekt. 

V podnikové praxi se lze setkat se dvěma typy investic. Jedná se o investice reálné, 

(dochází k investování do reálných aktiv) a investice finanční (v tomto případě se rozumí 

investice do finančních aktiv) viz Dluhošová (2008). 

2.2 Investiční rozhodování 

Investiční rozhodování je právem považováno za jedno z nevýznamnějších druhů 

manažerských rozhodnutí. Zároveň lze toto rozhodnutí považovat za jedno z nejsložitějších. 

Chyby v investičním rozhodnutí nelze jednoduše opravit jak je tomu např. u běžného 

provozního rozhodnutí a to především proto, že investiční rozhodnutí má dlouhodobou 

působnost, značnou setrvačnost, velkou rozsáhlost a především jsou vynakládány obrovské 

objemy firemních zdrojů. Správné rozhodnutí o přijetí či zamítnutí investičního projektu 
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může na jednu stranu zaručit podniku budoucí konkurenční výhodu a prosperitu, na stranu 

druhou značné finanční problémy, které mohou vést až k likvidaci podniku. 

Dlouhodobé strategické investiční rozhodnutí je ovlivněno jak interními faktory, 

spojenými s vnitropodnikovými procesy, tak i externími faktory, spojenými s podnikovým 

okolím. 

Investiční rozhodování by mělo korespondovat s podnikovou strategií a napomáhat její 

realizaci. Podniková strategie stanovuje cíle podniku pro další období a způsoby vedoucí 

k dosažení těchto cílů. 

2.3 Podnikové cíle a investice 

V tržní ekonomice je zcela běžné, že si podniky stanovují celou řadu cílů, přičemž 

finanční cíle hrají nejdůležitější úlohu. 

Hlavním podnikatelským cílem v moderním tržním prostředí je maximalizace tržní 

hodnoty firmy, tedy cíl mnohem širší než tradovaná maximalizace zisku. Pouhá zisková 

orientace totiž nebere v úvahu časový faktor a možná rizika v budoucnosti a nemusí vést  

ke stabilitě ekonomických efektů, což je také jeden ze základních cílů a zároveň jedna  

ze základních podmínek podnikání jak tvrdí Koudela (2000, s. 25). 

2.4 Investiční strategie 

K tomu, aby byly naplněny podnikové cíle, je zapotřebí určitého postupu, který 

popisuje způsoby jak daných cílů dosáhnout, nebo se k nim alespoň co nejvíce přiblížit. 

Postup dosažení stanovených cílů formuluje investiční strategie. Dle Koudely (2000) je 

obsahem investiční strategie stanovení investičních cílů, investičních prostředků, postupů  

a časového sledu dosahovaní jednotlivých cílů, přičemž se jedná o proces nepřetržitého 

analyzování, rozhodování a hodnocení vývoje. 

 Valach (2006) tvrdí, že investiční příležitost vycházející z podnikových cílů je nutné 

posuzovat s přihlédnutím k očekávaným výnosům, očekávanému riziku a očekávanému 

důsledku na likviditu. Tyto tři faktory tvoří tzv. „magický trojúhelník investování“. 



8 

  

Obr. 2.1 Magický trojúhelník investování 

 

 Zdroj: Smejkal (2010, s. 249) 

V ideálním případě se jedná o investiční příležitost přinášející maximální výnos při 

nízkém nebo téměř nulovém riziku a s vysokou likviditou. S takovou investiční příležitostí  

se lze setkat spíše jen v teoretické rovině. 

Každý investor se musí rozhodnout, který z výše uvedených faktorů preferuje. 

Z obrázku 2.1 je zřejmé, že investor se vždy snaží nalézt ideální kombinaci výnosnosti, rizika 

a likvidity. Pro dosažení maxima jednoho faktoru se musí investor vzdát naplnění zbývajících 

faktorů. Valach (2006) podle preferencí investorů rozděluje investiční strategie na několik 

typů: 

2.4.1 Strategie maximalizace ročních výnosů 

Investor upřednostňuje maximální roční výnosy, bez ohledu na růst ceny investice. 

Tento typ strategie je vhodné uplatňovat především při nižším stupni inflace, kdy nedochází 

k přílišnému znehodnocování ročních výnosů a investice si udržuje svou reálnou hodnotu. 

2.4.2 Strategie růstu ceny investice 

Investor upřednostňuje projekty, u kterých očekává maximální zhodnocení původního 

investičního vkladu. Použití strategie je vhodné při vyšším stupni inflace, kdy dochází  

ke znehodnocování ročních výnosů, ale očekávaná budoucí hodnota majetku v důsledku 

inflace roste. Při aplikaci této strategie dochází k obětování ročních výnosů ve prospěch 

značných výnosů v budoucnosti. 
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2.4.3 Strategie růstu ceny investice spojená s maximálními ročními výnosy 

Investor vybírá ty projekty, u kterých dochází k růstu ceny investice v budoucnosti, ale 

současně rostou také roční výnosy. Tento typ strategie je ideální v případě, že investice má 

vést k naplnění základního finančního cíle podniku, tedy maximalizace tržní hodnoty. 

2.4.4 Agresivní strategie investic 

Investor preferuje projekty, které jsou vysoce rizikové. Za podstoupené riziko očekává 

vysoké výnosy. 

2.4.5 Konzervativní strategie 

Investor má averzi k riziku, proto si vybírá projekty, které jsou bezrizikové či 

s nízkým stupněm rizika. Při nízkém stupni rizika může investor v budoucnu očekávat jen 

velmi malé výnosy. 

2.4.6 Strategie maximální likvidity 

Investor upřednostňuje projekty, u kterých dochází k rychlé transformaci na peníze. 

Takové investice na jednu stranu zajišťují likviditu, ale na druhou stranu jsou obvykle jen 

velmi málo výnosné. 

Volba té či oné strategie závisí na mnoha faktorech, ať už se jedná o konkrétní 

podmínky podniku, či konkrétní cíle, kterých chce podnik dosáhnout. Podle Valacha  

(2006, s. 36) by měly dlouhodobě všechny typy investiční strategie směřovat k naplnění 

dominantního finančního a celkového cíle firmy v tržní ekonomice: maximalizace tržní 

hodnoty firmy pro její vlastníky.  

2.5 Klasifikace investičních projektů 

Klasifikace investičních projektů do několika skupin je nezbytná pro volbu vhodné 

metody hodnocení investic a stanovení řídící úrovně v podniku, která o investicích rozhoduje. 

V odborné literatuře se lze setkat s celou řadou možných klasifikací. Fort, Souček (2011) 

rozdělují investiční projekty podle těchto hledisek: 
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2.5.1 Projekty podle vztahu k rozvoji podniku 

Rozvojové projekty: jsou zaměřeny na zvýšení objemu produkce, zavedení nových 

výrobků či služeb. 

Obnovovací projekty: jsou zaměřené na obnovu výrobních zařízení. Ve většině 

případů se jedná o obnovu výrobních zařízení, které jsou funkční, ale jejich fyzický stav 

způsobuje časté poruchy a tudíž je jejich provoz nákladný. 

Mandatorní projekty: nepřináší podniku ekonomický efekt, ale jsou zaměřeny na 

dosažení souladu se zákony, předpisy atd. (ochrana životního prostředí, zvýšení bezpečnosti 

práce apod.). 

2.5.2 Projekty podle věcné náplně 

Zavedení nových výrobků, resp. technologií: cílem je zavést nové výrobky  

a technologie, které již na trhu existují, ale pro podnik jsou nové. 

Výzkum a vývoj nových výrobků a technologií: ve většině případů projekty velice 

rizikové a s obtížným hodnocením. 

Inovace informačních systémů, resp. zavedení informačních technologií: 

vzhledem k obtížnosti kvantifikace přínosů a stanovení ekonomických efektivností pro podnik 

se jedná o projekty s obtížným hodnocením. 

Zvýšení bezpečnosti provozu a bezpečnosti práce: viz mandatorní projekty. 

2.5.3 Projekty podle míry závislosti 

Vzájemně se vylučující projekty: přijetí jednoho projektu vylučuje přijetí druhého 

projektu. 

Plně závislé projekty: projekty tvoří určitý soubor plnící zadané funkce. Splnění 

zadaných funkcí je možné jen v případě realizace všech projektů v souboru. 

Komplementární projekty: realizace těchto projektů podporuje některé další 

projekty. 



11 

  

Ekonomicky závislé projekty: u těchto projektů může dojít k substitučnímu efektu, 

tzn. zavedení nového výrobku se stejnými nebo obdobnými vlastnostmi může způsobit 

snížení prodeje stávajícího výrobku. 

2.5.4 Projekty podle formy realizace 

Investiční výstavby: projekty orientované na rozšíření výrobních kapacit, zavedení 

nových technologií, zavedení nových výrobků apod. Projekty lze realizovat buď v již 

existujícím podniku, nebo na „zelené louce“. 

Akvizice: projekty koupě podniku nebo jeho části za účelem rozšíření aktivit 

nabyvatele. 

2.5.5 Projekty podle charakteru peněžních toků 

Se standardními (konvenčními) peněžními toky: po období kapitálových výdajů 

následuje období kapitálových příjmů. Během života projektu dochází pouze k jedinému 

střídání znaménka jeho peněžního toku (- + + + ). 

S nestandardními peněžními toky: během života těchto projektů dochází k častějším 

změnám znaménka peněžního toku (- + + - +). 

2.5.6 Projekty z hlediska účetnictví 

Finanční investice: jedná se o nákup dlouhodobých cenných papírů, vklady do 

společností aj. za účel dalšího obchodování s nimi a získání úroků, dividend nebo zisku. 

Hmotné investice: investice do vybudování nebo rozšíření stávající výrobní kapacity. 

Pořizovací ceny musí být vyšší než 40 tis. Kč a doba použitelnosti delší než jeden rok. 

Nehmotné investice: investice, které zahrnují nákup know-how, patentů, licencí aj. 

Pořizovací cena musí být vyšší než 60 tis. Kč. 

2.6 Fáze investičního projektu 

Vlastní příprava a následná realizace investičních projektů je nesmírně důležitá, 

protože se jedná o jednu ze základních podmínek, která rozhoduje o úspěchu či neúspěchu 
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v oblasti dlouhodobého strategického rozvoje podniku. Právě z tohoto důvodu je nezbytně 

nutné věnovat celému investičnímu procesu náležitou pozornost. 

Dluhošová (2008) rozděluje tento proces do čtyř základních fází a to na 

předinvestiční fázi, investiční fázi, provozní fázi a fázi ukončení a likvidace projektu. 

2.6.1 Předinvestiční fáze 

Předinvestiční fáze je považována z hlediska úspěšné realizace projektu a jeho 

následného úspěšného fungování za nejdůležitější. Předinvestiční fáze zpravidla zahrnuje 

následující: 

• Identifikace projektů tvoří základ celé předinvestiční fáze. Podnik ve svém okolí 

hledá neustále nové podnikatelské příležitosti. Po získání podnětů dochází k jejich 

posouzení a vyhodnocení. Na základě vyhodnocení podnik sestaví portfolio 

projektů, které považuje za zajímavé. 

• Předběžný výběr má za úkol vybrat z portfolia ty projekty, které jsou pro podnik 

opravdu atraktivní a realizovatelné.  

• Technicko-ekonomická studie proveditelnosti slouží jako podklad pro konečné 

rozhodnutí zda projekt realizovat či nikoli. Jedná se o rozsáhlý, podrobně 

rozpracovaný dokument, který obsahuje především technické a finanční 

požadavky. Základním východiskem je zhodnocení situace na trhu, její další 

prognózování a vnitřní situace v podniku. 

2.6.2 Investiční fáze 

V případě, že se podnik rozhodne pro realizaci daného projektu, nastává vlastní 

realizace projektu. Hlavní náplní této fáze je uvedení projektu do života, což podle 

Kislingerové (2007, s. 276) zahrnuje: 

• vytvoření potřebné právní, finanční a organizační základny, 

• získání technologie a její technické dokumentace, 

• nabídkové řízení – výběr dodavatelů, 

• získání potřebného majetku, 

• zajištění personální stránky, 
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• záběhový provoz. 

2.6.3 Provozní fáze 

V této fázi je již investice nasazena v provozu. Provozní fáze lze posuzovat 

z krátkodobého i dlouhodobého hlediska. 

Krátkodobé hledisko se týká především počátečního provozu, kdy ještě může 

docházet k určitým problémům. Tyto problémy pramení z nezvládnutí nové technologie, 

z nedostatečného zaškolení pracovníků apod. 

Dlouhodobé hledisko sleduje, zda dochází k naplňování strategie podniku, na které 

byl projekt postaven. Zejména se to týká nákladů a výnosů. 

2.6.4 Fáze ukončení a likvidace projektu 

V této fázi projekt končí, dochází k odstavení výroby. Podnik může přistoupit 

k odprodeji majetku. Z prodeje vysloužilého majetku plynou podniku příjmy, na druhou 

stranu je prodej takového majetku velmi často spojen s náklady na demontáž zařízení apod. 

Rozdíl mezi příjmy plynoucími z prodeje zařízení a náklady na prodej zařízení představuje 

tzv. „likvidační hodnotu projektu“, viz Dluhošová (2008, s. 122). 

2.7 Hodnocení investičního projektu 

Při rozhodování o přijetí a realizaci daného projektu se v podnikové praxi používá celá 

řada metod. Tyto metody jsou založeny na hodnocení efektivnosti investičního projektu 

pomocí mnoha kritérií. Tato kritéria zpravidla porovnávají množství výdajů potřebných 

k realizaci investice s očekávaným ekonomickým efektem, který realizovaná investice 

přinese. 

Samotný postup hodnocení investice sestává z několika kroků: 

• Plánování peněžních toků z investičního projektu, 

• Určení nákladu kapitálu, 

• Hodnocení efektivnosti investičního projektu pomocí různých metod. 
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2.7.1 Plánování peněžních toků z investičního projektu 

Prognóza peněžního toku z investičního projektu tvoří základ moderních metod 

hodnocení efektivnosti investičních projektů. Stanovení očekávaného peněžního toku je 

právem považováno za jeden z nejsložitějších úkolů kapitálového plánování. Složitost 

plánování peněžních toků je zapříčiněna především dlouhým obdobím životnosti projektu, na 

které se prognóza dělá a celou řadou faktorů, které mohou ovlivnit jak očekávaný příjem, tak  

i očekávaný výdaj. 

Peněžní tok z investičního projektu představuje kapitálové výdaje a peněžní příjmy 

vyvolané projektem během doby jeho pořízení, životnosti a likvidace, jak tvrdí Valach (2006, 

s. 58). Ve fázi pořizování dlouhodobého majetku zcela převažují kapitálové výdaje. V období 

životnosti projektu vznikají podniku jak příjmy, tak i výdaje. Příjmy souvisejí s provozem 

investice a dále s odpisy z dlouhodobého majetku. V případě výdajů se většinou jedná  

o výdaje na dokončení projektu, výdaje na obnovu určitých části projektu s kratší dobou 

životnosti než je životnost samotného projektu apod. Při ukončení životnosti projektu  

se setkáváme jak s příjmy související s prodejem likvidovaného majetku, tak s výdaji  

na likvidaci projektu. Výdaje mohou souviset např. s demontáží zařízení, odstraněním 

ekologických škod apod. 

Kapitálové výdaje 

Kapitálové výdaje představují veškeré výdaje, které bylo zapotřebí vynaložit na 

pořízení investice a zajištění jejího provozu. Jedná se o výdaje dlouhodobě vázané v projektu, 

přičemž očekávaná návratnost je delší než jeden rok. Jedná-li se pouze o výdaje na pořízení 

dlouhodobého hmotného majetku, zahrnují tyto výdaje podle Koudely, Schejbalové (2000): 

• Výdaje na pořízení hmotného investičního majetku, 

• Výdaje na trvalý přírůstek čistého pracovního kapitálu, vyvolaný novou 

investicí. 

Mezi výdaje na pořízení hmotného investičního majetku lze zařadit výdaje na 

nákup pozemků, výdaje na výstavbu, výdaje na pořízení linek apod. Tyto výdaje mohou být 

v některých případech poníženy o příjmy z prodeje zastaralého majetku, který je nahrazován 

novým. Dále nesmíme zapomenout na různé daňové efekty spojené právě s prodejem 
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zastaralého majetku. V případě, že je prodej zastaralého majetku ziskový, musí podnik odvést 

příslušnou daň, v opačném případě podnik získá daňovou úsporu. 

Výdaje na trvalý přírůstek čistého pracovního kapitálu, vyvolaný novou investicí 

přímo souvisejí a jsou závislé na pořízení dlouhodobého investičního majetku. Nově pořízené 

strojní vybavení potřebuje pro svou produkci vstupní suroviny, polotovary, náhradní díly  

a jiné složky oběžného majetku. Každé rozšíření výrobní kapacity sebou ve většině případů 

přináší také zvýšenou potřebu zásob. Růst oběžného majetku je doprovázen růstem 

krátkodobých pasiv, tím pádem roste i čistý pracovní kapitál, který se vypočte jako rozdíl 

mezi přírůstkem oběžného majetku a přírůstkem krátkodobých pasiv. 

Valach (2006, s. 64) kapitálový výdaj vyjadřuje takto: 

DANPOIK ±−+=       (2.1) 

kde: K … kapitálový výdaj, 

 I … výdaj na pořízení dlouhodobého majetku, 

 O … výdaj na trvalý přírůstek čistého pracovního kapitálu, 

P … příjem z prodeje existujícího dlouhodobého majetku, 

DAN … daňový efekt (kladný či záporný). 

Podle Synka (2007) je nutné u projektů trvajících několik let přihlédnout k faktoru 

času a kapitálové náklady aktualizovat a přepočítat je na stejnou časovou základnu. Měla by 

se také zohlednit inflace. Propočty se provádějí pomocí diskontní míry. 

Peněžní příjmy 

Peněžní příjmy představují skutečný peněžní tok plynoucí z investice po dobu její 

životnosti. Predikce peněžních příjmů je považována za nejobtížnější a nejkritičtější místo 

celého procesu plánování peněžních toků. Jedním z hlavní důvodů obtížnosti stanovení 

peněžních příjmů je faktor času. Doba životnosti investice je ve většině případů mnohokrát 

delší než doba pořízení investice, tzn., vliv faktoru času roste. Dále je nutné si uvědomit, že 

budoucí očekávaný příjem je ovlivňován větším počtem faktorů, než tomu bylo  

u kapitálového výdaje. Valach (2006) za roční peněžní příjmy plynoucí z investice považuje 

zisk po zdanění (zisk, který investice přináší každý rok), roční odpisy, změnu ČPK spojeného 

s investicí a příjem z prodeje majetku, který je u konce životnosti.  
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Obecné vyjádření peněžního příjmu dle Koudely, Schejbalové (2000, s. 39): 

DANPMAZP MO ±+±+=      (2.2) 

kde: PP … celkový roční peněžní příjem z investice, 

 Z … roční zisk po zdanění z provozu investice (přírůstek zisku), 

 A … roční odpis z investičního majetku (přírůstek odpisů), 

MO … změna ČPK během provozování investice (úbytek+, přírůstek–), 

PM … příjem z prodeje investičního majetku na konci jeho životnosti, 

DAN … daňový efekt. 

Pro investiční projekty financované výhradně z vlastních zdrojů (nezadlužené 

projekty) a pro ty, u nichž se předpokládá, že v budoucnu již nebude investováno 

(jednoroční investice), lze příjem z investice definovat takto: 

ČPKodpEATPPU ∆−+= .      (2.3) 

kde: PPU … celkový roční peněžní příjem z nezadluženého projektu, 

 EAT … roční zisk po zdanění z provozu nezadluženého projektu, 

 odp. … roční odpis z investičního majetku (přírůstek odpisů), 

∆ČPK … změna ČPK během provozování investice. 

Pro nezadlužené víceleté investiční projekty lze pro kterýkoli rok vyjádřit příjem 

plynoucí z této investice: 

.. invČPKodpEATPPU −∆−+=     (2.4) 

kde: PPU … celkový roční peněžní příjem z nezadluženého projektu, 

 EAT … roční zisk po zdanění z provozu nezadluženého projektu, 

 odp. … roční odpis z investičního majetku (přírůstek odpisů), 

∆ČPK … změna ČPK během provozování investice, 

inv. … investiční výdaje. 

Peněžní příjem plynoucí ze zadluženého investičního projektu lze dle Dluhošové 

(2008) vyjádřit: 

)1(.. túrokinvČPKodpEATPP −+−∆−+=   (2.5) 
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kde: PP … celkový roční peněžní příjem ze zadluženého projektu, 

 EAT … roční zisk po zdanění z provozu zadluženého projektu, 

 odp. … roční odpis z investičního majetku (přírůstek odpisů), 

∆ČPK … změna ČPK během provozování investice, 

inv. … investiční výdaje, 

t … sazba daně z příjmu (zisku). 

2.7.2 Náklady kapitálu 

Náklady kapitálu představují pro podnik náklady k získání jednotlivých částí 

podnikového kapitálu. Dluhošová (2008) chápe náklady kapitálu ze dvou pohledů, z pohledu 

podniku a z pohledu investora. Z podnikového hlediska přestavují kapitálové náklady cenu za 

kapitál určený pro další rozvoj podniku. Z hlediska investora se jedná o požadovaný výnos, 

který musí podnik dosahovat, aby nedošlo ke snížení hodnoty pro investora.  

Investiční projekty lze financovat dvěma způsoby, pomocí vlastního kapitálu a pomocí 

cizího kapitálu. Podle Scholleové (2009, s. 142) lze náklady na celkový kapitál vyjádřit jako: 

C

E
r

C

D
trWACC ed ⋅+⋅−⋅= )1(

    (2.6) 

kde: WACC… vážený náklad na kapitál, 

rd … úroková míra placená z cizího kapitálu, 

 t … sazba daně z příjmu, 

 D … úročený cizí kapitál, 

re … požadovaná procentní výnosnost vlastního kapitálu, 

E … vlastní kapitál, 

C … celkový zpoplatněný kapitál, musí platit C = D + E. 

Výpočet podle výše uvedeného vzorce (2.6) muže vést k závěru, že samotný vypočet 

celkových nákladů na kapitál je triviální. V případě dosazování konkrétních dat musíme 

postupovat obzvlášť obezřetně, aby nedošlo k velkému zkreslení. 
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Náklady na cizí kapitál 

Cenou poskytnutého kapitálu je úrok. Výše úroku závisí na mnoha faktorech, 

především pak na riziku, které podstupuje věřitel. Mezi další důležité faktory patří úroková 

hladina na trhu, míra zadlužení podniku, doba vázanosti kapitálu v podniku atd. 

Náklady kapitálu, který podnik získal formou úvěru, emisí obligací, případně jiným 

způsobem, se vyjadřují v podobě úroků, který je snížen o daňový štít. Daňový štít představuje 

úsporu na daních, plynoucí z využití cizího kapitálu. Vztah lze podle Dluhošové  

(2008, s. 109) vyjádřit jako: 

 )1( tird −=       (2.7) 

kde: rd … náklady kapitálu, které firma získá formou dluhu, 

i … úroková míra z dluhu, 

 t … sazba daně z příjmu. 

Náklady na vlastní kapitál 

Náklady vlastního kapitálu jsou požadovaný výnos, který podnik očekává. Podnik při 

realizaci investice z vlastních zdrojů podstupuje větší riziko než věřitel. Obecně tedy platí, že 

očekávaná výnosnost vlastního kapitálu by měla být větší než náklady na cizí kapitál. Jak 

uvádí Dluhošová (2008), základní metody pro určování nákladů na vlastní kapitál jsou: 

• Model oceňování kapitálových aktiv, 

• Arbitrážní model oceňování, 

• Dividendový růstový model, 

• Stavebnicové modely. 

Pro účely této práce budou zvoleny stavebnicové modely. Tyto modely byly vytvořeny 

na základě potřeb a požadavků malých a středních podniků. Snahou těchto modelů je pomoci 

podnikům při stanovování výše požadovaných výnosů, které mohou podniky považovat jako 

adekvátní odměnu za podstoupené riziko. Základem všech stavebnicových modelů je 

stanovení nákladu vlastního kapitálu re na základě požadované bezrizikové úrokové míry rf, 

které se následně upravuje o přirážky za riziko. 
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V současnosti existuje celá řada stavebnicových modelů, přičemž jednotlivé modely se 

od sebe liší postupem stanovení vyčíslení rizikových přirážek. VČR patří mezi nejznámější 

model prof. Maříka nebo ratingový model ministerstva průmyslu a obchodu viz www.mpo.cz.   

Ratingový model ministerstva průmyslu a obchodu vyjadřuje náklady vlastního 

kapitálu takto: 

Akt

E

Akt

E

Akt

UZ

OblBú

U
t

Akt

UZ
WACC

r

U

e









−⋅

+
⋅−−⋅

=

)1(
  (2.8) 

kde: re … náklady vlastního kapitálu, 

 WACCU… vážený náklad na kapitál (nezadluženého podniku), 

 UZ … úplné zdroje (E + Bú + Obl.), 

 Akt … aktiva celkem, 

 E … vlastní kapitál, 

 Bú … bankovní úvěry, 

 Obl. … obligace, 

 
OblBú

U

+
 úroková míra, 

 t … sazba daně z příjmu. 

 FinSatbpodLAfU rrrrWACC +++=     (2.9) 

kde: rf … bezriziková výnosová míra, odhaduje se pomocí výnosnosti 

    dlouhodobých státních dluhopisů, viz www.cnb.cz, 

 rLA … přirážka za velikost firmy, 

 rpod … přirážka charakterizující tvorbu produkční síly, 

 rFinStab … přirážka finanční stability. 

Vztah (2.9) je stanoven za podmínky, kdy podnik má úplatné zdroje = vlastní kapitál. 

Stanovení přirážky za velikost firmy rLA vychází z celkové velikosti zpoplatněného 

kapitálu. Platí, že v případě kdy UZ > 3 mld. Kč potom rLA = 0. V případě, že UZ < 100 mil. 

Kč potom rLA = 5%. Jestliže je velikost UZ z intervalu (100 mil. Kč; 3 mld. Kč), potom se 

rLA vypočte dle vztahu: 
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2,168

)3( 2
UZ

rLA

−
=       (2.10) 

Přirážka charakterizující tvorbu produkční síly rpod závisí na velikosti ukazatele 

rentability aktiv EBIT / A. Ukazatel rentability aktiv se porovnává s ukazatelem X1, který 

vyjadřuje riziko, při kterém dochází k nahrazování úplného cizího kapitálu vlastním 

kapitálem. Ukazatel X1 lze definovat jako: 

.

.
1

OblBú

U

A

OblBúE
X

+
⋅

++
=      (2.11) 

V případě, že EBIT / A > X1 potom rpod lze vynechat tzn. rpod = 0. Pokud EBIT / A < 0 pak 

hodnota rpod = 10 %. Poslední variantou je případ, kdy EBIT / A ≥ 0 a zároveň EBIT / A ≤  

X1. V tomto případě se přirážka charakterizující tvorbu produkční síly rpod vypočte ze vztahu: 

2

2
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=      (2.12) 

Přirážka finanční stability rFinStab závisí na celkové likviditě podniku. Celková 

likvidita podniku, která se vypočte podle vztahu oběžná aktiva / krátkodobé závazky, se 

porovnává s ukazatelem XL, který představuje průměrnou hodnotu likvidity průmyslu. 

Hodnota XL = 1,25 v případě, že průměrná likvidita průmyslu je nižší než 1,25. V případě 

kdy průměrná likvidita průmyslu je vyšší než 1,25, hodnota XL = průměrné hodnotě 

likvidity průmyslu. Je-li celková likvidita podniku > XL, hodnota rFinStab = 0 %. V situaci 

kdy je celková likvidita podniku < 1, hodnota rFinStab = 10 %. Může nastat také situace, kdy 

celková likvidita podniku >1 a zároveň celková likvidita podniku < XL. Přirážka finanční 

stability rFinStab se v tomto případě propočte: 

( )
( )2

2

110
_

−⋅

−
=

XL

likviditacelkováXL
rFinStab

  (2.13) 

Jak bylo uvedeno výše, vztah (2.9) vyjadřuje celkové náklady nezadluženého podniku. 

V případě, že podnik využívá jak vlastní tak i cizí kapitál, jsou celkové náklady podniku dány 

podle Dluhošové (2008, s. 112) vztahem: 









⋅−⋅= t

A

UZ
WACCWACC U 1     (2.14)  

kde: WACCU vážený náklad na kapitál (nezadlužený podnik), 
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 UZ … úplatné zdroje, 

 A … aktiva celkem, 

 t … sazba daně z příjmu. 

2.7.3 Hodnocení efektivnosti investičního projektu pomocí různých metod 

Efektivnost investičních projektů lze posuzovat pomocí různých metod, které se běžně 

používají v teorii i praxi podnikového managementu. Při hodnocení investičních projektů je 

velice důležité, jak uvádí Valach (2006), posuzovat projekty podle toho, jak přispívají 

k hlavnímu cíli podnikání – tj. maximalizaci tržní hodnoty pro majitele. Velikost příspěvku, 

který investice přináší, lze nejlépe vyjádřit pomocí finančních kritérií. V některých situacích 

je podnik donucen dočasně rozhodovat o přijetí či nepřijetí investičního projektu pomocí 

jiných než finančních kritérií. Taková situace může např. nastat v okamžiku, kdy podnik 

expanduje na nový trh a upřednostňuje cenu výrobku, které jsou investicí vyráběny. 

Z dlouhodobého hlediska však hrají finanční kritéria nezastupitelnou roli při rozhodování  

o budoucí investici.    

Jednotlivé metody se od sebe liší někdy velmi zásadním způsobem, jindy se jedná 

pouze o různé technické postupy, které v konečném důsledku dospívají ke stejným názorům. 

V odborné literatuře se tyto metody nejčastěji dělí podle toho, zda respektují faktor času na 

metody statické a metody dynamické. Dalším možným hlediskem pro třídění metod 

hodnotících investiční projekty může být pojetí efektů z investičních projektů. Podle tohoto 

hlediska lze metody rozdělit na nákladové metody (jako kritérium hodnocení efektivnosti 

investičního projektu vystupuje očekávaná úspora nákladů), ziskové metody (jako kritérium 

hodnocení efektivnosti investičního projektu vystupuje očekávaný účetní zisk) a příjmové 

metody (jako kritérium hodnocení efektivnosti investičního projektu vystupuje očekávaný 

peněžní příjem). 

V této diplomové práci bude hodnocen investiční projekt pomocí vybraných statických 

metod, dynamických metod a nákladových metod. 

Statické metody 

Tyto metody nerespektují faktor času. Jejich použití je omezeno pouze na situace, kdy 

faktor času nemá podstatný vliv na rozhodování o realizaci investice. Jejich hlavním 

zaměřením je především sledování peněžních přínosů a jejich poměřování s počátečními 



22 

  

výdaji. I přes nedostatky, které tyto metody bezesporu mají, tj. především nerespektování 

faktoru času ani faktoru rizika, se tyto metody používají především u ne příliš významných 

investičních projektů s krátkou dobou životnosti. Jak uvádí Kislingerová (2007), nelze tyto 

metody v žádném případě doporučit k rozhodnutí o strategických investicích.  

K hodnocení investičního projektu budou v této diplomové práci použity tyto statické 

metody: 

• Čistý celkový příjem z investice, 

• Doba návratnosti, 

• Výnosnost investice. 

Čistý celkový příjem z investice představuje součet všech očekávaných peněžních 

toků upravený o počáteční výdaj. Vztah lze podle Scholleové (2009, s. 52) vyjádřit vztahem: 

∑
=

+−=
n

i

iCFinvNCP
1

.      (2.15) 

kde: NCP … čistý celkový příjem z investice, 

inv. … počáteční investiční výdaj, 

 ∑
=

n

i

iCF
1

… celkový očekávaný peněžní tok za dobu životnosti investice. 

Doba návratnosti představuje dobu, za kterou se investice splatí z peněžních příjmů 

plynoucích z investice. Investice s kratší dobou návratnosti je hodnocena příznivěji než 

investice s delší dobou návratnosti. Investice je přijatelná jen v případě, kdy vypočítaná doba 

návratnosti je menší než doba návratnosti stanovaná podnikem. Samotné stanovení doby 

návratnosti, které podnik požaduje, je dosti problematické a může do značné míry ovlivnit 

rozhodování o přijetí či nepřijetí investičního projektu. Ve většině případů stanovuje podnik 

požadovanou dobu návratnosti na základě předešlých zkušeností s podobnými investičními 

projekty. Pro výpočet doby návratnosti lze podle Valacha (2006, s. 135) použít vztah: 

∑
=

+=
a

i

nn odpZinv
1

)(       (2.16) 

kde: inv. … počáteční investiční výdaj, 

 Zn … roční zisk z investic po zdanění v jednotlivých letech životnosti, 

 odp. … roční odpis z investice v jednotlivých letech životnosti, 
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 n … jednotlivá léta životnosti, 

 a … doba návratnosti. 

Výnosnost investice poměřuje průměrný roční zisk z investičního projektu a náklady 

na investici. Podle Synka (2007) lze vztah pro výpočet vyjádřit ve vztahu: 

.inv

EAT
ROI r=        (2.17) 

kde: ROI … rentabilita investovaného kapitálu, 

EATr … průměrný čistý zisk plynoucí z investice, 

 inv. … náklady na investici. 

V tomto vztahu vystupuje průměrný roční zisk, lze proto srovnávat i projekty, které mají 

různou dobu životnosti a odlišné výše nákladů na investici. Jak dále uvádí Synek (2007), 

efektivnost investice se posuzuje na základě srovnání vypočtené výše rentability s investorem 

požadovanou mírou zúročení. 

Dynamické metody 

Dynamické metody na rozdíl od statických metod respektují faktoru času a do svého 

hodnocení zapojují i riziko.  

K hodnocení investičního projektu budou v této diplomové práci použity tyto 

dynamické metody: 

• Čistá současná hodnota, 

• Vnitřní výnosové procento, 

• Index ziskovosti. 

Čistá současná hodnota je považována za základní dynamickou metodu. Jak uvádí 

Kislingerová (2007), je tato metoda také nejpoužívanější a nejvhodnější, protože představuje 

srozumitelný výsledek a tím i jasná rozhodovací kritéria. Metoda představuje rozdíl mezi 

diskontovaným příjmem z investice a diskontovaným kapitálovým výdajem na realizaci této 

investice. Vztah lze podle Kislingerové (2007, s. 271) vyjádřit ve vztahu: 
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kde: NPV …  čistá současná hodnota, 

C0 … počáteční investiční výdaj, 

CF1,2..n … peněžní příjem z investice v jednotlivých letech její životnosti, 

k … požadovaná výnosnost, 

n … jednotlivá léta investice, 

N … doba životnosti. 

NPV může nabývat třech různých hodnot, přičemž interpretace hodnot je následující: 

NPV > 0 – diskontovaný peněžní příjem převyšuje diskontované kapitálové 

výdaje, projekt může podnik realizovat, 

NVP < 0 – diskontované peněžní příjmy nepokryjí ani diskontované kapitálové 

výdaje, projekt je pro podnik nepřijatelný, 

NVP = 0 - diskontované peněžní příjmy se rovnají diskontovaným kapitálovým 

výdajům, projekt je z pohledu podniku indiferentní. 

Vnitřní výnosové procento lze dle Kislingerové (2007, s. 272) chápat jako relativní 

výnos (rentabilitu), který projekt poskytuje během svého života, číselně pak představuje 

diskontní sazbu, která vede k NPV = 0: 
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kde: C0 … počáteční investiční výdaj, 

n … jednotlivá léta investice, 

N … doba životnosti projektu, 

CFn … peněžní příjem z investice v jednotlivých letech její životnosti, 

IRR … vnitřní výnosové procento. 

Samotný výpočet IRR je pracnější, proto se doporučuje použít pro výpočet IRR finanční 

funkce nadefinované v MS Excel, konkrétně funkci MÍRA.VÝNOSNOSTI. Při hodnocení 

investičního projektu dle IRR je pro podnik přijatelný takový projekt, u něhož platí  

IRR > WACC. Pokud dochází ke srovnávání projektů na základě hodnot IRR, nejvýhodnější 

projekt je ten, který má nejvyšší hodnotu IRR. IRR je bez problému použitelné v situaci, kdy 

investice přináší konvenční peněžní toky (znaménko se v průběhu cash flow změní pouze 
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jednou a to počínajícími investičními výdaji). Někdy se může stát, že IRR může nabývat více 

hodnot nebo nemusí vůbec existovat. První situace nastává v případě tzv. nekonvenčních 

peněžních toků (v průběhu životnosti investice dojde k více než jedné změně znaménka cash 

flow), druhá situace nastává, když vůbec nedochází ke změně znaménka v průběhu cash flow.  

Index ziskovosti představuje poměr očekávaných budoucích diskontovaných 

peněžních toků plynoucích z investice a investičních výdajů na realizaci této investice. 

Kislingerová (2007, s. 282) vyjadřuje index ziskovosti vztahem: 

0

1 )1(

C

k

CF

PI

N

n
i

n∑
= +

=      (2.20) 

kde: PI … index ziskovosti, 

n … jednotlivá léta investice, 

N … doba životnosti projektu, 

CFn … peněžní příjem z investice v jednotlivých letech její životnosti, 

k … požadovaný výnos, 

C0 … počáteční investiční výdaj. 

V případě, že PI > 1 může podnik investiční projekt realizovat. Platí zde, že čím více index 

ziskovosti projektu přesahuje 1, tím je pro podnik výhodnější. 

Nákladové metody 

Nákladové metody využívají pro hodnocení investičních projektů různá nákladová 

kritéria. Efektem plynoucím z investování je úspora nákladů. Jako úspora nákladů se v tomto 

případě bere úspora investičních nákladů i úspora nákladů, které jsou spjaty s provozem 

investice, tedy nákladů provozních. Nákladové metody, jak uvádí Koudela, Schejbalová 

(2000), se nejčastěji používají v situaci, kdy nelze přesně stanovit ceny budoucí produkce  

a tím stanovit budoucí zisk. Dalším častým použitím je srovnávání investičních projektů, resp. 

variant těchto projektů, které všechny zajišťují stejný výsledný rozsah produkce. V případě, 

že se varianty liší velikostí produkce, musí se provést srovnání nákladů na jednotku produkce. 

K hodnocení investičního projektu budou v této diplomové práci použity tyto 

nákladové metody: 
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• Metoda průměrných ročních nákladů, 

• Metoda diskontovaných nákladů. 

Metoda průměrných ročních nákladů je založena na srovnávání průměrných 

ročních nákladů, dochází zde ke srovnávání jednotlivých variant projektů, případně 

srovnatelných projektů. Valach (2006, s. 79) vymezuje průměrné roční náklady vztahem: 

VinviodpR +⋅+= .       (2.21) 

kde: R … roční průměrné náklady varianty, 

odp. … roční odpisy, 

i … požadovaná výnosnost, 

inv. … náklady na investici, 

V … ostatní roční provozní náklady (celkové provozní náklady bez  

odpisů). 

Jak dále uvádí Valach (2006), není tento vztah pro výpočet průměrných ročních nákladů zcela 

přesný, protože požadovaná výnosnost (úrok) vyjadřující vázanost kapitálu je uvažována 

z pořizovací ceny.  Přesněji musí být úrok odvozen od klesající zůstatkové ceny investice, kdy 

s klesající cenou investice dochází také k poklesu vázanosti kapitálu. Pro přesnější výpočet 

průměrných ročních nákladů s ohledem na klesající vázanost kapitálu lze využít složeného 

úrokování, konkrétně umořovatele. Hodnotu umořovatele lze vyjádřit vztahem: 

1)1(
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Umoř       (2.22) 

kde: Umoř. … hodnota umořovatele, 

i … požadovaná výnosnost, 

n … počet let. 

Dosazením vztahu (2.22) do vztahu (2.21) dostaneme vztah pro přesnější výpočet průměrných 

ročních nákladů ve tvaru: 
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     (2.23) 

Z pohledu efektivnosti je pro podnik nejvhodnější varianta nebo projekt s nejnižší hodnotou 

průměrných ročních nákladů. 
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Metoda diskontovaných nákladů je založena na stejném principu srovnávání jako 

předešlá metoda s tím rozdílem, že tato metoda porovnává celkové náklady (náklady na 

investici + diskontované provozní náklady) jednotlivých variant, případně projektů, za celou 

dobu životnosti investice. Valach (2006, s. 86) vyjadřuje diskontované náklady vztahem: 

∑
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+=
N

n

nVinvDis
1

.      (2.24) 

kde: Dis … diskontované náklady projektu, 

inv. … náklady na investici, 

Vn ... diskontované ostatní roční provozní náklady, 

n … jednotlivá léta životnosti, 

N … doba životnosti. 

2.8 Vícekriteriální hodnocení projektů 

Hodnocení projektů na základě výsledků více hodnotících kritérií představuje 

východisko pro rozhodování o přijetí nebo zamítnutí projektu. Proces vícekriteríálního 

hodnocení, jak uvádí Fotr, Souček (2011, s. 310), vyžaduje: 

• stanovit soubor kritérií hodnocení, 

• určit váhy kritérií, 

• zvolit stupnice hodnocení projektů vzhledem ke kvalitativnímu hodnocení, 

• specifikovat transformaci hodnot kvantitativních kritérií na bezrozměrné 

vyjádření, 

• stanovit celkové hodnocení projektů. 

Základní podmínkou, která musí být u vícekriteriálního hodnocení splněna, je 

stanovení souboru hodnotících kritérií. Při výběru jednotlivých kritérií je nutné vybírat taková 

kritéria, která vycházejí ze strategických cílů podniku. V odborné literatuře se lze setkat 

s doporučením rozdělovat hodnotící kritéria dle věcné náplně. Mezi další požadavky, které je 

nutno při výběru kritérií splnit, patří úplnost souborů kritérií, absence duplicit kritérií či 

překrývajících se kritérií a přiměřený počet hodnotících kritérií. 

Váhy kritérií vyjadřují jejich relativní významnost, přičemž platí: vyšší váha kritéria 

představuje vyšší významnost kritéria. Váhy kritérií se volí tak, aby součet všech jednotlivých 
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vah dával 100, resp. 1. Jednotlivé váhy se přiřazují kriteriím na základě subjektivního názoru 

hodnotitele, proto je vhodné, aby při stanovení vah spolupracovalo více hodnotitelů. 

Pro ohodnocení projektů vzhledem k danému kvalitativnímu kritériu je vhodné zvolit 

bodovou stupnici, např. 1…9, přičemž způsob ohodnocení je stejný jako u bodování vah. 

Bodové ohodnocení projektů se poté převede do stupnice 1…100. 

V případě, že se jedná o kvantitativní kritéria, musí se stanovit transformační funkce. 

Tato funkce převede kvantitativní hodnoty na vážené ohodnocení. Před vlastní transformací je 

nutné stanovit přípustné intervaly hodnot tj. dolní a horní mez. Vlastní převod kvantitativní 

hodnoty na vážené ohodnocení je definován jako: 

vkr
xx

xx
H

idih

idi ⋅
−

−
=      (2.25) 

kde: H … ohodnocení vzhledem ke kvantitativnímu kritériu, 

xi … hodnota i-tého kritéria, 

xid ... dolní mez i-teho kritéria, 

xih … horní mez i-tého kritéria. 

Celkové hodnocení projektu je dáno váženým součtem ohodnocení jednotlivých 

kritérií. 

2.9 Riziko a investiční projekty 

Ať už si to uvědomujeme nebo ne, riziko je součástí našeho každodenního života. 

V případě jednotlivce se může jednat např. o riziko krádeže automobilu, riziko zranění, riziko 

ztráty zaměstnání a mnoho dalších. V případě podniku se jedná o situace, kdy dochází 

k zavádění nových technologií, pronikání na nové trhy, vývoji nových produktů aj. Tyto 

situace většinou souvisí s nutností nákupu dlouhodobého majetku, ať už hmotného nebo 

nehmotného, tedy s investicí. Žádný úspěšný podnik se v dnešní konkurenční době neobejde 

bez investic. Dalo by se říct, že jedním z podstatných znaků podnikání je nejistota a riziko. 

Riziko a nejistota jsou úzce spjaty s jakýmkoli rozhodováním, tedy i rozhodováním  

o kapitálových výdajích, neboli o investování, jak uvádí Synek (2007). Důvodem rizikovosti 

investování je neznalost výsledku, tzn., investicí může podnik dosáhnout obrovských zisků, 

ale i obrovských ztrát. O důležitosti správného rozhodování v případě investic vypovídají  

i každoroční statistiky zkrachovalých podniků, protože neuvážená investice může vést až  

ke krachu společnosti. 
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„Respektování rizika je nutným základním atributem správného rozhodování o 

investici“. Valach (2006, s. 165). 

2.9.1 Riziko vs. nejistota 

V odborné literatuře je riziko definováno jako možnost vzniku ztrát, případně jako 

pravděpodobnost vzniku či výskytu událostí, které mohou negativně ovlivnit požadovaný 

výsledek atd. Toto pojetí, kdy je riziko spjato pouze s negativní stránkou, je typické pro tzv. 

čisté riziko. Pro podnikovou praxi je však mnohem důležitější podnikatelské riziko, které má 

nejen negativní, ale také pozitivní stránku. Podnikatelské riziko je spjato s variabilitou 

možných výsledků podnikových procesů a aktivit, dále s možností existence odchylek  

od plánovaných výsledků či cílů a v neposlední řadě s pravděpodobností výskytu odlišných 

výsledků či cílů.   

 Nejistota je chápána jako širší pojem než riziko. Nejistota je obvykle spojována 

s neschopností spolehlivého odhadu vývoje faktorů, které ovlivňují výsledky projektů, jak 

uvádí Fotr, Souček (2011). Na základě nepřesných odhadů faktorů dochází k nepřesným 

odhadům výsledků projektu, tudíž se tyto projekty stávají rizikovými. 

2.9.2 Ochrana proti riziku 

Je především v zájmu manažerů, aby chránili podnik před hrozícím rizikem. 

V podnicích by se za účelem snížení vlivu rizika měla provádět tzv. riziková politika 

(management rizika), která zahrnuje identifikaci rizika, měření stupně rizika, odhad vlivu 

rizika na činnost podniku a v neposlední řadě ochranu proti riziku. 

Ochranu podniku proti riziku lze provádět buď odstraněním příčin rizika, někdy se 

tento způsob nazývá ofenzivní přístup k riziku, nebo redukcí pro podnik nepříznivých 

důsledků na přijatelnou míru, tento způsob je označován jako defenzivní přístup k riziku. 

2.9.3 Management rizika 

Základním úkolem managementu rizika je zvýšit pravděpodobnost úspěchu 

investičního projektu a minimalizovat možnost neúspěchu tohoto projektu. Investiční projekty 

jsou dlouhodobé a v drtivé většině velice kapitálově náročné. Právě z těchto důvodů je 
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kvalitní management rizika nejdůležitější faktor, na kterém závisí úspěch investičního 

projektu. Proces managementu rizika zobrazuje obr. 2.2. 

Obr. 2.2 Proces managementu rizika investičních projektů 

 

 Zdroj: Fotr, Souček (2011, s. 150) 

• Iniciační fáze – tato fáze je charakteristická aktivitami, na jejichž základě je 

zpracován plán managementu rizika. 

• Identifikace rizik – cílem je identifikovat všechna rizika nebo rizikové 

faktory, které by mohly ovlivnit negativním způsobem dosažení plánovaných 

cílů. 

• Stanovení významnosti rizik – pro stanovení velikosti rizika lze využít tři 

skupiny charakteristik. První skupina je založena na znalosti rozdělení 
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pravděpodobnosti kritérií hodnocení projektu, druhá skupina je založena na 

celkovém ohodnocení rizik projektu, třetí skupina na určitých vlastnostech 

projektu z manažerského a ekonomického pohledu. 

• Hodnocení rizika a rozhodování o riziku – v této fázi dochází k posouzení 

přijatelnosti rizika, déle dochází k předložení návrhů jak tato rizika zvládnout. 

• Plánování protirizikových opatření – jedná se o nejdůležitější část 

managementu rizika. Hlavní náplní je plánování opatření, která povedou ke 

snížení potenciálního rizika projektu, a dále k posílení příležitostí, které mohou 

pozitivně působit na projekt. 

• Realizace protirizikových opatření – tato fáze je závislá na fázi předchozí, 

tzn., k její realizaci dochází v okamžiku přijetí protikrizových opatření. 

Realizace probíhá formou jakýchsi miniprojektů. 

• Postaudity – závěrečná fáze, která porovnává očekávané rizika a jejich dopady 

se skutečností.  
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3 Představení společnosti PF PLASTY CZ s.r.o. 

Společnost PF PLASTY CZ s.r.o. působí více než padesát let v plastikářském  

a strojírenském průmyslu. Hlavní činností je výroba vstřikovacích forem a výlisků 

z termoplastů, které nalézají využití v různých oblastech průmyslu. V posledních letech  

se společnost orientuje především na zákazníky působící v automobilovém průmyslu. Díky 

širokému portfoliu služeb je společnost PF PLASTY CZ s.r.o. schopna nabídnou svým 

zákazníkům  komplexní řešení jejich problematiky. 

3.1 Základní údaje 

Název subjektu: PF PLASTY CZ s.r.o. 

Sídlo:   Chuchelná, Masarykova 144, PSČ 747 24 

Identifikační číslo: 62362208 

Datum zápisu:  3. 4. 1995 

Právní forma:  Společnost s ručením omezeným 

Předmět podnikání: - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 

1 až 3 živnostenského zákona;  zámečnictví, nástrojařství; 

opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 

Statutární orgán: Jednatel: Ing. Rudolf Bochenek 

Společníci:  Ing. Rudolf Bochenek 

Záhladní kapitál: 100 000,- (splaceno 100 %) 

3.2 Historie 

Společnost se může pochlubit dlouhou a bohatou historií. Byla založena již roku 1860 

knížetem Lichnovským. V prvopočátku sloužila továrna ke zpracování lnu, který se pěstoval 

na polích v okolí Chuchelné. O modrých lánech lnu píše i básník Petr Bezruč ve své básni 

„Stužkonožka modrá“. 10. února 1908 zachvátil továrnu požár. Požár vznikl od rozehřátého 

kola stroje zpracovávajícího len. I přes velké škody byl provoz znovu obnoven. Nezbytnou 

součástí zpracování lnu byla také máčírna, vybudovaná K. M. Lichnovským v odlehlé části 

obce Chuchelné. V průběhu dvacátých let dochází k omezování výroby, propouštění 

zaměstnanců a zkracování pracovního týdne. V dubnu 1925 je výroba definitivně zastavena. 
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Objekty odkoupil československý stát, který zde zřídil tabákovou továrnu. V roce 1938 za 

okupace byl závod přebudován na výrobu třaskavin. Byly vybudovány speciální sklady  

a úzkokolejná dráha spojující závod s nádražím. V té době zde pracovalo 600 lidí, převážně 

zajatců. Po osvobození v roce 1945 byl závod z velké části zničen a nebyl schopen provozu. 

Závod byl opraven a provoz začal znovu v roce 1949, kdy se zde vyráběl elektroinstalační 

materiál z bakelitu. V roce 1951 došlo k přičlenění k n. p. Sigma pumpy a došlo k přesunu 

výroby z Lutína. V roce 1954 byl závod vyčleněn z n. p. Sigma Lutín a začleněn do nově 

ustanoveného specializovaného n. p. Lisovny nových hmot se sídlem v Olomouci. K další 

změně došlo 1. 1. 1955, kdy bal podnik v Olomouci zrušen a nově ustaven národní podnik 

Lisovny nových hmot se sídlem ve Vrbně pod Pradědem. Důležitým rokem byl rok 1961, kdy 

započala výstavba nástrojárny, která byla předána do provozu v roce 1962. Nešťastným 

rokem byl rok 1979, kdy vyhořela výrobní hala vstřikovny I. Klíčovým rokem byl rok 1980, 

kdy započala spolupráce s Autopalem Nový Jičín v oblasti výroby forem a výlisků pro 

světelnou techniku. Každý jistě z dětství zná legendární hračku na písek tzv. „Tatrovku“, její 

výroba byla zahájena v roce 1985 a v modernizované podobě pokračuje i v dnešní době. 

Dalším milníkem se stal rok 1990, kdy došlo k osamostatnění od LPH Vrbno pod Pradědem  

a vznikl samostatný podnik Formy a plasty s. p.. V roce 1993 proběhla privatizace. 

K transformaci na akciovou společnost Plasty a formy a.s. došlo v roce 1995. Důležitý byl rok 

1999, kdy společnost poprvé zavedla systém jakosti ISO 9002. Ke změně názvu společnosti  

a také ke změně vlastníka došlo v roce 2002, ve stejném roce proběhla ve společnosti 

certifikace dle ISO 9001. 

3.3 Současnost 

V současné době zaměstnává společnost cca 290 zaměstnanců a patří mezi významné 

zaměstnavatele v regionu. V loňském roce dosáhla společnost ročního obratu 299 mil. Kč. 

Nejvíce tržeb plynulo z dodávek do automobilového průmyslu (54%) a elektrotechnického 

průmyslu (26%). Většina produkce je určena pro vývoz (cca. 65% z celkového objemu 

produkce), nejčastěji míří produkty do Německa, Slovenska, Francie, Maďarska, Španělska, 

Švýcarska. Jak již bylo uvedeno výše, hlavní podnikatelskou činností je výroba vstřikovacích 

forem (z celkového obratu 299 mil. Kč tvořil obrat z této činnosti 50 mil. Kč) a výroba 

výlisků z termoplastů (z celkového obratu 299 mil. Kč tvořil obrat z této činnosti 149 mil. 

Kč). 
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I když obrat z výroby vstřikovacích forem tvoří jen cca 17 % z celkového obratu 

společnosti, lze považovat vlastní nástrojárnu jako značnou konkurenční výhodu. Součástí 

strojní výroby je vlastní oddělení konstrukce, které pokrývá celý proces technické přípravy 

výroby forem od designu výrobku přes tvorbu výkresové dokumentace, návrhu 3D modelů 

lisovacího nástroje, převodu CAD dat až po přípravu programů pro CNC obrábění. 

V současně době je společnost PF PLASTY CZ s.r.o. schopna vyrobit formy ve velikostech 

od 156x156x156mm do 800x800x700mm a hmotnosti od 25 kg do 2500 kg. Vstřikovací 

formy splňují vysoké nároky na přesnost a kvalitu opracování. Proces výroby lisovacího 

nástroje je velmi technicky složitý a časově náročný, v konečné fázi však vytváří vysokou 

přindanou hodnotu. 

Výroba výlisků z termoplastů tvoří jádro businessu společnosti. Výroba probíhá 

formou vstřikování. Společnost zpracovává téměř všechny termoplastické hmoty. Strojní 

vybavení tvoří v současné době 52 vstřikovacích lisů s různou gramáží a uzavírací silou. Díky 

tomu může společnost svým zákazníkům nabídnout výrobky od 0,5 g do 2500 g. Jak již bylo 

uvedeno výše, společnost z velké míry dodává díly do automobilového průmyslu, tzn., jsou 

zde kladeny značné požadavky na kvalitu. Neustále se zvyšující požadavky na kvalitu ze 

strany nejen odběratelů z automobilového průmyslu vedly společnost ke značným investicím 

do strojního vybavení. V posledních letech byly nakoupeny nové vstřikovací lisy ENGEL, 

které splňují i ty nejpřísnější požadavky na kvalitu výroby, investice směřovaly také do 

nákupu robotických manipulátorů, nových sušících zařízení na přípravu lisovací hmoty atd. 

V loňském roce pořídila společnost hi-tech lisy společnosti Zaphir. Na rozdíl od lisů 

společnosti ENGEL, které jsou hydraulické, se jedná o čistě elektrické lisy. U lisů Zaphir 

odpadá olejové hospodářství a především jsou cca o třetinu úspornější ve spotřebě elektrické 

energie. Další významnou investicí, která do značné míry zvyšuje konkurenční výhodu, byla 

investice do dvoukomponentních lisů. V letošním roce se předpokládají investice do strojního 

vybavení lisovny a především do vzduchotechniky, které je v havarijním stavu. 

Systém řízení jakosti společnosti PF PLASTY CZ s. r. o. je v souladu s požadavky 

normy ISO 9001:2008 a normy ISO TS 16949:2009 určené pro zabezpečení jakosti v oblasti 

automobilového průmyslu. Politika a cíle jakosti společnosti jsou stanoveny s ohledem  

na plnění požadavků a očekávání zákazníků, zabezpečování požadované kvality výrobků  

a služeb se snahou minimalizace negativních vlivů na životní prostředí. 
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4 Charakteristika investičního projektu 

Výroba nástrojů i plastikářská výroba patří mezi výroby velmi energeticky náročné. 

Z energetického hlediska je společnost závislá na dodávkách elektřiny, dodávkách vody  

a dodávkách stlačeného vzduchu, který si sama vyrábí. 

Společnost řeší dodávky stlačeného vzduch do plastikářských provozů TP3 a TP4, 

které jsou velmi ekonomicky náročné a neefektivní. Důvodem ekonomické náročnosti je 

havarijní stav kompresorů, vyrábějících stlačený vzduch, ale také celé transportní soustavy. 

Vysoké náklady výroby vzduchu se odráží ve zvýšených nákladech výroby, výroba  

se zbytečně prodražuje a společnosti se zcela zbytečně snižuje zisk. V současné době se 

připravuje investice, která by tento nešvar měla vyřešit.   

4.1 Popis současného stavu 

Výroba stlačeného vzduchu je prováděna dvěma kompresory Atlas Copco GA 55-7,5, 

které jsou umístěny v samostatné budově kompresorovny, viz Příloha č. 1. Jedná se  

o stacionární jednostupňové šroubové kompresory se vstřikováním oleje, poháněné 

elektromotorem. Stáří kompresorů je cca 21 let (pořízení v roce 1992) tzn., jsou velmi 

technicky i morálně zastaralé. Kompresory nejsou vybaveny frekvenčními měniči, což 

způsobuje značný odběr elektrické energie i v případě, že je kompresor v odlehčeném stavu. 

Servis takto starých kompresorů je značně nákladný, jednak z důvodu častějších servisních 

kontrol, jednak z důvodu nákladnosti náhradních dílů. 

Oba kompresory mají shodnou výkonnost 155 l/s. Stlačený vzduch vyprodukovaný 

kompresory jde přes odkalovač do vzdušníku o objemu 6 m3.  Tlak v systému je 7 barů. Ze 

vzdušníku je vzduch transportován ocelovým rozvodem o průměru 6/4“ do objektů  

148 (výrobní hala TP3), 146 (recyklační linka) a objektu 161 (výrobní hala TP4). Rozvod je 

odizolován asfaltovým pasem. Rozvod je veden v zemi, což v zimních obdobích způsobuje 

problém. Problémy způsobuje vzdušná vlhkost obsažena v transportovaném vzduchu, která  

i přes asfaltovou izolaci v rozvodu namrzá a způsobuje odstávky dodávek vzduchu. 

V systému chybí sušičky vzduchu, které by přebytečnou vzdušnou vlhkost odstranily. 

Před vstup do jednotlivých budov jsou stejně jako před vzdušníkem  odkalovače, které 

slouží k odstranění kondenzátu (voda + olej) z rozvodného systému. Každý z výše uvedených 

objektů má vlastní vnitřní rozvod vzduchu. Na vnitřním rozvodu je napojena celá řada 
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koncových spotřebičů jako: manipulátory, sušičky materiálu, nasávače materiálu, 

pneumatické vyhazování forem, ionizátory atd. Bez spotřebičů nelze zajistit chod plastikářské 

výroby! 

V současné době není společnost schopna i přes obrovské náklady na výrobu 

stlačeného vzduchu určit kolik vzduchu se ve skutečnosti vyrobí a kolik se ho spotřebuje. 

Z tohoto důvodu proběhlo ve společnosti sedmidenní měření spotřeby stlačeného vzduchu, 

viz Příloha č. 2. 

Provedené měření poukázalo na zcela neekonomický provoz stlačeného vzduchu. 

Měřením byla zjištěna maximální spotřeba cca 110 l/s během běžného provozu plastikářských 

dílen. V době měření však byly v provozu oba kompresory (každý s výkonností 155 l/s),  

z čehož vyplývá, že spotřebovávané množství by s velkou rezervou pokrylo provoz pouze 

jednoho z nich. I přes skutečnost, že jeden kompresor jel téměř celou dobu měření v tzv. 

odlehčeném provozu, spotřebovával tento kompresor zbytečně značné množství elektrické 

energie (jak již bylo uvedeno výše, kompresory nejsou vybaveny frekvenčními měniči, které 

v případě odlehčeného provozu neodebírají elektrickou energii). Dalším zjištěním byly 

značné úniky stlačeného vzduchu ze systému. Jak je vidět v Příloze 2, docházelo ke spotřebě  

i v okamžiku, kdy byly všechny spotřebiče odstaveny. Tento stav poukazuje na značné 

netěsnosti v systému rozvodu stlačeného vzduchu (únik vzduchu tvoří cca ¼ produkce  

tj. 25 l/s). Situace kdy nákladná produkce vzduchu uniká bez užitku do okolí, se nedá nazvat 

jinak než naprosté mrhání podnikovými prostředky. 

Společnost vyrábí vzduch cca 340 dní v roce. V pracovní dny provádí pracovník 

údržby každodenní vizuální kontrolu chodu kompresorů, odkalení vzdušníků a kontrolu úniků 

vzduchu. Kontrola úniků je však velmi problematická vzhledem ke stavu rozvodu a počtu 

odběrných míst. Délka kontroly se pohybuje kolem jedné hodiny denně. 

4.2 Možné varianty řešení 

Vzhledem k neefektní výrobě stlačeného vzduchu, se společnost PF PLASTY CZ 

s.r.o. rozhodla stanovit tři varianty možného řešení současného stavu. Na základě 

stanovených kritérií bude provedeno hodnocení každé z variant. Nejlépe hodnocená varianta 

bude následně doporučena k realizaci. 
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4.2.1 Varianta I. 

První varianta počítá s pořízením jednoho kompresoru Atlas Copco GA 37 VSD 

s integrovaným filtrem DD. Jedná se o stacionární, vzduchem chlazený, jednostupňový, 

šroubový kompresor se vstřikem oleje. Oproti stávajícím kompresorům je již vybaven 

frekvenčním měničem, který umožňuje plynulou regulaci výkonnosti kompresoru změnou 

otáček motoru. Díky frekvenčnímu měniči lze dosáhnout úspory až 35 % (údaje výrobce) 

v závislosti na charakteru spotřeby vzduchu. Kompresor je vybaven motorem o výkonu  

35 kW a výkonnost udávána výrobcem je 24,4 – 121 l/s při 7 barech v systému. Kompresor 

by byl umístěn ve stávající kompresorovně, objekt 143 viz Příloha č. 1. V kompresorovně by 

došlo k demontáži jednoho stávajícího kompresoru Atlas Copco GA 55-7,5, dále by bylo 

nutné provést instalatérské úpravy potrubí pro připojení nového kompresoru a vybudovat 

novou přípojku elektřiny. Počítá se s využitím stávajícího vzdušníku o objemu 6 m3. 

V této variantě se dále počítá s vybudováním nového rozvodu stlačeného vzduchu 

z kompresorovny do objektů plastikářské výroby 148 (výrobní hala TP3) a 161 (výrobní hala 

TP4) viz Příloha č. 1, v této variantě se již nepočítá s připojením objektu 146 (recyklační 

linka). V tomto objektu by byla potřeba stlačeného vzduchu řešena jiným způsobem. Rozvod 

vzduchu by byl realizován v trubkách o průměru 63 mm izolovaných miralonem 63x20 mm, 

přičemž trasa z kompresorovny do objektu 148 by byla vedena vzduchem na ocelových 

podpěrách. Trasa z kompresorovny do objektu 161 je plánována v zemi. V této variantě se 

dále počítá se zachováním jednoho stávajícího kompresoru Atlas Copco GA 55-7,5, kdy 

dojde k přepojení na nový rozvod vzduchu. Starý kompresor by sloužil jen jako jakási záloha. 

Za běžného provozu by byl odstaven a ke spuštění by došlo až v případě havárie nového 

kompresoru. 

Z důvodu dodávek vzduchu v odpovídající kvalitě je nutné nainstalovat v každé 

z výrobních hal kondenzační sušič, který zbavuje vzduchu přebytečné vlhkosti. V případě 

výrobní haly TP3 se počítá s instalací kondenzační sušičky Atlas Copco FX8, v případě 

výrobní haly TP4 s instalací kondenzační sušičky Atlas Copco FX11. Kondenzační sušičky 

by byly umístěny přímo ve výrobních halách, z tohoto důvodu se počítá s úpravou 

elektroinstalace pro ustavení sušiček. Sušičky by byly napojeny na vnitřní rozvod vzduchu. 

V této variantě se počítá s využitím servisní smlouvy na údržbu kompresoru, která 

pokrývá všechny běžné výdaje (plánované servisní kontroly a údržby) s výjimkou generální 
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opravy a havárií. Rozsah každodenních kontrol prováděných pracovníkem údržby zůstává 

jako za současného stavu. 

Tato varianta předpokládá úsporu nákladů ve výši cca 47 % oproti stávajícímu stavu. 

Úspora bude dosažena nasazením nového úspornějšího kompresoru, dále dojde k redukci 

v počtu kompresoru ze dvou na jeden a k vybudováním nového rozvodu stlačeného vzduchu, 

kdy již nebude docházet ke zbytečným únikům do okolí. 

4.2.2 Varianta II. 

    Tato varianta počítá s pořízením a umístěním jednoho kompresoru a vzdušníku  

na každý z plastikářských provozů tj. do objektu 148 (výrobní hala TP3) a objektu 161 

(výrobní hala TP4). 

 V případě objektů 148 by došlo k umístění kompresoru Atlas Copco GA 15 VSD FF 

s integrovaným filtrem DD přímo uvnitř objektu. Jedná se o stacionární, vzduchem chlazený, 

jednostupňový, šroubový kompresor se vstřikem oleje. Stejně jako ve variantě I. je již tento 

kompresor vybaven frekvenčním měničem. Výkon elektromotoru je 15 kW a výkonnost se 

pohybuje od 15,9 – 48,5 l/s při 7 barech v systému. Kompresor je navíc vybaven 

kondenzačním sušičem vzduchu. Dále by bylo nutné přímo do objektu umístit nový vzdušník 

o objemu 0,5 m3. Před samotným umístěním kompresoru a vzdušníku by se provedly drobné 

zednické, elektrikářské a instalatérské práce nutné k ustavení a k napojení na vnitřní rozvod 

vzduchu. 

Do objektu 161 se počítá s umístěním kompresoru Atlas Copco GA 26 VSD FF 

s integrovaným filtrem DD a nového vzdušníku o objemu 1 m3.  Řešení by bylo stejné jako 

v případě objektu 148. Rozdíl je pouze ve výkonu kompresoru, kdy kompresor v objektu 161 

má výkon elektromotoru 26 kW a výkonnost 15,9-81,2 l/s při 7 barech v systému a v objemu 

vzdušníku. 

Tato varianta dále počítá se zachováním jednoho stávajícího kompresoru Atlas Copco 

GA 37 VSD s integrovaným filtrem DD pro případ havárie. Stejně jako v případě varianty I., 

 i zde by byl stávající kompresor během běžného provozu vypnut a k zapnutí by docházelo 

pouze v případě havárie. Dále se počítá se zaslepením větve stávajícího rozvodu vedoucího  

do objektu 146 a to především z důvodů eliminace zbytečných úniků vzduchu. 
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Servis obou kompresorů by byl řešen formou servisních smluv a rozsah každodenních 

kontrol by zůstal zachován. 

Tato varianta předpokládá úsporu cca 40 % oproti stávajícímu stavu. 

4.2.3 Varianta III. 

Tato varianta počítá s provedením celkové repase obou stávajících kompresorů Atlas 

Copco GA 37 VSD s integrovaným filtrem DD. Dále tato varianta počítá s instalací nových 

kondenzačních sušiček do objektů 148 (výrobní hala TP3) a 161 (výrobní hala TP4). 

Specifikace a řešení je popsáno ve variantě I. Došlo by také k vybudování nového rozvodu 

stlačeného vzduchu stejným způsobem, viz varianta I. 

Varianta III. počítá s provozem obou kompresorů najednou. Servis by byl prováděn 

dle stanovených servisních intervalů, tzn. servisní zásah po 2000, 4000, 8000 moto hodinách 

a generální oprava by byla provedena po 25000 moto hodinách. Oproti stávajícím 

předloženým variantám je tento způsob servisní údržby značně nákladný. Rozsah 

každodenních kontrol by zůstal zachován. 

Tato varianta předpokládá snížení stávajících nákladů o 17 %. Úspory by bylo 

dosaženo díky vybudování nového rozvodu vzduchu, kdy by došlo k eliminaci úniků vzduchu 

do okolí. 

Všechny tři varianty počítají se životností investice alespoň 10 let. Společnost plánuje 

realizovat investici v roce 2012 a investice bude hrazena pouze vlastními zdroji.  
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5 Hodnocení investičního projektu a následná doporučení 

Společnost je v situaci, kdy již nelze nadále odkládat investici do výroby stlačeného 

vzduchu. V předchozí kapitole byly popsány tři varianty řešení stávajícího havarijní stavu. 

Před přijetím jedné z variant je nutné provést hodnocení všech možných variant a vybrat tu, 

která je pro podnik nejefektivnější. 

5.1 Plánování peněžních toků z investičního projektu 

Plánování peněžních toků z investičních projektů představuje určení všech 

kapitálových výdajů nutných k realizaci investice a určení všech peněžních příjmů, které 

investice vyvolá za celou dobu své životnosti. 

5.1.1 Stanovení kapitálových výdajů 

Celkové kapitálové výdaje potřebné na realizaci jednotlivých investičních variant jsou 

stanoveny dle vztahu (2.1) a jsou uvedeny v Tab. 5.1.  

Tab. 5.1 Celkové kapitálové výdaje v Kč 

 

Zdroj: interní dokumenty společnosti PF PLASTY CZ s.r.o. 

Podrobný rozpis kapitálových výdajů pro jednotlivé varianty viz Příloha č. 3. 

Plánovaná investice nepovede k rozšíření stávajících výrobních kapacit, z tohoto důvodu 

investice nezpůsobí změnu stavu zásob ani změnu krátkodobých pasiv tzn., nedojde ke změně 

ČPK. Z pohledu hodnocení celkových kapitálových výdajů je pro podnik nejvýhodnější 

varianta III. 

5.1.2 Stanovení peněžních příjmů 

Stanovení očekávaných peněžních příjmů je provedeno dle vztahu (2.3). V této 

konkrétní situaci, kdy investice nepovede k produkci výrobků, nelze očekávat příjem  

ve formě tržeb. Jako příjem je zde považována úspora, která podniku vznikne realizací jedné 

z variant.  
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Pro stanovení celkových nákladů v jednotlivých letech je nutné vyčíslit daňové odpisy 

pro jednotlivé varianty. Daňový odpis je daňově uznatelný náklad, který snižuje daňový 

základ. Ve společnosti probíhá rovnoměrné odepisování majetku. 

Odpisy varianta I. 

V této variantě se plánuje zakoupit nový kompresor, dva kondenzační sušiče viz 

Příloha č. 3 a vybudovat nový rozvod stlačeného vzduchu. Z pohledu Zákona o dani z příjmu 

č. 586/1992 Sb. jsou kompresory a kondenzační sušiče zařazeny do 3. odpisové skupiny 

s dobou odepisování 10 let. Vybudování nového rozvodu stlačeného vzduchu je zařazeno  

do 4. odpisové skupiny s dobou odepisování 20 let. Celkové odpisy varianty I. v jednotlivých 

letech za plánovanou dobu životnosti investice, stejně jako podrobné stanovení odpisů 

v jednotlivých letech pro rozdílné odepisování majetku podle odpisových skupin je zobrazeno 

v Příloze č. 4. 

Odpisy varianta II. 

V případě této varianty společnost plánuje s pořízením dvou nových kompresorů  

a dvou nových vzdušníků. Stejně jako je uvedeno u varianty I., tato zařízení jsou zařazena  

do 3. odpisové skupiny s dobou odepisování 10 let. Celkové odpisy varianty II. zobrazuje 

Příloha č. 5. 

Odpisy varianta III. 

Tato varianta je téměř stejná jako varianta I. s tím rozdílem, že by nedošlo k pořízení 

nového kompresoru, ale ke kompletní repasi stávajících kompresorů. Repase však nezlepší 

technické vlastnosti stávajících kompresorů, proto se nebude odepisovat. Odpisy varianty III. 

jsou k dispozici v Příloze č. 6. 

Předpokládané úspory, tedy i příjmy, byly vyčísleny jako rozdíl nákladů, které by 

měla společnost na výrobu vzduchu v následujících letech za stávajícího havarijního stavu, 

viz Příloha č. 7, a nákladů, které by společnost měla po realizaci jedné z variant. Vývoj 

budoucích nákladů byl odhadnut na základě controllingových dat. Předpokládá se každoroční 

růst cen energií o 5 %, náklady na opravy a revize byly stanoveny na základě nabídky 

servisních smluv.  
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Z Přílohy č. 7 vyplývá, že největší příjmy může společnost očekávat v případě 

realizace varianty I. 

5.1.3 Náklady kapitálu 

Stanovení nákladu kapitálu je důležité pro vyhodnocení ekonomické efektivnosti 

investice, protože pomocí nákladu kapitálu je následně diskontován peněžní tok investice. 

Náklady kapitálu jsou vypočteny pomocí stavebnicového modelu, konkrétně dle ratingového 

modelu Ministerstva průmyslu a obchodu. Princip všech stavebnicových modelů je stejný, 

vychází se stanovení bezrizikové výnosové míry a ostatních rizikových přirážek viz vztah 

(2.9). 

Stanovení bezrizikové výnosové míry rf 

Bezriziková výnosová míra rf představuje výnos 10letých státních dluhopisů. 

V současné době je hodnota rf na úrovni 4,00 %. 

Stanovení přirážky za velikost firmy rLA 

Pro výpočet rLA jsou zapotřebí údaje z rozvahy společnosti, viz Příloha č. 8. Vstupní 

údaje pro stanovení rLA jsou uvedeny v Tab. 5.2. 

Tab. 5.2 Vstupní údaje pro stanovení rLA v Kč 

 

Jak již bylo uvedeno v teoretických východiscích práce, v případě kdy hodnota  

UZ > 100 mil., hodnota  rLA = 5,00 %. 

Stanovení přirážky charakterizující tvorbu produkční síly rpod 

Přirážka rpod je závislá na velikosti ukazatele rentability aktiv EBIT / A. Ukazatel 

rentability aktiv se porovnává s ukazatelem X1, který je stanoven dle vztahu (2.11). Vstupní 

údaje vychází z rozvahy společnosti, viz Příloha č. 8 a z výkazu zisku a ztráty společnosti viz 

Příloha č. 9. Vstupní údaje jsou uvedeny v Tab. 5.3. 
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Tab. 5.3 Vstupní údaje pro stanovení rpod  

 

Z Tab. 5.3 vyplývá skutečnost, že EBIT/A > X1. V takovém případě rpod = 0,00 %. 

Stanovení přirážky finanční stability rFinStab 

Přirážka je závislá na celkové likviditě podniku, která se porovnává s ukazatelem XL. 

Ukazatel XL prezentuje průměrnou likviditu průmyslu. Hodnota tohoto ukazatele je dle údajů 

dostupných na internetových stránkách ministerstva průmyslu a obchodu 1,45. Vstupní údaje 

pro výpočet celkové likvidity podniku vycházejí z rozvahy. V Tab. 5.4 jsou uvedeny vstupní 

údaje pro stanovení rFinStab. 

Tab. 5.4 Vstupní údaje pro stanovení rFinStab. 

 

Z Tab. 5.4 vyplývá, že celková likvidita podniku (OA/KZ) dosahuje hodnoty 2,03, což 

je hodnota vyšší než hodnota průměrné likvidity průmyslu. Přirážka finanční stability 

v případě kdy OA/KZ > XL, je 0,00 %. 

Na základě výše stanovené bezrizikové úrokové míry a všech rizikových přirážek lze 

určit vážený náklad na kapitál nezadluženého podniku WACCu. Výpočet WACCu viz Tab. 

5.5. 
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Tab. 5.5 Výpočet váženého nákladu na kapitál nezadluženého podniku 

 

Vážený náklad na kapitál nezadluženého podniku, je ve výši 9,00 %. Náklady 

celkového kapitálu zadluženého podniku jsou vyjádřeny vztahem (2.14). Výpočet je zobrazen 

v Tab. 5.6. 

Tab. 5.6 Výpočet nákladu na kapitál nezadluženého podniku 

 

Celkové náklady kapitálu zadluženého podniku WACC jsou 7,99 %. Touto hodnotou 

budou diskontovány peněžní toky investice.  

5.1.4 Hodnocení efektivnosti investičního projektu pomocí různých metod 

K hodnocení efektivnosti investičních projektů lze využít celou řadu metod. Pro účely 

této práce jsou použity statické metody hodnocení a dynamické metody hodnocení. 

Konkrétně jde o tyto statické metody: čistý celkový příjem z investice, doba 

návratnosti a rentabilita vlastního kapitálu. V případě dynamických metod jde o: 

metodu čisté současné hodnoty, vnitřní výnosové procento a index ziskovosti. 

Čistý celkový příjem z investice NCP 

Představuje celkový příjem plynoucí z investice za celou dobu životnosti upravené  

o počáteční výdaj. NCP lze vyjádřit dle vztahu (2.15). Údaje nutné k výpočtu vycházejí 

z očekávaných peněžních příjmů, viz Příloha č. 7 a kapitálového výdaje na investici viz 

Příloha č. 3. Výpočet je zobrazen v Tab. 5.7. 
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Tab. 5.7 Výpočet čistého celkového příjmu z investice 

 

Jak vyplývá z Tab. 5.7, hodnota NCP je u všech variant kladná, což je také podmínka 

realizovatelnosti investice. Nejefektivnější variantou je varianta I., která by společnosti 

v případě realizace přinesla největší čistý příjem za dobu své životnosti. Nejhůře z hlediska 

hodnocení dle NCP dopadla varianta III. 

 Doba návratnosti 

Představuje dobu, za kterou je investice splacena příjmy plynoucími z investice. Doba 

návratnosti je stanovena dle vztahu (2.16), přičemž platí, že kratší doba návratnosti je 

preferována před delší dobou návratnosti. Vstupní data představuje kumulovaný peněžní 

příjem, který se porovnává s celkovým výdajem investice. 

 Doba návratnosti varianty I. je zobrazena v Tab. 5.8. 

Tab. 5.8 Doba návratnosti varianty I. 

 

Porovnáním kumulovaného peněžního příjmu varianty I a celkové velikosti 

investičního výdaje na tuto variantu vychází, že doba návratnosti je někde mezi 1. a 2. rokem. 

Přesně se jedná o dobu: 48,1
663321972996

663321811000
12 =

−

−
+=

KčKč

KčKč
rokI let, tedy 1 rok a 173 dnů. 
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Doba návratnosti varianty II. je zobrazena v Tab. 5.9. 

Tab. 5.9 Doba návratnosti varianty II. 

 

Porovnáním kumulovaného peněžního příjmu varianty II a celkové velikosti 

investičního výdaje na tuto variantu vychází, že doba návratnosti se pohybuje někde mezi  

1. a 2. rokem stejně jako u předchozí varianty I. Přesně se jedná o dobu: 

67,1
604466853826

60446677200
12 =

−

−
+=

KčKč

KčKč
rokI let, tedy 1 rok a 242 dnů. 

Doba návratnosti varianty III. je zobrazena v Tab. 5.10. 

Tab. 5.10 Doba návratnosti varianty III. 

 

Stejně jako u dvou předchozích variant porovnáváme kumulovaný peněžní příjem 

varianty III a celkovou velikost investičních výdajů této varianty. Již na první pohled je 

zřejmé, že doba návratnosti této varianty je podstatně delší než doba návratnosti  

u předchozích dvou variant. Tento fakt je způsoben nižšími peněžními příjmy, které tato 

varianta generuje vzhledem k vysokému investičnímu výdaji.  Doba návratnosti se pohybuje 

někde mezi 6. a 7. rokem. Přesně se jedná o dobu: 

90,6
620128754898

620128742000
63 =

−

−
+=

KčKč

KčKč
letI let, tedy 6 roků a 324 dnů. 

Z hlediska doby návratnosti investice je pro společnost nejefektivnější varianta I.,  

u které je doba návratnosti investice 1 rok a 173 dnů. Nejhůře dopadla opět varianta III. 



47 

  

Výnosnost investice ROI 

Představuje přínos investice, který se promítá v zisku. ROI se vypočte dle vztahu 

(2.17). Vstupní hodnoty vychází z Přílohy č. 7 a jsou zobrazeny v Tab. 5.11. 

 Tab. 5.11 Vstupní údaje pro výpočet ROI jednotlivých variant 

 

%18,44
811000

358237
._var ==

Kč

Kč
ROI Iianta  

%47,35
772000

273841
._var ==

Kč

Kč
ROI IIianta  

%59,15
742000

115715
._var ==

Kč

Kč
ROI IIIianta  

ROI zobrazuje informaci, kolik v průměru čistého zisku přináší investice. Z tohoto 

pohledu je preferována varianta s nejvyšší hodnotou ROI, tedy varianta I. 

Metoda čisté současné hodnoty NPV 

NPV představuje rozdíl mezi diskontovanými příjmy a diskontovanými kapitálovými 

náklady. Výpočet je založen na vztahu (2.18). Pro výpočet NPV musíme stanovit 

diskontované peněžní příjmy jednotlivých variant. Diskontované peněžní příjmy jsou uvedeny 

v následujících tabulkách - Tab. 5.12, Tab. 5.13 a Tab. 5.14. V tomto případě dochází  

ke kapitálovým výdajům pouze během jednoho roku, z tohoto důvodu není nutné kapitálové 

výdaje diskontovat. Kapitálové výdaje jednotlivých variant jsou k dispozici v Příloze č. 3. 
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Tab. 5.12 Diskontované peněžní příjmy varianta I. 

 

Tab. 5.13 Diskontované peněžní příjmy varianta II. 

 

Tab. 5.14 Diskontované peněžní příjmy varianta III. 
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NPVvarianta I. = 3117084 Kč – 811000 Kč = 2306084 Kč 

NPVvarianta II. = 2533762 Kč – 772000 Kč = 1761762 Kč 

NPVvarianta III. = 975194Kč – 742000Kč = 233194 Kč 

Z výše provedených výpočtů čisté současné hodnoty vyplývá, že ve všech případech je 

NPV > 0, tzn., ve všech případech dojde k navrácení vloženého kapitálu. NPV vyjadřuje,  

o kolik peněz dostane podnik více, než investoval, tedy o kolik vzroste hodnota podniku. Z 

tohoto důvodu je pro společnost nejefektivnější varianta I. 

Graf 5.1 zobrazuje vývoj NPV v jednotlivých letech života investice pro jednotlivé 

varianty.  

Graf 5.1 Vývoj NPV v letech 

 

Vnitřní výnosové procento IRR 

Představuje relativní výnos, který poskytuje investiční projekt během svého života. 

Hodnotu vnitřního výnosového procenta lze stanovit dle vztahu (2.19) pomocí standardní 
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funkce programu MS EXCEL „MÍRA.VYNOSNOSTI“. Tímto způsobem bylo stanoveno 

IRR i v tomto případě. 

IRRvarianta I. = 49,41% 

IRRvarianta II. = 42,13% 

IRRvarianat III. = 5,78% 

Graf 5.2 Hodnoty IRR srovnání s WACC 

 

Podle kritéria IRR lze přijmout pouze projekty, jejichž IRR > WACC. V případě 

varianty III. je hodnota IRR = 5,78 %, stanovená hodnota WACC je však 7,99 %. Z tohoto 

důvodu nelze variantu III. přijmout jako možnou investici a tato varianta již nebude nadále 

hodnocena. Nejlépe dopadla opět varianta I.   

Index ziskovosti PI 

Index ziskovosti představuje poměr budoucích diskontovaných peněžních příjmů  

a počátečních kapitálových výdajů. PI lze stanovit na základě vztahu (2.20). 

84,3
811000Kč

3117084Kč
._var ==IiantaPI  
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28,3
772000

2533762
._var ==IIiantaPI  

Podmínka pro přijetí PI > 1 je splněna u obou variant, obě varianty lze realizovat. 

Z pohledu efektivnosti je pro podnik vhodnější varianta I., protože vyšší hodnota PI  

je preferována před nižší. 

Celkové vyhodnocení efektivnosti jednotlivých variant 

Na základě výše použitých metod pro hodnocení efektivnosti jednotlivých variant, je 

sestavena Tab. 5.15. 

Tab. 5.15 Souhrn výsledků jednotlivých metod hodnocení efektivnosti 

 

V Tab. 5.15 jsou uvedeny výsledky hodnocení dle jednotlivých metod všech variant. 

Tab. 5.15 je dále doplněna o stanovení pořadí efektivnosti variant vzhledem k použitým 

metodám. Varianta III. nebude doporučena k realizaci. Ze zbývajících variant I. a II. je pro 

společnost efektivnější varianta I. a to z důvodu lepších výsledků hodnocení u všech 

použitých metod.    

5.2 Vícekriteriální hodnocení projektu 

V případě existence více projektů nebo více možných variant řešení, je nutné provést 

vícekritariální hodnocení. Výsledek vícekriteriálního hodnocení je východiskem pro přijetí 

jednotlivých variant k realizaci či zamítnutí realizace. Jak již bylo uvedeno u hodnocení 

vnitřního výnosového procenta, varianta III. nesplňuje podmínku realizovatelnosti investice. 

Tato varianta nebude zahrnuta do vícekriteriálního hodnocení. 
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5.2.1 Stanovení souboru kritérií a určení vah kritérií 

Stanovení souboru kritérií tvoří východisko vícekriteriálního hodnocení. Společnost 

PF PLASTY CZ s.r.o. zvolila následující soubor kritérií a zároveň stanovila váhy těchto 

kritérií, viz Tab. 5.16. Váhy byly zvoleny podle významnosti, kterou společnost přikládá 

jednotlivým kritériím, přičemž součet všech vah je 100. 

 Tab. 5.16 Soubor kritérií a jejich váhy 

 

5.2.2 Specifikace transformace hodnot kvantitativních kritérií na bezrozměrné 
vyjádření 

Vstupní hodnoty pro vícekriteriální hodnocení jsou uvedeny v Tab. 5.17. V této 

tabulce jsou také stanoveny meze transformačních funkcí. Dolní mez byla nastavena  

u některých kritérií podle minimálních přípustných hodnot, při kterých lze investici přijmout 

k realizaci. Horní mez byla nastavena na základě výsledků jednotlivých hodnotících metod, 

přičemž hodnota horní meze představuje nejlepší variantu. 

Tab. 5.17 Vstupní hodnoty pro vícekriteriální hodnocení 

 

Na základě vstupních dat z Tab. 5.17 se provede transformace kvantitativních kritérií 

na vážené bezrozměrné vyjádření. Transformace je dána vztahem 2.25. 



53 

  

5.2.3 Stanovení celkového hodnocení jednotlivých variant  

Celkové hodnocení jednotlivých variant je zobrazeno v Tab. 5.18. 

Tab. 5.18 Celkové hodnocení jednotlivých variant 

 

Na základě provedení a vyhodnocení vícekriteriálniho hodnocení jednotlivých variant 

lze konstatovat, že varianta I. je pro podnik efektivnější než varianta II. Tato varianta dosáhla 

lepšího hodnocení téměř ve všech kritériích s výjimkou kapitálových výdajů, které jsou u této 

varianty vyšší než u varianty II. Tato varianta bude následně doporučena k realizaci. 
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6 Závěr 

Správné investiční rozhodování tvoří základ prosperujícího podniku. Ve většině 

případů vychází ze strategického podnikového plánu a mělo by napomáhat k jejímu naplnění. 

Při rozhodování o přijetí investice by se mělo jednat velmi obezřetně, neboť realizace 

investice ovlivní podnik na velmi dlouhou dobu. Z tohoto důvodu by měly být přijímány 

k realizaci pouze investice, u kterých bylo provedeno hodnocení z hlediska ekonomické 

efektivnosti. 

  Cílem diplomové práce bylo ekonomické hodnocení variant investičního projektu 

použitím vybraných metod hodnocení. 

Společnost PF PLASTY CZ s.r.o. plánuje investici do výroby vzduchu, na kterém je 

z produkčního hlediska velmi závislá. Společnost má k dispozici tři varianty možného řešení. 

Tyto jednotlivé varianty byly hodnoceny na základě použití vybraných statických  

a dynamických metod. V průběhu hodnocení bylo zjištěno, že jedna z možných variant 

podmínku realizovatelnosti nesplňuje. Konkrétně bylo při hodnocení této varianty pomocí 

dynamické metody vnitřního výnosového procenta zjištěno, že tato hodnota nedosahuje 

požadované výše. Minimální požadovaná výše je stanovena na úrovni celkových nákladů 

kapitálu zadluženého podniku, tedy WACC = 7,99 %, ve skutečnosti však dosahovala pouze 

5,78 %. Z tohoto důvodu byla tato varianta vyloučena z dalšího hodnocení a nebyla zahrnuta 

ani do konečného vícekriteriálního hodnocení. 

Konečný výběr varianty proběhl pomocí vícekriteriálního hodnocení. Pro toto 

hodnocení bylo vybráno několik kritérií, kterým byla na základě důležitosti přidělena určitá 

váha. Podle toho, jak jednotlivé varianty splňovaly tato kritéria, bylo rozhodnuto o výběru 

jedné varianty a jejím doporučení k realizaci. 

Byla vybrána varianta I., která téměř ve všech hodnotících kritériích byla ekonomicky 

efektivnější než varianta II.      
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