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1 ÚVOD 

 Investiční rozhodování je důležitým krokem, který může ovlivnit nejen budoucnost, 

ale také efektivnost a celého podniku. Přijetí investičního projektu přináší podniku určitou 

nejistotu a rizika, která mohou být spojena s určitým projektem. Investiční rozhodování 

je jednou z nejobtížnějších a nejdůležitějších činností, kterými se musí zabývat vlastníci 

a management podniku. Rozhodnutí, zda investiční záměr podnik příjme, záleží na správném 

použití metod a zhodnocení jejich výsledků. Díky efektivní investici si podnik může zajistit 

stabilní místo na trhu a vyšší konkurenceschopnost. 

 Cílem této práce je pomocí vybraných metod hodnocení efektivnosti investic posoudit, 

zda je investice realizovatelná a efektivní a umožní podniku zvýšit tržní hodnotu. Dalším 

cílem je výběr optimální varianty financování investičního projektu.  

 První kapitolou je seznámení se základní teorií, která obsahuje především definování 

investic, jejich rozlišení, charakteristiku zdrojů financování a podrobný přehled jednotlivých 

etap investičního rozhodování. S každým investičním rozhodováním souvisí také investiční 

riziko, které je jedním z klíčových prvků pro rozhodnutí o přijetí investičního projektu. 

Hlavní částí je přehled metod a kritérií hodnocení ekonomické efektivnosti investičních 

projektů a jejich pozitiva a negativa.  

 V druhé kapitole této práce je představena společnost Kofola, a.s., její historie 

a informace o předmětu činnosti. 

 Třetí kapitola přibližuje investiční projekt, popisuje výhody nové technologie horkého 

plnění a také možné nevýhody stávající technologie. Jaké změny by proběhly v rámci 

investičního projektu. Součástí této kapitoly je určení veškerých nákladů souvisejících 

s pořízením investice a odhad budoucích tržeb. Hodnocení efektivnosti investice pomocí 

vybraných metod a interpretace výsledků. Pozornost je věnována především analýze 

financování investičního projektu, financování z vlastních zdrojů, financování bankovním 

úvěrem, financování leasingem a návrh nejoptimálnější varianty. 

 Závěrem této bakalářské práce jsou návrhy a doporučení, ve kterých je popsáno 

optimální řešení financování investice. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA INVESTIČNÍHO ROZHODOVÁNÍ 

 Než se začnu věnovat otázce investičního rozhodování, je třeba uvést definovat 

investice, jejich význam, klasifikace různých hledisek, zdrojů investování a hodnocení 

investičních projektů s využitím metod určujících, zda bude investice pro investora výnosná. 

Volba o přijetí investice patří k nejobtížnějším manažerským rozhodnutím.  

2.1 Charakteristika investic 

 Investice lze specifikovat různými způsoby. Většinou jsou investice obecně 

označovány jako odložená spotřeba. Například z makroekonomického hlediska se investice 

charakterizují jako „kapitálová aktiva sestávající ze statků, které nejsou určeny 

pro bezprostřední spotřebu, ale jsou určeny pro užití ve výrobě spotřebních statků 

nebo dalších kapitálových statků“ (Synek, 2007, str. 272). Pojem investice vyjadřuje 

vynaložení určitých statků s možným budoucím zhodnocením nebo také jako odložení 

spotřeby ve prospěch budoucího užitku. 

 Z makroekonomického hlediska se rozlišují investice hrubé a čisté. Hrubé investice 

jsou charakterizovány jako množství investovaných prostředků za určité období. Čisté 

investice jsou pak oproti tomu hrubé investice snížené o opotřebení. Pokud by hodnota 

majetku, která je snížená o amortizaci, byla vyšší než nové investice, budou mít čisté investice 

zápornou hodnotu. Z toho vyplývá, že investice snižují momentální spotřebu a zároveň 

zvyšují poptávku, tím i výrobu a zaměstnanost, a jsou tak zdrojem dlouhodobého 

ekonomického růstu celé společnosti.
1
 

  

2.2 Investiční činnost 

 Investiční činnosti jsou charakterizovány jako specifická oblast, která je především 

zaměřena na rozšiřování a obnovu a rozšíření majetku v podniku. Rozhodování o tom, jakým 

způsobem investovat, v jaké výši a do jakých zdrojů je důležitým aspektem, který rozhoduje 

o budoucím vývoji podniku a jeho efektivnosti. Čím jsou investice větší, tím větší dopad 

mohou mít na podnik. Investiční rozhodování obvykle značně ovlivňuje veškeré činnosti 

na dlouhé období, nese s sebou větší možnost rizika, je náročné na časovou a věcnou 

                                                
1
 SYNEK, Miloslav. Manažerská ekonomika. 4. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s. 2007. 464 s. ISBN 978-80-247-1992-4. 
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koordinaci různých účastníků investičního procesu. Investování souvisí s aplikací nových 

technologií a výrobků a některé mohou mít dopad na infrastrukturu a ekologii
2
. 

 

2.3 Investiční strategie 

 Investiční rozhodování by mělo vycházet především ze strategie podniku, která určuje 

základní cíle podniku a způsoby, jak jich dosáhnout. Při hodnocení každého investičního 

projektu musí podnik přihlížet k očekávanému výnosu z investice, očekávanému riziku 

a očekávanému dopadu na likviditu podniku. Typy strategií: 

 strategie maximalizace ročních výnosů nehledí na růst ceny investice, podnik požaduje 

co nejvyšší roční výnosy. Tato strategie je vhodná při nižší inflaci. 

 růst ceny investice – u této strategie podnik předpokládá co nejvyšší zhodnocení 

vkladu a na rozdíl od strategie ročních výnosů, je tuto strategii žádoucí použít při vyšší 

inflaci. Investoři očekávají vysoký výnos v budoucnu obětováním ročních výnosů. 

 růst ceny investice spojená s maximálními ročními výnosy – je kombinací 

dvou předchozích strategií. Tato varianta se vyskytuje v podnicích ojediněle, 

neboť investice, které přinášejí maximální roční výnosy, jsou jiného druhu, než ty, 

které se zakládají na růstu ceny investice. 

 agresivní strategie investic je charakterizována projekty s vysokým stupněm rizika, 

které je kompenzováno možností vzniku vysokých výnosů. 

 konzervativní strategie – zde si investor vybírá investiční projekty s nízkým stupněm 

rizika a s tím také souvisí i nižší výnosnost. 

 strategie maximální likvidity je využívaná tehdy, pokud investor požaduje projekty, 

které jsou co nejlikvidnější a dají se rychle transformovat na peněžní prostředky. 

Tyto projekty zajišťují likviditu, ale přinášejí i nižší výnosnost
3
. 

 

2.4 Členění investičních projektů 

 Investiční projekty jsou ovlivněny vnějším prostředím. Každý projekt působí na okolí 

a okolní vlivy působí na investiční projekt. Čím jsou rozsáhlejší investiční projekty, tím více 

                                                
2
 VALACH, Josef. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 2. vyd. Praha: Ekopress, 2006. 463 s. ISBN 80-86929-

01-9. 

3
 VALACH, Josef. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 2. vyd. Praha: Ekopress, 2006. 463 s. ISBN 80-86929-

01-9. 
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mohou působit na okolí a mohou být omezovány různými protichůdnými zájmy. Nejčastější 

členění je vymezeno v následujících bodech. 

 

2.4.1 Členění z hlediska účetnictví 

 Z hlediska účetnictví se investiční projekty rozlišují na finanční, hmotné a nehmotné. 

Finanční investice zahrnují nákup dlouhodobých cenných papírů, vklady do jiných 

společností aj. 

 U hmotných investic bez ohledu na pořizovací cenu to jsou investice do budov, 

pozemků, sbírek a uměleckých předmětů. Pokud je ocenění u dopravních prostředků, zařízení 

pro výrobu a dalších movitých věcí ocenění nižší než si stanovila účetní jednotka 

ve své vnitropodnikové směrnici pro oceňování investic (často používaná výše 40 000 Kč) 

a doba užívání kratší než 1 rok, jsou zahrnuty do provozních nákladů. 

 Mezi nehmotné investice se řadí pořízení softwaru, licenčního práva, goodwillu, 

autorských práv a dalších, pokud jsou tyto výdaje nižší, než si stanovila účetní jednotka 

(často používaná výše 60 000 Kč) a doba užívání je kratší než 1 rok, jsou zahrnuty 

do provozních nákladů. 

 

2.4.2 Členění z hlediska věcné náplně projektů 

 Se zaváděním výroby nového výrobku souvisí investice do nových výrobních zařízení. 

Výrobek již na trhu existuje, je nový pouze pro podnik, který se rozhodne, že ho bude 

vyrábět. 

 Druhým typem investic je výzkum a vývoj nových výrobků a technologií, kdy se může 

jednat o rizikové projekty. 

 Dalším typem je zavedení informačních technologií. Jedná se o typ investice, který 

se složitě hodnotí, a to jak jejich efektivnost, tak také kvalita přínosů. 

  

2.4.3 Členění dle vztahu k objemu původního majetku 

 Rozvojové investice jsou charakterizovány schopností rozšiřovat výrobu a tím i prodej 

výrobků podniku díky novému zařízení. 

 Obnovovací investice představují výměnu starého zařízení, které je u konce 

své fyzické životnosti, za nové zařízení. 
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 Mezi další investice se řadí investice regulatorní, které jsou specifické investováním, 

které nesouvisí přímo s výrobou, ale například se zlepšením životního prostředí. Jsou také 

označovány jako mandatorní. 

 

2.4.4 Členění dle míry závislosti projektů 

 Prvním typem jsou vzájemně se vylučující projekty, kdy jejich realizace není možná 

současně. Může se jednat například o stejnou technologii výroby, kde se ale používá 

jiná surovina. 

 Plně závislé projekty představují soubor určitých projektů, které plní zadané 

požadavky. Při nesplnění jednoho ze zadaných požadavků není možné realizovat soubor 

projektů. 

 Dalším druhem jsou projekty komplementární, jedná se o projekty podporující některé 

další projekty. 

  U ekonomicky závislých projektů se jedná o zavedení nového typu výrobku, 

které může vést ke snížení prodeje staršího typu produktu. 

 Posledním typem jsou statisticky závislé projekty, které představují závislost mezi 

určitými druhy produktů, kdy růst či pokles nákladů nebo výnosů projektu prvního vede růstu 

či poklesu nákladů nebo výnosů projektu druhého. Jedná se o nepřímou závislost a produkty 

zaměřené na určité zákazníky nebo specifické trhy. 

 

2.4.5 Členění dle způsobu financování 

 Zde se rozlišuje mezi nezadluženým a zadluženým projektem. Pokud podnik financuje 

investici z vlastních zdrojů, jedná se o nezadlužený projekt. Zadlužený projekt je financován 

především z vlastních zdrojů, ale také i ze zdrojů cizích. 

 

2.4.6 Členění dle formy realizace projektu 

 Dle tohoto hlediska se bude rozlišovat mezi investiční výstavbou a akvizicí. Investiční 

výstavbu charakterizují projekty, které rozšiřují kapacitu zařízení, výroby, zavedení nových 

technologií. Tyto projekty jsou realizovány na zelené louce (jedná se tedy o projekt nového 

podniku) nebo projekty v zavedeném podniku. Pro podnik představuje snadnější hodnocení 

projektu na zelené louce, než projekt v zavedeném podniku. 
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2.4.7 Členění dle typu peněžních toků 

 Konvenční peněžní tok vyjadřuje, jak se kapitálové výdaje vynaložené na investici 

přemění na příjmy plynoucí z investice, a to v určitý okamžik. 

 U nekonvenčního peněžního toku dochází střídavě k výdajům a příjmům z investice. 

 

2.5 Fáze investičního procesu 

 Investiční proces lze rozdělit do několika základních fází. Předinvestiční fáze, která 

zahrnuje identifikace projektů, jejich předběžný výběr a technicko-ekonomickou studii 

proveditelnosti. Dále následují fáze investiční, provozní a fáze ukončení a likvidace projektu, 

která vyjadřuje zastavení výroby a prodej zařízení
4
. S průběhem fází investičního procesu 

souvisí i jednotlivé činnosti a procesy podporující proces řízení a rozhodování viz Obr. 2.1. 

V jiných zdrojích se uvádí dělení investičního procesu na předinvestiční část, která se skládá 

identifikaci, selekci a výběr projektů, další etapou je investiční fáze, provozní fáze, 

dezinvestice, která se zabývá ukončením provozu s minimálními náklady a poslední fází 

je postinvestiční audit. Tato fáze není pevně navázána na celý proces, pokud je včas a kvalitně 

připravena, může usnadnit rozhodování v dalších podobných situacích
5
. 

 

 Obr. 2.1 Intenzita podnikových činností v jednotlivých etapách  

 

 Zdroj: Scholleová(2009, str. 17) 

  

                                                
4
 DLUHOŠOVÁ, Dana. Finanční řízení a rozhodování podniku. 3. vyd. Praha: Ekopress, 2010. 225 s. ISBN 978-80-86929-

68-2. 

5
 SCHOLLEOVÁ, Hana. Investiční controlling. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s. 2009. 285 s. ISBN 978-80-247-2952-7. 
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2.5.1 Předinvestiční fáze 

 Předinvestiční fáze je jedním z nejdůležitějších aspektů, zda investici zrealizovat 

a zda bude přijatá investice úspěšná, proto by jí měla být věnována zvýšená pozornost. 

Správné vypracování projektu může podnik ochránit od ztrát z nevýhodné investice. 

Předinvestiční fáze zahrnuje identifikaci projektů. Jedná se o pečlivou analýzu okolí, nových 

podnikatelských možností, poptávky po určitých produktech a náročnost a technologie jejich 

výroby. Při rozhodování můžeme využít výsledky různých marketingových, technologických, 

výrobních a dalších studií. Hodnocení této fáze může oddělit investiční příležitosti 

od příležitostí nevhodných a nezajímavých řešení. Dle kritérií a cílů se vyloučí projekty, 

které nemohou být v podniku přijaty (viz. Obr. 2.2). Většinou je tato fáze málo nákladná 

a výsledky nejsou příliš detailní, ale mohou odhalit podstatné rozdíly mezi projekty. 

 

 Obr. 2.2 Předinvestiční fáze rozhodovacího procesu 

 

 Zdroj: Scholleová(2009, str. 28) 

 

 Dalším krokem předběžná technicko-ekonomická studie, která se vypracovává 

u nákladnějších a rozsáhlejších projektů. Výsledkem je vypracování studie„jež představuje 

mezistupeň mezi stručnými studiemi příležitostí a podrobnými technicko-ekonomickými 

studiemi, které detailně rozpracovávají jednotlivé aspekty projektu“ (Fotr & Souček, 2011, 

str. 27).  
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Cílem této předběžné studie je: 

 je posouzení vhodnosti základní myšlenky pro investora, 

 určit všechny možné dopady projektu, 

 posouzení všech možných variant projektů, 

 hodnocení, zda některé části studií vyžadují další šetření a podrobnější prozkoumání, 

 zjištění, zda nejsou dopady realizace projektu v rozporu s legislativou, oborovými 

standardy. 

 Po vypracování předběžné technicko-ekonomické studie podnik uváží, zda se bude 

vypracovávat technicko-ekonomická studie nebo posoudí, že takový projekt se neshoduje 

s požadavky a práci s projektem ukončí. 

 Technicko-ekonomická studie, označována také jako tzv. prováděcí studie, poskytuje 

podrobné informace pro rozhodnutí, zda investiční projekt realizovat. V této studii 

jsou rozpracovány základní komerční, technické, finanční a ekonomické požadavky. 

Na vypracování se podílí tým s odbornými znalostmi ze všech potřebných oblastí. Součástí 

této studie by měly být tyto položky: 

 souhrnný přehled výsledků představuje závěry dílčích částí technicko-ekonomické 

studie, 

 různé varianty umístění a její vliv na životní prostředí, požadavky na infrastrukturu, 

 zdůvodnění a vývoj projektu posuzuje přínos projektu pro zabezpečení ekonomické 

a technické stránky, 

 u materiálních vstupů se zkoumají nároky na materiál, zaměnitelnost materiálu, cena 

materiálu, situace na trhu s materiálem, dostupnost, 

 kapacita trhu a produkce věnuje analýze trhu, hodnocení konkurence, substitučních 

výrobků, kvalitě výrobků, cenové strategii aj., 

 technický projekt zpracovává technické parametry, použité technologie výroby, jejich 

bezpečnost a spolehlivost, 

 organizace a řízení upravuje uspořádání zásobování, výroby, zajištění správních 

činností, systém odměňování,  

 časový plán realizace a upřesnění termínů zahájení a dokončení činností jednotlivých 

etap, 
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 finanční a ekonomické vyhodnocení, včetně hodnocení rizika projektu je závěrečnou 

částí této studie. V této části se hodnotí celková efektivnost projektu, ovlivnění 

budoucí výkonnosti podniku. 

 Studie, která je kvalitně zpracovaná, si žádá náročný proces zjišťování informací 

potřebných pro odhad vývoje různých technických, ekonomických a finančních veličin. 

Vlastník se může rozhodnout na realizaci investice na základě studie a doporučení.  

 

2.5.2 Investiční fáze 

 Investiční fáze nastane, pokud je rozhodnuto, že bude projekt realizován. Tato fáze 

„zahrnuje činnosti, které tvoří náplň vlastní realizace projektu od zadání projektu 

až po uvedení do provozu“ (Dluhošová & kolektiv, 2010, str. 132). Jedním z důležitých 

okamžiků je získání stavebního povolení od stavebního úřadu a tím umožní začít vlastní 

výstavbu. Jedním z prvních kroků investiční fáze je projektování a kontraktace, 

tzn. vypracování potřebných projektových dokumentů pro stavbu. Další činnostmi jsou 

vyhodnocení nabídek a výběr dodavatelů, nákup pozemků, získání zaměstnanců a jejich 

zaškolení, vlastní výstavba neboli realizace. Poslední etapou této fáze jsou kolaudační 

rozhodnutí a zkušební provoz, kdy se testuje zařízení, aby mohlo přejít na normální provoz. 

 

2.5.3 Provozní fáze 

 Provozní fáze se vyznačuje uvedením zařízení do provozu. Pokud je kvalitně 

zpracována předinvestiční a investiční fáze, snižuje se tím pravděpodobnosti, že vzniknou 

problémy ve fázi provozní. Zhodnocení probíhá z hlediska krátkodobého a dlouhodobého. 

Krátkodobý pohled se zaměřuje na uvedení projektu do provozu. S tímto mohou vznikat 

určité problémy, jako jsou například nezvládnutí technologického procesu, resp. výrobních 

zařízení, nedostatečná kvalifikace pracovníků aj. Většina těchto problémů má svůj původ 

v realizační fázi
6
. 

 Z hlediska dlouhodobého pohledu se řeší celková podniková strategie při investičním 

rozhodování. U projektu, který je správně realizován, nevznikají žádné problémy s využitím 

kapacity. Pokud je strategie a základní předpoklady podceněné, mohou být nápravná opatření 

nákladná. 

                                                
6
 FOTR, Jiří a Ivan SOUČEK. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s. 2005. 

356 s. ISBN 80-247-0939-2. 
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2.5.4 Fáze ukončení a likvidace projektu 

 Jde o závěrečnou fázi investičního projektu, kdy vznikají příjmy z prodeje 

likvidovaného majetku a náklady vynaložené na likvidaci. Součástí likvidace jsou následující 

činnosti: 

 demontáž zařízení, 

 likvidace, 

 ekonomická sanace lokality, 

 úklidové práce. 

 Rozdíl mezi příjmy a výdaji z likvidace tvoří tzv. likvidační hodnotu projektu, která 

je součástí peněžního toku projektu v posledním roce jeho života. Pokud je likvidační hodnota 

kladná, zvyšuje tím ukazatele ekonomické efektivnosti projektu, na druhou stranu, pokud 

je likvidační hodnota záporná, tak tyto ukazatele snižuje
7
. 

 

2.5.5 Postinvestiční audit 

 Tímto termínem se rozumí komplexní analýza projektu, která je prováděna s odstupem 

času po ukončení a likvidace projektu. Jedná se o porovnání skutečnosti s plány ve všech 

fázích a identifikace odchylek. Je vhodné zařadit postinvestiční audit do podnikového 

procesu, z výsledků analýzy může podnik čerpat pro budoucí investiční projekty. Do obsahu 

investičního auditu se zahrnuje hodnocení úspěšnosti projektu, v předinvestiční fázi výběr 

faktorů rizika, pro investiční a provozní část je to revize krizových plánů a identifikace příčin 

neúspěchu.  

 Výstupem postinvestičního auditu je určité shrnutí výsledků, které mohou být dále 

použity pro podobné budoucí projekty. Následná analýza výsledků přináší doporučení, která 

vychází z nalezení příčin všech odchylek od předpokládaných stavů, které se mohou týkat 

kvality přípravy v předinvestiční fázi, přijímání předpokladů o klíčových veličinách, výběru 

informačních zdrojů a jejich zpracování, výběr používané metodiky v souladu s cíli a řízení 

procesu implementace a včasné reakce
8
. 

 

                                                
7
 FOTR, Jiří a Ivan SOUČEK. Investiční rozhodovaní a řízení projektů. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s. 2011. 416 s. 

ISBN 978-80-247-3293-0. 

8
 SCHOLLEOVÁ, Hana. Investiční controlling. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s. 2009. 285 s. ISBN 978-80-247-2952-7. 
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2.6 Zdroje financování investic 

 Pokud je investiční projekt přijat, jedná se o finanční rozhodnutí a především z jakých 

o zdrojích, z jakých bude projekt financován, v potřebném množství, čase a při vynaložení 

optimálních nákladů na získání kapitálu. „Financování investic se zabývá soustřeďováním 

a optimálním složením různých forem finančních zdrojů na úhradu reálných podnikových 

investic“ (Fotr & Souček, 2011, str. 44). Pro vyhodnocení efektivnosti projektu jsou důležité 

i zdroje financování. 

 Zdroje financování se člení podle určitých faktorů. K prioritním hlediskům patří 

vlastnictví zdrojů a původ jejich získání. Toto členění je uvedeno viz Obr. 2.3 

dle Kislingerové. 

 

 Obr. 2.3 Zdroje financování investičního projektu 

 

 Zdroj: Kislingerová(2007, str. 300) 

 
 Financování z vlastních zdrojů tvoří tyto položky: 

 základní kapitál, 

 nerozdělený zisk, 

 dotace a dary. 

 Financování z cizích zdrojů se charakterizuje jako zapůjčení prostředků. Mezi cizí 

zdroje se řadí: 

 rezervy, 

 dlouhodobé závazky, 

 bankovní úvěry a výpomoci. 
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2.6.1 Interní zdroje financování 

 Interní zdroje financování představují pro již existující podnik zdroj kapitálu z jeho 

podnikohospodářské činnosti a jsou to především odpisy, zisk a dlouhodobé rezervní fondy, 

snížení oběžných aktiv. Předpokladem pro použití těchto zdrojů je možnost využívání 

v již existujících podnicích. 

 Prvním interním zdrojem financování jsou již dříve zmiňované odpisy, které jsou 

peněžním vyjádřením postupného opotřebení hmotného a nehmotného majetku za určité 

období. Odpisy jsou nákladem, ale v daném čase nejsou i výdajem. Tento zdroj financování 

je na rozdíl od zisku stabilnějším zdrojem. Celková výše odpisů závisí například na výši 

a struktuře investičního majetku, ceně odpisovaného majetku, době, kterou se investovaný 

majetek odepisuje a volbě metody odepisování. 

 Nerozdělený zisk je část zisku, která zůstane po zdanění, výplatě dividend, tvorbě 

fondů ze zisku a dalším použitím zisku. Na výši nerozděleného zisku mají vliv především zisk 

běžného období, daň ze zisku, dividendy, tvorba fondů ze zisku. 

 Součástí vlastního kapitálu jsou dlouhodobé rezervní fondy, kterým je při rozdělování 

zisku přidělena určitá část, jako ochrana proti možným budoucím rizikům. Tvorba rezervních 

fondů je dle zákona povinná u akciových společností a společností s ručením omezeným. 

V podnicích vznikají i dobrovolné rezervní fondy, jejich tvorba závisí na rozhodnutí podniku. 

Nelze zaměňovat rezervní fondy a rezervy. Rezervy se liší především způsobem tvorby 

a možností použití. Uvádějí se rezervy zákonné a rezervy ostatní. 

 Pokud jsou investice financovány prostřednictvím nerozděleného zisku a rezervních 

fondů, nazývá se tento způsob tzv. samofinancování. Používají se dva typy samofinancování, 

a to zjevné (otevřené) a tiché (skryté). Mezi hlavní výhody samofinancování patří 

nezvyšování počtu věřitelů, nevznikají náklady na emisi cenných papírů, samofinancování 

snižuje riziko zadlužení podniku, lze krýt i investice s vysokým stupněm rizika. Při tomto 

způsobu financování nevznikají náklady na cizí zdroje a nestoupá zadluženost podniku, 

ale může být nestabilním zdrojem příjmu. Na rozdíl od externích zdrojů jsou interní zdroje 

dražší. 

 

2.6.2 Externí zdroje financování 

 Externí zdroje financování přicházejí do podniku z venku. Pro podnik představují 

zpravidla menší část zdrojů, které jsou použity na realizace investičních projektů. Obvykle 

podniky získávají prostředky pro realizace investičních projektů od různých bankovních 
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institucí. Nejčastějším cizím zdrojem jsou úvěry. Při uzavírání takového úvěru většinou banka 

požaduje sdělení účelu, prokázání schopnosti podniku splácet úvěr s úroky, stupeň zadlužení 

a způsob záruky. Podnik, který bude uvažovat použití těchto zdrojů, musí pečlivě analyzovat, 

zvážit účel použití, využití těchto zdrojů a další aspekty, které by ovlivnily budoucnost 

podniku. Velkou výhodou tohoto způsobu financování je možnost použití, kdy investor nemá 

dostatečnou výši prostředků. Cenou za cizí zdroje jsou úroky. I přesto jsou cizí zdroje 

levnějším zdrojem financování než zdroje vlastní. Na druhou stranu mezi nevýhody se řadí 

vyšší zadluženost podniku. Mezi tyto zdroje řadíme emitované akcie, emitované obligace, 

vklady vlastníků, dlouhodobé úvěry, rizikový kapitál, dotace, leasing aj. 

 K dlouhodobým úvěrům se zahrnují bankovní úvěry, které podnik získá od různých 

bankovních institucí a úvěry dodavatelské, které jsou poskytovány ve formě dodávek 

některých druhů majetku. K dlouhodobým úvěrům se řadí také dlouhodobě přijaté zálohy 

od odběratelů a vydané dlouhodobé směnky. Mezi výhody využívání patří například, že úvěr 

můžou získat i méně známé podniky, jejich poskytnutí lze snadněji přizpůsobit konkrétní 

situaci věřitele i dlužníka aj. 

 Jako další způsob financování je leasing, který „z právního hlediska třístranný právní 

vztah mezi dodavatelem, pronajímatelem a nájemcem, při kterém pronajímatel kupuje 

od dodavatele majetek a poskytuje jej za úplatu do užívání nájemci“ (Valach, 2006, str. 370). 

Pro podnik je výhodné využít leasing, pokud nebude pořízení investice plně využito. Leasing 

může být provozní a finanční. Provozní leasing je specifický tím, že doba pronájmu je kratší 

než ekonomická životnost majetku. Nájemce hradí pravidelné splátky a nemá právo na odkup 

majetku. Všechny služby, tedy údržby, opravy a servis zajišťuje pronajímatel, pokud není 

ve smlouvě uvedeno jinak. Finanční leasing se od provozního leasingu podstatně liší, 

jde o dlouhodobý pronájem a slouží k trvalému pořízení majetku formou splátek. Během 

leasingu se hradí prostřednictvím splátek pořizovací cena, úrok a marže pronajímatele. Servis, 

údržba a opravy hradí nájemce, po uplynutí doby leasingu má nájemce právo na odkoupení. 

Mezi hlavní výhody leasingu se řadí: 

 tento způsob financování umožňuje užívat majetek, i když podnik nemá dostatek 

finančních prostředků na získání, 

 financování pomocí leasingu je pružnější než financování pomocí úvěrů, 

 zaplacené nájemné lze zahrnout do nákladů, a tím také snižovat základ zdanění, 

 nájemce, který využije leasing, nemusí podstupovat riziko spojené s pořízením 

investičního projektu. 
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Leasing má také nevýhody: 

 pořízení majetku prostřednictvím leasingu bývá obvykle dražší než pořízení pomocí 

úvěru, 

 skončením leasingu přechází vlastnictví skoro odepsaného majetku na nájemce, 

 omezení určitých práv nájemce, 

 určitá omezení při provádění potřebných úprav na majetku aj. 

 Dalším způsobem pořízení majetku mohou být dotace. „Dotace se poskytují zpravidla 

u těch projektů, jejichž výsledky jsou určeny více subjektům, ať už na bázi komerční, 

či bezplatného předání výsledků výzkumu a vývoje“ (Valach, 2006, str. 418). Dotace jsou 

v České republice poskytovány ministerstvem průmyslu a obchodu. 

 

2.7 Investiční riziko 

 Riziko investování je specifické v tom, že vynaložené prostředky mohou přinést velký 

zisk, ale podniku může vzniknout i ztráta. S tímto rizikem se setkávají především manažeři, 

kteří řeší investiční projekty, ale nejen oni, využívá se i v dalších podnikatelských oblastech. 

Riziko a nejistota představují jeden z klíčových faktorů, které mohou značně ovlivnit budoucí 

výsledky projektu (viz Obr. 2.4).  

 

 Obr. 2.4 Faktory ovlivňující výsledky projektu 

 

 Zdroj: Fotr & Souček (2011, str. 142) 

 

Riziko se liší od nejistoty. Riziko je spojeno s  projektem či jinou aktivitou s nejistými 

výsledky, které ovlivňují situaci určitého subjektu, který tento projekt realizuje. Pokud 

je projekt úspěšně zrealizován, tak může podniku zvýšit konkurenceschopnost a zlepšit jeho 

hospodářské výsledky. Na rozdíl od rizika je nejistota spojena především s neschopností 
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spolehlivého odhadu budoucího vývoje faktorů ovlivňujících výsledky projektů. 

Tato nejistota se pak promítá do nejistoty výsledků realizovaných investičních projektů 

a je příčinou jejich rizikovostí
9
. Spolehlivost stanovení budoucích hodnot především ovlivňují 

nedostatek informací a nedostatečné poznání procesů, použití nevhodných zdrojů 

a neověřených dat, použití nevhodných metod aj. 

 Pro kvalitní přípravu projektů, jejich hodnocení a výběr se vyžadují následující 

faktory: 

 identifikace rizika a nejistoty, které mohou ovlivnit výsledky projektů, jejich 

úspěšnost, popřípadě neúspěšnost a vyhodnotit, jaký mají význam, 

 stanovení a zhodnocení dopadů těchto faktorů na budoucí výsledky projektu, 

 zvážení možných opatření na snížení rizika, a to z hlediska jejich nákladů a velikostí 

snížení rizika. 

 Pokud je zvýšená míra rizika, zvyšuje se také očekávaný výnos, který se odráží 

v podnikové diskontní míře. Pro výpočet podnikové diskontní míry je vhodné použít náklady 

na celkový kapitál (WACC), které jsou stanoveny dle následujícího vztahu: 

              
 

 
    

 

 
 

(2.1) 

kde: 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.
10

 

 Náklady na celkový kapitál se v některých literaturách označuje jako vážené průměrné 

náklady kapitálu a vyjadřují minimální požadovanou výnosnost, která zabezpečí úhradu 

nákladů cizího kapitálu a odměnu vlastníkům podniku za vynaložený kapitál. 

 Existuje celá řada rizik, mezi ty základní patří riziko podnikatelské a čisté, riziko 

systematické a nesystematické, ovlivnitelné a neovlivnitelné a mnoho dalších. 

                                                
9
 FOTR, Jiří a Ivan SOUČEK. Investiční rozhodovaní a řízení projektů. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s. 2011. 416 s. 

ISBN 978-80-247-3293-0. 

10
 SCHOLLEOVÁ, Hana. Investiční controlling. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s. 2009. 285 s. ISBN 978-80-247-2952-

7. 
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 Podnikatelské riziko lze charakterizovat jako nebezpečí, že skutečné hospodářské 

výsledky se budou lišit od výsledků předpokládaných. Čisté riziko řeší pouze nebezpečí 

vzniku nepříznivých situací. 

 Systematické riziko postihuje všechny podniky, například změna úroků dani. Toto 

riziko nelze snižovat diverzifikací. Naopak nesystematické riziko je specifické pro jednotlivé 

obory, projekty, firmy, například výbuch v plynárnách. Toto riziko lze snižovat diverzifikací. 

 Mezi další rizika se řadí riziko ovlivnitelné, které podnik může do jisté míry ovlivnit, 

může se jednat například o riziko cenové, které může ovlivnit kvalitou výrobků. 

Neovlivnitelným rizikem mohou být například daňové podmínky. 

  

2.8 Charakteristika peněžních toků 

 Peněžní toky z investice vyjadřují kapitálové výdaje a peněžní příjmy vyvolané 

investicí během doby její životnosti. Stanovení peněžních toků patří k velmi důležitým 

úlohám pro výpočet následujících ukazatelů, jako jsou čistá současná hodnota, vnitřní 

výnosové procento a index ziskovosti. Pokud nejsou peněžní toky stanoveny správně, může 

to vést k chybnému vyhodnocení a rozhodnutí podniku. Stanovení co nejspolehlivějších 

hodnot příjmů a výdajů za celou dobu životnosti vede ke kvalitnímu ekonomickému 

hodnocení investičních projektů. 

 

2.8.1 Peněžní příjmy z investic 

 Příjmy jsou tvořeny příjmy z tržeb za prodané výrobky či služby, které projekt vytvoří. 

Jejich stanovení je v podniku náročné. Za peněžní příjmy z investičního projektu za dobu 

jeho životnosti jsou považovány  

 zisk po zdanění, 

 roční odpisy, 

 změny čistého pracovního kapitálu (přírůstek snižuje příjmy, úbytek zvyšuje příjmy), 

 příjem z prodeje likvidovaného majetku, který je upraven o daňové efekty.
11

 

 Čistý zisk je odvozen od přírůstku tržeb, které podnik očekává. Tento přírůstek tržeb 

se dále snižuje o očekávané provozní náklady, do kterých se zahrnují i úroky z úvěrů a tím 

snižují vykazovaný zisk, proto je třeba zvýšit část úroků.  

                                                
11

 VALACH, Josef. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 2. vyd. Praha: Ekopress, 2006. 463 s. ISBN 80-

86929-01-9. 
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 Zisk je snižován o odpisy pro daňové účely, proto jsou tyto odpisy přičítány k čistému 

zisku zpět. 

 Čistý pracovní kapitál v podniku tvoří rozdíl mezi krátkodobými závazky a oběžnými 

aktivy, které tvoří zásoby, pohledávky a krátkodobý finanční majetek. Změny čistého 

pracovního kapitálu se mohou projevit jako přírůstek nebo úbytek.  

 Pokud je příjem z prodeje vyšší než zůstatková cena, pak vzniká čistý peněžní příjem 

z prodeje investice, ze kterého je nutné odvést daň z příjmu. Pokud je příjem z prodeje nižší 

než zůstatková cen, pak dochází k daňové úspoře. 

 Peněžní příjmy z investice se dají vyjádřit podle tohoto modelu: 

 

             

(2.2) 

kde: P = celkový příjem z investičního projektu, 

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

 A = přírůstek ročních odpisů v důsledku investice, 

 O = změna čistého pracovního kapitálu, 

 PM = čistý příjem z prodeje investičního majetku koncem životnosti, 

 D = daňový efekt z prodeje investičního majetku koncem životnosti.
12

 

 

2.8.2 Kapitálové výdaje 

 Tyto výdaje jsou charakterizovány jako „souhrn všech nákladů kapitálového 

charakteru, které je třeba vynaložit na vybudování výrobní jednotky (jednotky poskytující 

služby) a zabezpečení jejího provozu“ (Fotr & Souček, 2011, str. 93).  

Kapitálový výdaj se vyjadřuje: 

          

(2.3) 

kde: K = kapitálový výdaj, 

 I = výdaj na pořízení majetku, 

 O = výdaj na trvalý přírůstek čistého pracovního kapitálu, 

 P = čistý příjem z prodeje existujícího nahrazovaného majetku, 

 D = daňové efekty související s prodejem nahrazovaného majetku.
13

 

                                                
12

 NÝVLTOVÁ, Romana a Pavel MARINIČ. Finanční řízení podniku. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s. 2010. 204 s. 

ISBN 978-80-247-3158-2. 
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Kapitálové výdaje tvoří především pořizovací cena investice, zvýšení čistého pracovního 

kapitálu, výdaje spojené s prodejem a likvidací majetku a daňové efekty. Pokud investiční 

výstavba trvá několik let, kapitálové výdaje musí aktualizovat, a také by se mělo přihlédnout 

k inflaci. 

 

2.9 Metody hodnocení efektivnosti investic 

 Podstatou hodnocení investic je posouzení efektivnosti investičních projektů a výběru 

těchto projektů prostřednictvím několika metod. Hodnocení je založeno na porovnávání 

výdajů vynaložených na investici a ekonomických efektů vzniklých realizací investice. 

Mezi základní veličiny pro hodnocení investic patří „peněžní toky plánované v každém období 

investičního procesu, počet období předpokládaného provozu, diskontní míra vyjadřující 

minimální požadované zhodnocení úměrné podstoupenému riziku, případně další 

veličiny“(Scholleová, 2009, str. 37). 

 Kritéria hodnocení investičních projektů se člení dle různých hledisek, na Obr. 2.5 

je uvedeno dělení kritérií investičního projektu. 

 

 Obr. 2.5 Členění ekonomických kritérií hodnocení investičních projektů 

 

 Zdroj: Dluhošová (2010, str. 136) 

 U účetních kritérií jsou základem data z výkazu zisku a ztrát a to především náklady 

a zisk. Podnik má relativně snadnou dostupnost účetních dat, ale na druhou stranu u těchto 

                                                                                                                                                   
13 NÝVLTOVÁ, Romana a Pavel MARINIČ. Finanční řízení podniku. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s. 

2010. 204 s. ISBN 978-80-247-3158-2. 
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kritérií jsou určité nedostatky. Nejsou zde zahrnuty změny pracovního kapitálu a nevycházejí 

z relevantních peněžních toků. 

 U kritérií, která vycházejí z finančních toků, jsou základem příjmy a výdaje v podniku 

související přímo s realizací investičního projektu. Nejčastěji jsou finanční toky vyjádřeny 

jako rozdíl mezi peněžními příjmy a kapitálovými výdaji. Peněžními příjmy se rozumí 

všechny očekávané příjmy, které investice generuje během životnosti investice. Kapitálovými 

výdaji se rozumí především výdaje, které jsou vynaloženy na pořízení investice, ale i výdaje 

vyvolané celkovým projektem. 

 S ohledem na faktor času dělíme kritéria na statická a dynamická. Statické metody 

se mohou použít při rozhodování o investičních projektech, kdy není zohledněn faktor času. 

Významný vliv má výše diskontní sazby. Čím nižší diskontní sazba je, tím je méně významný 

vliv faktoru času. Tyto metody jsou jednoduché a v praxi využívané, avšak vyhodnocování 

použitím těchto metod je velmi omezena. Mezi statické metody patří rentabilita 

investovaného kapitálu a doba úhrady. 

 Kritéria dynamická se používají u investičních projektů, které mají delší dobu 

ekonomické životnosti. Při výpočtech je respektován faktor času, což významně ovlivní 

rozhodnutí o přijetí investičního projektu. Tyto kritéria jsou založeny na současné hodnotě. 

Výdaje vynaložené na investici a budoucí příjmy jsou diskontovány. Mezi dynamické metody 

patří čistá současná hodnota, vnitřní výnosové procento, index ziskovosti a diskontovaná doba 

návratnosti. 

 Dalším dělením kritérií je posuzování efektů z investic a zde se řadí nákladová kritéria 

hodnocení efektivnosti, zisková hodnocení ekonomické efektivnosti a čistý peněžní příjem 

z investice. U nákladových kritérií je kritériem očekávaná úspora investičních i provozních 

nákladů, které se zahrnují do tzv. roční průměrných nákladů. Roční úroky, které jsou 

vynaloženy z investičních nákladů, vyjadřují jednorázové investiční náklady. Jednou 

z nevýhod těchto metod je, že nevyjadřují efektivnost investice.  

U ziskových kritérií je rozhodující zisk, který je snížený o daň ze zisku. Tato kritéria 

poskytují komplexnější pohled. Účetní zisk z finančního hlediska, který po zahrnutí daně 

z příjmu, nepředstavuje celkový tok peněžních příjmů, z důvodu nezahrnutí příjmů ve formě 

odpisů. V této situaci podnik může ovlivňovat výši odpisů a tím ovlivňovat rozhodování 

efektivnosti investičních projektů. 

Následující metody jsou především pomocí podniku pro zvážení veškerých rizik 

budoucího investičního projektu, stanovení konkrétních cílů, získání veškerých výhod, které 
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projekt může přinést. Souhrn metod včetně modelů, interpretací a vhodnosti použití 

je zobrazeno v příloze číslo 1. 

 

2.9.1 Metody průměrných ročních nákladů 

„Roční průměrné náklady představují požadovaný výnos z vložených prostředků 

na investici zvýšený o roční odpisy a ostatní roční provozní náklady“ (Valach, 2006, str. 71). 

Tyto metody srovnávají průměrné roční náklady určitých investičních projektů. Nejvhodnější 

investiční projekt je ten, který má nejnižší průměrné roční náklady. Pro výpočet slouží 

následující model: 

          

(2.4) 

kde: R = roční průměrné náklady varianty, 

 O  = roční odpisy, 

 i  = požadovaná výnosnost (minimální), 

 J  = investiční náklad, 

 V  = ostatní roční provozní náklady.
14 

 Pro přesnější výpočet je nutné do tohoto modelu dosazovat zůstatkovou cenu strojů. 

 

2.9.2 Metoda diskontovaných nákladů 

 Tento způsob porovnává souhrn všech nákladů spojených s realizací investičních 

projektů. Podobně jako u metody průměrných ročních nákladů je i tady nejvhodnější varianta 

ta, která má nejnižší hodnotu. Metodu diskontovaných nákladů lze vyjádřit 

podle následujícího vzorce: 

            

(2.5) 

kde: DIN = diskontované náklady investičního projektu, 

 ∑INV = investiční náklad, 

 Vd  = diskontované ostatní roční provozní náklady bez odpisů.
15 

                                                
14

 VALACH, Josef. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 2. vyd. Praha: Ekopress, 2006. 463 s. ISBN 80-86929-

01-9. 

15
 KALOUDA, František. Finanční řízení podniku. 2. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk. 2011. 299 s. 

ISBN 978-80-7380-315-5. 



25 

 

 Na rozdíl od ročních průměrných nákladů mají diskontované náklady, pokud se jedná 

o porovnání projektů s různou dobou životnosti, komplikovanější propočet. 

 

2.9.3 Rentabilita investovaného kapitálu 

 U ukazatele rentability investovaného kapitálu je poměřován průměrný roční zisk 

z realizace projektu k vloženým investičním prostředkům. Vztah pro výpočet rentability 

investovaného kapitálu je: 

     
    

   
 

(2.5) 

kde: ROCE = rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu, 

 Ø EAT = průměrný čistý zisk, 

 INV  = kapitálové vstupy.
16 

 Pro tuto metodu je velkou výhodou dostupnost dat pro výpočet kritéria, jednoduchost 

výpočtu. Naopak nevýhodou této metody je nerespektování faktoru času. 

 

2.9.4 Doba úhrady 

 Doba úhrady je charakterizována jako doba potřebná pro úhradu celkových 

investičních nákladů projektu. Podnik si stanoví určitou normovanou hodnotu doby úhrady, 

která je pak porovnávána s dobou úhrady určitého investičního projektu. Čím je doba úhrady 

kratší, tím je pro podnik přijatelnější. Výpočet se provádí z této rovnice: 

         

  

   

 

(2.6) 

kde: DÚ = doba úhrady, 

 FCFt = volné peněžní toky v jednotlivých letech provozu investice, 

 JKV = jednorázový kapitálový výdaj.
17 

  

                                                
16

 DLUHOŠOVÁ, Dana. Finanční řízení a rozhodování podniku. 3. vyd. Praha: Ekopress, 2010. 225 s. ISBN 978-80-86929-

68-2. 

17
 DLUHOŠOVÁ, Dana. Finanční řízení a rozhodování podniku. 3. vyd. Praha: Ekopress, 2010. 225 s. ISBN 978-80-86929-

68-2. 
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 Výhodou této metody je její jednoduchost a srozumitelnost. Mezi nedostatky tohoto 

kritéria se řadí nerespektování faktoru času, ignorování časového průběhu peněžního toku, 

ignorování příjmů po době úhrady aj. Tento ukazatel není brán jako spolehlivý, může být 

použit jako doplňující kritérium. 

 

2.9.5 Čistá současná hodnota 

 Označována také jako NPV (Net Present Value) představuje rozdíl mezi současnou 

hodnotou všech budoucích příjmů a současnou hodnotou výdajů vynaložených na určitý 

projekt. Peněžním příjmem se rozumí souhrn určitých následujících položek, a to očekávaný 

zisk po zdanění, odpisy a popřípadě další příjmy. Vztah pro výpočet čisté současné hodnoty 

lze vyjádřit takto: 

                

 

   

     

(2.7) 

kde: T = doba životnosti projektu, 

 R = náklad kapitálu, 

 FCFt = volné peněžní toky v jednotlivých letech provozu investice, 

 JKV = jednorázové kapitálové výdaje.
18 

 Pokud je výsledkem čisté současné hodnoty hodnota kladná, zvyšuje tím hodnotu 

podniku. Z pohledu podniku je investiční projekt přijatelný a zaručuje požadovanou 

výnosnost. Na druhou stranu pokud čistá současná hodnota vykazuje záporný výsledek 

je investiční projekt pro podnik nepřijatelný. Jeho přijetí nezajišťuje požadovaný výnos 

a snižovalo by hodnotu podniku. Z tohoto vztahu vyplývá, čím vyšší je čistá současná 

hodnota, tím je investiční projekt výhodnější. Investiční projekty s nulovou čistou současnou 

hodnotou jsou neutrální, současná hodnota všech budoucích příjmů se bude rovnat 

kapitálovým výdajům. Tato metoda je považována za nejvhodnější vyhodnocování 

investičních projektů v podniku. 

 

2.9.6 Index ziskovosti 

 Tento ukazatel těsně souvisí s čistou současnou hodnotou a vyjadřuje poměr 

budoucích diskontovaných peněžních příjmů z investice k jednorázovým kapitálovým 

                                                
18

 DLUHOŠOVÁ, Dana. Finanční řízení a rozhodování podniku. 3. vyd. Praha: Ekopress, 2010. 225 s. ISBN 978-80-86929-

68-2. 
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výdajům. Pokud je čistá současná hodnota kladná, pak index ziskovosti je vyšší než 1, pokud 

je naopak čistá současná hodnota záporná, pak je index ziskovosti nižší než 1. 

„Doporučuje se používat jako kritérium výběru investičních variant projektů tehdy, když se 

má vybírat mezi několika projekty, ale kapitálové zdroje jsou omezeny – to znamená, že není 

možné přijmout všechny projekty, i když mají pozitivní čistou současnou hodnotu“ (Valach, 

2006, str. 98). Ukazatel je formulován takto: 

 

   
             

   

   
19 

(2.8) 

kde: FCFt = volné peněžní toky v jednotlivých letech, 

 T = doba životnosti projektu, 

 R = náklad kapitálu 

 Toto kritérium se používá stejně jako čistá současná hodnota, čím vyšší je hodnota 

kritéria, tím více jsou využity kapitálové výdaje. 

 

2.9.7 Vnitřní výnosové procento 

 Označováno také jako tzv. vnitřní míra výnosnosti (IRR – Internal rate of return) 

je časově diskontovanou metodou měření výhodnosti investic. Tato metoda je definována 

jako taková diskontní sazba, při níž současná hodnota toku čistých příjmů se rovná vstupnímu 

investičnímu výdaji
20

. Způsob výpočtu dle následujícího vztahu: 

              

 

   

     

(2.9) 

kde: IRR = vnitřní výnosové procento, 

 T = doba životnosti projektu, 

 FCFt = volné peněžní toky v jednotlivých letech provozu investice, 

 JKV = jednorázové kapitálové výdaje.
21

 

                                                
19

 DLUHOŠOVÁ, Dana. Finanční řízení a rozhodování podniku. 3. vyd. Praha: Ekopress, 2010. 225 s. ISBN 978-80-86929-

68-2. 

20
 LEVY, Haim and Marshall SARNAT. Kapitálové investice a finanční rozhodování. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s. 

1999. 920 s. ISBN 80-7169-504-1. 

21
 DLUHOŠOVÁ, Dana. Finanční řízení a rozhodování podniku. 3. vyd. Praha: Ekopress, 2010. 225 s. ISBN 978-80-86929-

68-2. 
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 Postup pro určení vnitřního výnosového procenta je: 

1. Určení libovolné diskontní sazby k a spočítání čisté současné hodnoty (NPV) 

2. Pokud je NPV kladné, pak diskontní sazba k je menší než IRR. Tyto ukazatele jsou 

tedy označovány jako NPVN a kN. 

3. Poté je zvolena vyšší hodnota k a znovu vypočteno NPV. Tyto ukazatele se značí jako 

NPVV a kV. 

4. Přibližná hodnota vnitřního výnosového procenta se počítá dle vztahu: 

       
    

         
        22 

(2.10) 

 Tato charakteristika je spolu s ukazatelem čisté současné hodnoty vhodná 

pro rozhodování o přijetí investice. Vnitřní výnosové procento respektuje faktor času. 

Na rozdíl od čisté současné hodnoty, kde je předem definovaná úroková míra, u vnitřního 

výnosového procenta se úroková míra hledá. Kritériem pro přijetí investičního projektu je, 

pokud je úrok vyšší než minimální požadovaná výnosnost. Čím vyšší je vnitřní výnosové 

procento, tím je investiční projekt pro podnik vhodnější.  

 

2.9.8 Diskontovaná doba úhrady 

 Tento ukazatel je charakterizován jako doba, za kterou diskontní příjmy uhradí 

diskontní výdaje a stanoví se pomocí součtu diskontovaných čistých peněžních toků 

až do doby, než bude součet kladný. Prostřednictvím ukazatele získáváme informace o tom, 

jakou minimální dobu provozovat investici. 

                

  

   

23 

(2.11) 

kde: FCFt = volné peněžní toky v jednotlivých letech, 

 DÚ = doba úhrady investice, 

 R = náklad kapitálu, 

 JKV = jednorázový kapitálový výdaj. 

                                                
22 KISLINGEROVÁ, Eva a kol. Manažerské finance. 2. vyd. Praha: C. H. Beck. 2007. 745 s. ISBN 978-80-7179-903-0. 
23

 DLUHOŠOVÁ, Dana. Finanční řízení a rozhodování podniku. 3. vyd. Praha: Ekopress, 2010. 225 s. ISBN 978-80-86929-

68-2. 
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 Podnik může projekt přijmout, pokud bude doba úhrady kratší než doba stanovená 

u určitých projektů. Mezi výhody tohoto kritéria patří respektování faktoru času, snadná 

porovnatelnost a interpretace. Nevýhodou je, že finanční toky jsou brány v úvahu pouze 

do doby úhrady, poté už nejsou uvažovány. Toto kritérium je užíváno především 

u investičních projektů s krátkou dobou životností. 

 

2.10 Metodika zpracování bakalářské práce 

 Práce byla realizována v několika základních, na sebe navazujících krocích: 

1. krok  

 výběr tématu „Investiční rozhodnutí ve společnosti Kofola, a.s., které jsem 

konzultovala s finančním ředitelem společnosti, 

 stanovení cílů práce – především zhodnocení investičního projektu a vybrání 

nejlepší varianty financování investice, 

 výběr a zajištění literatury, která se zabývá především finančním řízením 

podniku a s tím souvisejícím investičním rozhodováním. 

2. krok 

 konzultace ve společnosti Kofola, a.s. a vysvětlení rozdílů současného 

technologie systému plnění a použití nové technologie budoucího horkého 

plnění, poskytnutí materiálů a dat pro tuto práci, 

 provedení analýzy předpokládaného výsledku hospodaření a analýzy 

plánovaného cash flow, 

 vyhodnocení optimální varianty financování investičního projektu. 

3. krok  

 stanovení návrhů a doporučení. 

 

2.10.1 Metody použité v práci 

 Analýza materiálů a dat, jejich studium a vysvětlení problematiky stávajícího 

technologického zařízení a výhody horkého plnění. Sběr a roztřídění dat a následné provedení 

výpočtů a zhodnocení výsledků a sestavení návrhů a doporučení.  
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3 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI KOFOLA, A. S. 

 Akciová společnost Kofola je součástí skupiny Kofola, jednoho z nejvýznamnějších 

výrobců nealkoholických nápojů ve střední Evropě. Skupina působí v České republice, 

Polsku, na Slovensku a v Rusku. Do produktového portfolia společnosti patří tradiční kolový 

nápoj Kofola a řada ovocných nápojů, sirupů a koncentrátů Jupí, přírodní pramenitá voda 

Rajec, hroznový nápoj Top Topic a Vinea, RC Cola a mnoho dalších. 

 Společnost se snaží neustále sama rozvíjet a rozšiřovat stabilní portfolio klientů. Cílem 

společnosti je neustálý rozvoj, zavedení nových produktů, stabilita, originální přístup 

k zákazníkům a ovládnutí dalších trhů. 

Za důležité etapy rozvoje společnosti jsou považovány následující události: 

 v roce 1993 koupila rodina řeckého rodáka Kostase Samarase sodovkárnu 

státního podniku Nealko Olomouc v Krnově a zahájila výrobu sycených 

nápojů, 

  v roce 1996 došlo k založení společnosti SANTA – NÁPOJE KRNOV. Tento 

rok je také považován za oficiální vznik společnosti Kofola, 

 rok 1998 je v Kofole charakteristický technologickým rozvojem a vstupem 

na slovenský trh a také založením dceřinné společnosti SANTA NÁPOJE 

SLOVENSKO spol. s r.o. a o rok později byla představena značka Jupí, 

 v roce 2000 uzavřela licenční smlouvu na stáčení nápoje Kofola s opavskou 

farmaceutickou společností Ivax, která byla tehdejším vlastníkem značky. 

 rok 2001 -  koupě registrované ochranné známky Top Topic, 

 rok 2002 – nákup registrované obchodní známky a originální receptury 

tradičního nápoje Kofola od společnosti Ivax za 215 miliónů korun, 

 v roce 2003 získala společnost Kofola certifikaci svého systému jakosti 

dle ČSN EN ISO 9001:2000, 

 v roce 2005 proběhlo slavnostní otevření nového výrobního závodu v Polsku – 

jednalo se o největší českou investici v zemi, 

 rok 2006 – vyčlenění holdingu jako společnosti s vlastní právní subjektivitou 

a názvem Kofola Holding 

 v roce 2007 obsadila Kofola a.s. 8. místo v žebříčku 100 obdivovaných firem 

České republiky 

 rok 2009 – rozšíření skladovacích prostor na Slovensku 
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V současné době v České republice je v této společnosti zaměstnáno 700 osob. 

Jediným akcionářem společnosti Kofola, a. s. je Kofola Holding, a. s. Z celkového počtu 

kmenových akcií na jméno v listinné podobě, který činí 1 396 ks, je jich 1 343 ks v jmenovité 

hodnotě 200 000 Kč a 53 ks ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč. Základní kapitál společnosti 

Kofola, a. s. činí 268 653 000 Kč. 

Konkurence na trhu s nealkoholickými nápoji na trhu České republiky i Evropské unie 

je poměrně velká, proto společnost Kofola a.s. realizuje nejrůznější inovace, které 

se nejčastěji týkají nových materiálů, obalů a příchutí, aby byla co nejvíce 

konkurenceschopná. Dále se inovace týkají úspory materiálů, energií, optimalizací 

a maximální efektivity výrobního cyklu. Společnost Kofola se snaží neustále vyvíjet nové 

a kvantitativně a kvalitativně inovované produkty. Za úspěch inovačních projektů hovoří 

hospodářské výsledky podniku a také to, že jsou odběratelé spokojeni. Tato společnost 

má dlouhodobé zkušenosti s realizací inovačních projektů a s uváděním inovovaných 

produktů na trh. Zkušenosti a know-how nabyté v uplynulých letech dále 

rozvíjí a zhodnocuje, tradiční výrobní postupy doplňuje použitím nejmodernějších technologií 

a postupů, a to jak ve výrobě, tak ve vývoji. Vysoký standard práce i výrobků dosvědčují 

certifikáty kvality, jichž je Kofola a. s. držitelem. 
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4 ANALÝZA INVESTIČNÍHO ROZHODOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI 

KOFOLA, A. S. 

 V současné době vznikl nový trend v oblasti stravování, a to aby potraviny obsahovaly 

co nejméně konzervačních látek, které prodlužují dobu použitelnosti produktu. Na tento trend 

společnost Kofola, a.s. realizuje projekt, který společnost bezprostředně navazuje 

na dlouhodobou koncepci vlastního výzkumu, vývoje a neustálých řešení. Realizace tohoto 

projektu umožní podniku otevřít nové trhy, posílit aktuální pozici a oddálit možné ohrožení 

na trhu, zejména v oblasti sirupů a nápojů pro děti. Dále bude mít tento projekt pozitivní 

dopad na konkurence schopnost společnosti na trhu, s jeho pomocí společnost zaujme pozici 

špičky ve výrobcích vysoce kvalitních nealkoholických nápojů, a to nejen na domácím trhu, 

ale i na celém trhu střední Evropy. Naopak nerealizování tohoto investičního projektu může 

vést nejen k prudkému odlivu odběratelů, ale také ztrátu konkurenceschopnosti a dokonce 

legislativní problémy související s používáním životně nebezpečných konzervantů. 

Sycené a nesycené nápoje jsou v současné době vyráběny za použití konzervantů: 

velkorinu (E242), sorbanu draselného (E202) a benzoátu sodného (E211). Dávkování 

konzervantů se pohybuje dle složení jednotlivých produktů. Společnost Kofola pomocí tohoto 

projektu bude vyrábět nápoje bez konzervantů. Nevýhodou stávající technologie je především 

riziko při používání konzervantů velkorin (E242), který je v množství 20mg/l zcela bezpečný 

a ke zdraví a životnímu prostředí neutrální, ale v případě úniku by mohl ohrozit životní 

prostředí nebo zdraví obyvatel. 

 

4.1 Produkce společnosti 

 Nabídka společnosti Kofola, a. s. je velice široká a lze ji sehnat téměř ve všech 

obchodních řetězcích. Mezi nejoblíbenější produkty, které společnost momentálně vyrábí, 

patří např.: 

 Kofola Original, Extra Bylinková, Citrus a další speciální edice, 

 Rajec – přírodní pramenitá voda, 

 Jupí sirupy s širokou řadou příchutí, 

 dětský nápoj Jupík, 

 Top Topic – perlivý hroznový nápoj, 

 RC cola – pravá americká cola, 
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 Semtex – energetický nápoj, 

 ovocné džusy Snipp, 

 a mnoho dalších. 

Mezi největší odběratele se řadí Makro Cash & Carry, Kaufland, Tesco Stores, Ahold 

Czech Republic, DC Billa, Penny Market a mnoho dalších. Jedná se především o renomované 

odběratele s dlouhodobou obchodní historií. Široká klientská základna zaručuje nezávislost 

na jednom odběrateli a případný pokles poptávek u jednoho odběratele je možné vyrovnat 

u odběratelů jiných. 

 

4.2 Specifikace investičního projektu 

 Investicí by měla být nová technologie horkého plnění nápojů bez konzervantů (hot-

fill) nebo plnění nápojů s ovocnými kousky. Tento způsob je zcela unikátní. Tato technologie 

hot-fill bude implementována do stávajícího výrobního procesu v závodě v Mnichově 

Hradišti. Umístění je naznačeno na následujícím obrázku 4.1. 

 

Obr. 4.1 Místo realizace projektu 

 

 

 

 

 

Zdroj: Kofola Holding 

 

 Stávající linka v Mnichově Hradišti bude demontována a bude přidána nová 

technologie (hot-fill). U horkého plnění nápojů probíhá pasterace nápoje při jeho vyhřívání 

a v naplněných, uzavřených lahvích. Při tomto procesu nejsou díky tepelnému účinku 

inaktivovány nejen zárodky obsažené v nápoji, ale také zárodky na povrchu obalů. Technika 

horkého plnění umožňuje nastavení optimálního teplotního působení na produkt, dezinfekci 

obalů, tak i případně sekundární infekci, které je právě potřebné k dosažení odpovídající 

Místo realizace 

projektu 



34 

 

trvanlivosti nápoje. Určení vhodného teplotního průběhu současně umožňuje zpracovávat 

nejširší škálu produktů s velmi odlišnou citlivostí a zvolení optimální, tedy úsporné 

a jen nezbytně nutné množství tepelné energie. Současně se vyhřátý produkt využívá 

k předehřevu studeného produktu a naopak studený produkt k předchlazení produktu horkého. 

Spotřeba energie je tedy u moderních zařízení s regerativním systémem tepelné výměny 

minimalizována. 

 Výroba nápojů ve společnosti Kofola, a. s. nepoškozuje životní prostředí, dá se nazvat 

téměř bezodpadovou technologií, protože v průběhu výrobního procesu: 

 nevznikají žádné odpadní materiály, 

 veškeré obalové materiály jsou z plně recyklovatelných surovin, 

 nevznikají žádné emise ani nepříjemný zápach, 

 hluk neobtěžuje okolí. 

Společnost sleduje hospodaření s obalovými materiály, ve kterých je zabalena vstupní 

surovina (papírové pytle, lepenkové a plastové obaly), pečlivě je třídí a předává 

zpracovatelským společnostem. Také obaly výrobků jsou vratné (sklo, přepravky) 

nebo recyklovatelné (PET lahve, plastová i kovová víčka, folie, kartony, přepravky, palety). 

Součástí nové technologie je: 

1. Příprava kousků – do dvou tanků o obsahu 7000 l se nasypou kousky ovoce 

a smíchají se s nápojem. 

2. Paster trubkový – slouží k pasterizaci nápoje při teplotě 85 - 88
○
 C, kde 

se pasteruje nápoj s kousky. 

3. Příprava sirupu nebo nápoje. 

4. Paster deskový – slouží k pasterizaci nápoje při teplotě 85 - 88
○
 C, kde se pasteruje 

nesycen nápoj. 

5. MIX – slouží k míchání sirupu s vodou a CO2 v předepsaných poměrech. 

6. Vyfukovací stroj – zařízení k výrobě PET lahví. 

7. Předplnič – slouží k míchání a doplnění kousků ovoce. 

8. Plnící stroj – plní vyfouklé plastové lahve nápojem o teplotě 85
○
 C, po naplnění 

jsou lahve uzavřeny víčky. 

9. Inspekce – slouží k diagnostice výšky a hladiny nápoje, pozice víčka. 

10. Obraceč – slouží k dezinfekci hrdla horkým nápojem 83
○
 C. 

11. Chladící tunel – slouží k  postupnému ochlazení nápoje ve 4 zónách na 35
○
 C. 
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12. Zásobník – slouží k tvorbě zásoby lahví před Sleev Matic. 

13. Sleev Matic – do stroje vstupují lahve s nápojem, kde je nastřelením aplikována 

rukávová etiketa. 

14. Parní tunel – do tunelu vstupují lahve se sleevem, který je za pomoci horké páry 

postupně smršťován na tvar lahve. 

15. Balicí stroj – lahve jsou řazeny, baleny do fólie, a ta je strečována v peci baličky 

na homogenní balík. 

16. Paletizace – jednotlivá balení jsou naskládána do palet, které jsou následně ovinuty 

fólií. 

Tento proces je zobrazen v příloze číslo 2. V rámci realizace tohoto projektu 

proběhnou změny, které jsou naznačeny v následujících bodech: 

 úprava zařízení k přípravě sirupu, 

 instalace nového plniče, 

 doplnění sirupového potrubí, 

 bude instalován nový podavač víček, 

 instalace nového vyfukovacího stroje, 

 instalace pásových dopravníků, 

 bude instalováno nové kontrolní zařízení na diagnostiku hladiny nápoje 

a pozice víčka, 

 bude instalován obraceč lahví,  

 instalace chladícího tunelu, 

 bude instalován nový zásobníkový stůl, 

 zařízení paletizace zůstává původní, ale bude přesunuto do nového skladu. 

Nebude potřeba skladovat konzervanty, dojde ke snížení rizika úniku nebo překročení 

stanovených dávek a s tím související snížení výdajů. S technologií hot fill se také zkrátí 

potrubní trasy, a to s sebou nese snížení výdajů na energie i snížení materiálové náročnosti. 

 

4.3 Náklady projektu 

V rámci projektu bude pořízena technologie na horké plnění nápojů bez konzervantů 

v celkové hodnotě 126 000 000 Kč. Součástí projektu je i technické zhodnocení budovy 

včetně přípravných prací. Projekt zahrnuje stavební práce související s demolicí stěn, 
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odvozem stavební sutě a odpadů, demontáž a přemístění médií, stavební začištění stěn 

a omítek, vyzdění příček a zřízení odpadních kanálů.  

 Celkový odhad rozpočtových nákladů projektu činí 143 990 000 Kč, 

ale pro hodnocení ekonomické efektivnosti budou využívány pouze výdaje investiční. 

Veškeré náklady spojené s tímto projektem jsou zobrazeny v tabulce č. 3. 

 

 Tabulka 4.1: Celkové výdaje projektu 

Položka 

rozpočtu 
Druh výdaje Částka v Kč  

1. Projektová dokumentace 150 000 

 
z toho projektová dokumentace ke stavebnímu 

povolení 
150 000 

2. Technické zhodnocení staveb 16 900 000 

 

z toho přípravné stavební práce 5 200 000 

z toho přípravné práce potrubních rozvodů 6 100 000 

z toho přípravné práce elektroinstalací 5 600 000 

3. Ostatní stroje a zařízení 126 100 000 

4. Ostatní neinvestiční výdaje 840 000 

 Školení zaměstnanců 500 000 

 Náklady na výběrová řízení 100 000 

 Služby poradců a expertů 200 000 

 Povinná publicita 40 000 

Celkem neinvestiční výdaje 990 000 

Celkem investiční výdaje 143 000 000 

Celkové výdaje projektu 143 990 000 

 Zdroj: Kofola, a. s. 

 

Součástí propočtů jsou také neinvestiční výdaje na zabezpečení projektu, které jsou 

do rozpočtu zahrnovány a souvisejí s přípravou a realizací projektu. Neinvestiční náklady také 

zahrnují náklady na zvláštní školení, které se bude týkat stávajících zaměstnanců. Školení 

týkající se práce s novými technologiemi za účelem trvalého dosažení špičkových 

technických parametrů. S přijetím tohoto investičního projektu je plánováno se vznikem 

nových pracovních míst a s tím související další náklady na školení. Náklady na povinnou 

publicitu zahrnují náklady na plakáty, štítky, samolepky na pořizované stroje a také pamětní 
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desku. Během fáze přechodu ze stávající technologie na technologii novou bude využíváno 

služeb poradců a expertů. Tyto neinvestiční výdaje jsou hrazeny z vlastních zdrojů 

společnosti jako provozní náklady.  

 

4.4 Hodnocení efektivnosti projektu 

 Z hlediska financování investičního projektu jsou vypočteny dvě odlišné varianty, 

a to hodnocení efektivnosti investice, která je financována z vlastních zdrojů (viz příloha č. 3) 

a hodnocení efektivnosti investice, která je financována z cizích zdrojů (viz příloha č. 4). 

 

4.4.1 Hodnocení nezadlužené investice 

 Důležitým aspektem pro hodnocení ekonomické efektivnosti investice je odhad 

budoucích peněžních toků (Cash Flow). Stanovení peněžních toků se provádí pomocí čistého 

zisku, výše odpisů a čistého pracovního kapitálu, který vyjadřuje rozdíl oběžných aktiv 

a krátkodobého cizího kapitálu. 

K určení čistého zisku je zapotřebí stanovit výnosy, které tvoří předpokládané tržby, 

a provozní náklady, které tvoří například spotřeba materiálu, náklady na opravy a údržbu, 

mzdové náklady, pojištění a mnoho dalších. Součástí výkazu zisku a ztrát je odhad přidané 

hodnoty. Tyto interní údaje včetně jejich částek jsou zobrazeny v příloze č. 3 u nezadluženého 

projektu a v příloze č. 4 u zadluženého projektu. Po odečtení nákladů od výnosů je vypočtena 

daň z příjmu. Sazba daně z příjmu je stanovena dle zákona o daních z příjmů na 19%
24

. 

Výsledkem je po odečtení daně čistý zisk (EAT), který je použit v následující tabulce 

v příloze č. 3 pro výpočet cash flow. 

Pro hodnocení ekonomické efektivnosti je zapotřebí dále vypočítat výši odpisů 

investičního projektu. Celé technologické zařízení je z hlediska odepisování zařazeno 

do 2. odpisové skupiny. Technické zhodnocení budovy je zařazeno do 5. odpisové skupiny. 

Odpisy investice jsou zahrnuty do provozních nákladů, které jsou klíčové pro výpočet 

hospodářského výsledku a zároveň pro výpočet peněžních toků investice. Tabulka znázorňuje 

odpisové sazby dle zákona o daních z příjmu. 

 

                                                
24

 Zákon č. 586 ze dne 20. Listopadu 1992 o daních z příjmů a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o daních z příjmů). 

In: Sbírka zákonů České republiky. 1992, § 31. Dostupný také z: http://business.center.cz/business/pravo/zakony/dprij/cast3. 

aspx. ISSN 1213-7235. 
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 Tabulka 4.2: Odpisové sazby 

Odpisová 

skupina 

Doba 

odepisování 

V prvním roce 

odepisování 

V dalších letech 

odepisování 

Pro zvýšenou 

vstupní cenu 

2. 5 let 11 22,25 20 

5. 30 let 1,4 3,4 3,4 

 Zdroj: Zákon o daních z příjmů 

 

 Vypočtená výše odpisů je zobrazena v příloze č. 3 u hodnocení nezadlužené investice 

a v příloze č. 4 u hodnocení zadlužené investice.  

 Dalším klíčovým prvkem pro výpočet peněžního toku je také vývoj pohledávek 

a závazků, ovlivňující výši čistého pracovního kapitálu. Ukazatel říká, kolik prostředků 

společnosti zůstane k dispozici po uhrazení všech krátkodobých závazků. 

                    

(2.12) 

Změna čistého pracovního kapitálu (ČPK) představuje meziroční nárůst potřeby oběžného 

majetku. Potřebu čistého pracovního kapitálu v jednotlivých letech uvádí následující tabulka. 

 

 Tabulka 4.3: Čistý pracovní kapitál 

v tis. Kč 
Období 0 Období 1 Období 2 Období 3 Období 4 

2013 2014 2015 2016 2017 

Zásoby 0 0 0 0 0 

Pohledávky za odběrateli 6 000 9 000 45 000 67 000 97 000 

Závazky k dodavatelům 4 000 15 000 42 000 56 000 79 000 

Změna ČPK 2 000   -6 000 9 000 8 000 7 000 

 

v tis. Kč 
Období 5 Období 6 Období 7 Období 8 Období 9 

2018 2019 2020 2021 2022 

Zásoby 0 0 0 0 0 

Pohledávky za odběrateli 107 000 107 000 107 000 107 000 107 000 

Závazky k dodavatelům 86 000 86 000 86 000 86 000 86 000 

Změna ČPK 3 000 0 0 0 0 

 Zdroj: Kofola, a.s. 
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 Přírůstek čistého pracovního kapitálu snižuje součet čistého zisku a odpisů a úbytek 

čistého pracovního kapitálu zvyšuje součet čistého zisku a odpisů v jednotlivých letech. 

Pro hodnocení ekonomické efektivnosti tohoto investičního projektu jsou použity 

následující metody: 

 rentabilita investovaného kapitálu,  

 index ziskovosti, 

 diskontovaná doba úhrady, 

 nediskontovaná doba úhrady, 

 čistá současná hodnota. 

Některé z výše uvedených metod vychází z diskontovaného cash flow (peněžního 

toku), tedy respektují faktor času, proto je nutné tyto hodnoty v jednotlivých letech 

diskontovat pomocí diskontního faktoru, a to včetně kapitálového výdaje. Vztah pro výpočet 

diskontního faktoru vyjadřuje následující vzorec: 

                 
 

      
 

(2.13) 

kde: i = diskontní sazba, 

 n = n-tý rok. 

 

 Tabulka 4.4: Diskontní faktor 

 Období 0 Období 1 Období 2 Období 3 Období 4 

2013 2014 2015 2016 2017 

Diskontní faktor 1 0,9091 0,8264 0,7513 0,6830 

 

 Období 5 Období 6 Období 7 Období 8 Období 9 

2018 2019 2020 2021 2022 

Diskontní faktor 0,6209 0,5645 0,5132 0,4665 0,4241 

 Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 Hodnota diskontovaného cash flow je získaná násobením jednotlivých provozních 

cash flow a diskontních faktorů v příslušných letech. Takto vypočtené hodnoty jsou uvedeny 

v přílohách č. 3 a 4. Průběh provozních a diskontovaných cash flow u nezadlužené investice 

je znázorněn v následujícím grafu. 
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Graf 4.1: Znázornění Cash Flow u nezadlužené investice 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Graf ukazuje růst provozního cash flow v letech 2013 až 2018, poté cash flow 

stagnuje. Diskontní cash flow má podobný průběh jako provozní, ale vlivem faktoru času 

v letech 2018 až 2022 mírně klesá. 

Pro výpočet prvního z ukazatelů, čisté současné hodnoty, je odečten kapitálový výdaj 

od sumy diskontovaných cash flow.  

                                    

V tomto případě je výše ČSH 182 669 tis. Kč. Kritérium čisté současné hodnoty 

ukazuje, že je projekt přijatelný, efektivní a bude generovat takové příjmy, které budou 

dostatečné k pokrytí počátečních investičních výdajů. Kladná hodnota ČSH také zvyšuje 

hodnotu podniku. 

Dalším kritériem je index ziskovosti. Tento ukazatel také respektuje faktor času jako 

čistá současná hodnota. Výsledkem indexu ziskovosti je podíl diskontovaných peněžních toků 

a jednorázového kapitálového výdaje. 

   
       

       
         

 Index ziskovosti je roven 2,26 Kč, neboli každá investovaná koruna přináší 2,26 Kč 

peněžních příjmů. 

Jedním z kritérií, které nerespektují faktor času je rentabilita investovaného kapitálu 

(ROCE). 

     
      

       
            

Hodnota ukazatele je 44,2 % a je žádoucí, aby byl tento ukazatel vyšší než zohledněná 

úroková míra. 
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Posledním z použitých ukazatelů je doba úhrady. Nediskontovaná doba úhrady 

vychází z provozních peněžních toků, které nerespektují čas, a naopak diskontovaná doba 

úhrady vychází z diskontovaných peněžních toků, které faktor času respektují. Postup 

výpočtu a výsledky jsou zobrazeny v následujících tabulkách: 

 

Tabulka 4.5: Nediskontovaná doba úhrady 

Nediskontovaná doba úhrady 

Rok Provozní CF ZC 

0. -145 000 -145 000 

1. -58 400 -203 400 

2. 10 930 -192 470 

3. 55 084 -137 386 

4. 86 311 -51 075 

5. 102 237 51 462 

Zdroj: Vlastní zpracování 

                        
      

       
                                  

Vzhledem k délce životnosti projektu je nediskontovaná doba úhrady kratší. 

To znamená, že společnost může investici přijmout. 

 

Tabulka 4.6: Diskontovaná doba úhrady 

Diskontovaná doba úhrady 

Rok Diskontované CF ZC 

0. -145 000 -145 000 

1. -53 091 -198 091 

2. 9 033 -189 058 

3. 41 386 -147 672 

4. 58 952 -88 721 

5. 63 667 -25 053 

6. 59 573 34 519 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Graf 4.2: Diskontovaná doba úhrady projektu 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Vzhledem k délce životnosti investičního projektu je délka diskontované doby úhrady 

kratší. V grafu 4.2 je uvedena doba úhrady investičního projektu. 

 

4.4.2 Hodnocení zadlužené investice 

 V případě, že nemá společnost dostatek vlastních prostředků na realizování investice, 

může požádat bankovní instituci o úvěr. V takovém případě je nutné vypočítat splátku a výši 

úroku, s ohledem na dobu splácení, výši úvěru a úrokovou sazbu. Doba splácení je stanovena 

na 5 let. Úroková sazba je stanovena na 5% p. a. Pro určení výše splátky se používá vzorec 

umořovatele, který stanoví velikost budoucích pravidelných plateb, který dluh vyjádřený 

v současné hodnotě beze zbytků splatí včetně úroků. Výpočet splátky: 

 

                
        

        
            

(2.14) 

kde: t = doba splatnosti, 

 i = úroková sazba. 
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Výše splátky úvěru je vypočtena na 33 030 tis. Kč za rok a dosazena do splátkového 

kalendáře, který uvádí tabulka 4.7. 

 

 Tabulka 4.7: Splátkový kalendář 

v tis. Kč 
Období 0 Období 1 Období 2 Období 3 Období 4 Období 5 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Úvěr na začátku roku 0 143 000 117 120 89 946 61 413 31 454 

Splátka 0 33 030 33 030 33 030 33 030 33 030 

Úrok 0 7 150 5 856 4 497 3 071 1 576 

Úmor 0 25 880 27 174 28 533 29 959 31 454 

Úvěr na konci roku 143 000 117 120 89 946 61 413 31 454 0 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 Vypočtené úroky jsou součástí provozních nákladů, které jsou jedním z klíčových 

prvků pro výpočet výsledku hospodaření. Dále se výše úroků snížená o daň promítá 

do provozních peněžních toků.  

 Diskontní faktor je počítán dle vzorce 2.13. Diskontní sazba je stanovena 

na 3,07 % p.a. U nezadluženého projektu je výpočet diskontního faktoru následující: 

 

Tabulka 4.8: Diskontní faktor 

 Období 0 Období 1 Období 2 Období 3 Období 4 

2013 2014 2015 2016 2017 

Diskontní faktor 1 0,9702 0,9413 0,9133 0,8861 

 

 Období 5 Období 6 Období 7 Období 8 Období 9 

2018 2019 2020 2021 2022 

Diskontní faktor 0,8597 0,8341 0,8092 0,7851 0,7617 

 Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 Stejným způsobem jako u nezadlužené investice jsou provozní toky v jednotlivých 

letech vynásobeny příslušnými diskontními faktory pro zjištění diskontních peněžních toků. 

Průběh provozních a diskontovaných cash flow uvádí graf č. 4.3. 
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Graf 4.3: Znázornění Cash Flow u zadluženého projektu 

 

 Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 Změny v jednotlivých letech jsou znázorněny v tomto grafu, který je podobný 

jako průběh cash flow nezadlužené investice, ale z hlediska jejich výše se společnosti vyplatí 

vzít si na tento investiční projekt bankovní úvěr, protože generuje vyšší peněžní toky 

než investice financovaná vlastním kapitálem. 

 Rentabilita investovaného kapitálu charakterizuje podíl průměrného čistého zisku 

a výše investice.  

     
      

       
            

Je žádoucí, aby tento ukazatel byl vyšší než úroková míra úvěru. Pokud je rentabilita 

investovaného kapitálu nižší, může to mít negativní vliv na výši zisku společnosti. 

Doba návratnosti vyjadřuje počet let, kteou jsou zapotřebí k tomu, aby se kumulované 

peněžní toky vyrovnaly počáteční investici. Nediskontovaná a diskontovaná doba úhrady 

je uvedena v následujících tabulkách: 

 

 Tabulka 4.9: Nediskontovaná doba úhrady 

Nediskontovaná doba úhrady 

Rok Provozní CF ZC 

0. -145 000 -145 000 

1. -59 759 -204 759 

2. 10 930 -193 829 

3. 55 084 -138 745 

4. 86 311 -52 434 

5. 102 537 50 104 

 Zdroj: Vlastní zpracování 
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 Nediskontovaná doba úhrady zadluženého investičního projektu je téměř totožná 

jako u nezadluženého, na rozdíl od diskontované doby úhrady, která respektuje faktor času, 

a tím je zadlužená investice uhrazena skoro o celý rok dříve. 

 

 Tabulka 4.10: Diskontovaná doba úhrady 

Diskontovaná doba úhrady 

Rok Provozní CF ZC 

0. -145 000 -145 000 

1. -57 979 -202 979 

2. 10 288 -192 690 

3. 50 307 -142 383 

4. 76 478 -65 905 

5. 88 149 22 245 

 Zdroj: Vlastní zpracování 

 

                      
      

      
                                   

 

Graf 4.4: Znázornění diskontované doby úhrady projektu 

  

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Pokud je srovnána doba životnosti projektu a diskontovaná doba úhrady, je investiční 

projekt pro společnost přijatelný. Graf ukazuje dobu uhrazení kapitálového výdaje 

diskontovanými příjmy. 

Čistá současná hodnota je v roce 2022 ve výši: 

                                   

Investice je realizovatelná, protože čistá současná hodnota je kladná. Souhrn peněžních 

příjmů je vyšší než výdaje vynaložené na investici. Přijetí investice zvyšuje hodnotu podniku. 

 Pokud je čistá současná hodnota kladná vychází index ziskovosti vyšší než 1.  

   
       

       
         

V tomto případě je výsledkem indexu ziskovosti 3,48 Kč. Jak čistá současná hodnota, 

tak i index ziskovosti je vyšší než u nezadluženého investičního projektu, a proto je tato 

možnost pro společnost přijatelnější. Pokud se jedná o doplňkové kritérium, může podnik 

rozhodnout o tom, zda investiční projekt příjme, nebo naopak nepříjme. 

 

4.5 Analýza zdrojů financování 

 Tato část se zabývá zhodnocením a výběrem nejoptimálnější formy financování 

investičního projektu za použití diskontovaných výdajů a daňové úspory. Hodnocení tří 

vybraných zdrojů financování investice, financování z vlastních zdrojů, financování z cizích 

zdrojů, kterým bývá většinou bankovní úvěr a společnost se stává vlastníkem zařízení 

nebo pomocí leasingu, kdy dochází k pronájmu majetku. Rozhodnutí o tom, z jakých zdrojů 

bude investiční projekt financován, může ovlivnit celou jeho realizaci.  

 

4.5.1 Financování z vlastních zdrojů 

 Vlastní zdroje, které může společnost pro financování investičního projektu použít, 

jsou zdroje, které společnost vlastní. Výhodou tohoto typu financování je především, 

že se ve společnosti nezvyšuje zadluženost a s tím spojené riziko. Nevýhodou tohoto 

financování je například, že vlastní zdroje jsou obvykle dražší než cizí zdroje, protože jejich 

doba splatnosti je neomezená. 

V tomto způsobu financování jsou zahrnuty investiční výdaje a výše odpisů, které jsou 

vynásobeny sazbou daně z příjmu, tzv. daňová úspora z odpisů. Tato daňová úspora z odpisů 

je v jednotlivých letech diskontována a jejich suma je odečtena z hodnoty investice. 

Tento postup je zachycen v tabulce č. 4.11. 
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Tabulka 4.11: Financování z vlastních zdrojů 

v tis. Kč 
Období 0 Období 1 Období 2 Období 3 Období 4 

2013 2014 2015 2016 2017 

Odpisy 0 5 207 7 941 7 941 7 941 

CASH FLOW:           

Investice 143 000         

Daňová úspora z odpisů 19%   -989 -1 509 -1 509 -1 509 

Celkem CASH FLOW 143 000 -989 -1 509 -1 509 -1 509 

Diskontní faktor 10% 1 0,9091 0,8264 0,7513 0,6830 

Diskontované CF 143 000 -899 -1247 -1134 -1031 

Diskontované CF Celkem 134 783 
      

v tis. Kč 
Období 5 Období 6 Období 7 Období 8 Období 9 

2 018 2 019 2 020 2 021 2 022 

Odpisy 7 941 7 941 7 941 7 941 7 941 

CASH FLOW:           

Investice           

Daňová úspora z odpisů 19% -1 509 -1 509 -1 509 -1 509 -1 509 

Celkem CASH FLOW -1 509 -1 509 -1 509 -1 509 -1 509 

Diskontní faktor 10% 0,6209 0,5645 0,5132 0,4665 0,4241 

Diskontované CASH FLOW -937 -852 -774 -704 -640 

 Zdroje: Vlastní zpracování 

 

                                                    

                

Výsledkem sumy diskontovaných peněžních toků je 134 783 tis. Kč. 

 

4.5.2 Financování bankovním úvěrem 

 Společnost, která zvažuje použití bankovního úvěru k financování investičního 

projektu, by měla uvážit, jak by toto rozhodnutí ovlivnilo budoucnost podniku. 

Se zvyšováním zadluženosti podniku roste i riziko. Cenou za poskytnutí bankovního úvěru 

jsou úroky, které jsou hrazeny spolu s pravidelnou splátkou bance.  

 Financování investičního projektu prostřednictvím bankovního úvěru je znázorněno 

v následující tabulce. Výpočet peněžního toku probíhá podobně jako u financování vlastních 

zdrojů. Z celkové výše úvěru musí být stanovena roční splátka a úrok. Součástí tohoto 

financování jsou také odpisy. Od sumy splátky a úroku v jednotlivých letech je odečtena 
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daňová úspora z úroku (počítána stejným způsobem jako daňová úspora z odpisů) a daňová 

úspora z odpisu a tím jsou získány peněžní toky, které jsou v jednotlivých letech 

diskontovány. Součet diskontovaných cash flow dává celkovou sumu, která je rozhodující 

pro výběr jedné z variant financování.  

 

 Tabulka 4.12: Financování bankovním úvěrem 

v tis. Kč 
Období 0 Období 1 Období 2 Období 3 Období 4 

2013 2014 2015 2016 2017 

Výše úvěru 143000 114400 85800 57200 28600 

Splátka úvěru   28600 28600 28600 28600 

Úroky   7150 5720 4290 2860 

Odpisy   5 207 7 941 7 941 7 941 

CASH FLOW:           

Úrok + splátka   12 357 13 661 12 231 10 801 

Daňová úspora z úroků 19%   -1 359 -1 087 -815 -543 

Daňová úspora z odpisů 19%   -989 -1 509 -1 509 -1 509 

Celkem CASH FLOW   10 009 11 065 9 907 8 749 

Diskontní faktor 3,07%   0,9702 0,9413 0,9133 0,8861 

Diskontované CF   9711 10416 9048 7752 

Diskontované CF Celkem 63 973 
     

v tis. Kč 
Období 5 Období 6 Období 7 Období 8 Období 9 

2 018 2 019 2 020 2 021 2 022 

Výše úvěru 0 0 0 0 0 

Splátka úvěru 28600 0 0 0 0 

Úroky 1430 0 0 0 0 

Odpisy 7 941 7 941 7 941 7 941 7 941 

CASH FLOW:           

Úrok + splátka 9 371 7 941 7 941 7 941 7 941 

Daňová úspora z úroků 19% -272 0 0 0 0 

Daňová úspora z odpisů 19% -1 509 -1 509 -1 509 -1 509 -1 509 

Celkem CASH FLOW 7 591 6 432 6 432 6 432 6 432 

Diskontní faktor 3,07% 0,8597 0,8341 0,8092 0,7851 0,7617 

Diskontované CASH FLOW 6525 5365 5205 5050 4900 

 Zdroje: Vlastní zpracování 
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Pokud si společnost vybere možnost financování bankovním úvěrem, vychází celková suma 

diskontovaných peněžních toků 63 973 tis. Kč. Vzhledem k výši cash flow je výhodnější 

variantou bankovní úvěr. 

 

4.5.3 Financování finančním leasingem 

 Třetím a tedy i posledním typem financování je finanční leasing. Tento způsob 

se od předcházejících způsobů liší především v tom, že zde nejsou zahrnovány odpisy, 

protože společnost není majitelem odepisovaného majetku, ale může majetek využívat, i když 

nemá dostatek peněžních prostředků. Společnost nemusí podstupovat riziko, které je spojeno 

s pořízením investice.  

Obvykle bývá pořízení majetku prostřednictvím leasingu dražší než pomocí 

bankovního úvěru. Velkou výhodou pro společnost je především to, že celá výše nájemného 

je daňově uznatelný náklad. Leasing je flexibilní zdroj financování, volba a výše splátek 

a jejich rozložení.  

 Leasing, který je poskytován ve vyšších cenách, většinou zahrnuje akontaci, která 

je v tomto případě ve výši 30% z pořizovací ceny. Dalším klíčovým prvkem je leasingový 

koeficient, který říká, kolikrát zaplatí nájemce za předmět více, než by si ho koupil z vlastních 

zdrojů. Tento leasingový koeficient je určen průměrem tří vybraných leasingových 

společností zabývajících poskytováním leasingu pro firmy na stroje a zařízení. Do výše cash 

flow je zahrnuta akontace, která je časově rozlišena do jednotlivých období a výše splátky 

leasingu. Splátka leasingu je vypočtena takto: 

                   
          

 
 

(2.13) 

kde: PC = pořizovací cena majetku, 

 LK = leasingový koeficient, 

 ak = výše akontace 

 t = délka leasingu. 

 

                   
                     

 
               

 

Vzhledem k výši splátky leasingu je úvěrová splátka vyšší, ale při zvolení způsobu 

financování leasingem je dopředu skládána akontace, která není součástí bankovního úvěru. 
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Cash flow se skládá z akontace a leasingové splátky, od které je odečtena daňová úspora 

a která se skládá z leasingové splátky a časového rozlišení akontace. Takto je v jednotlivých 

letech počítáno cash flow: 

 

 

 

Tabulka 4.13: Financování leasingem 

v tis. Kč 
Období 0 Období 1 Období 2 Období 3 Období 4 

2013 2014 2015 2016 2017 

Akontace (ve výši 30%) 42 900         

Leasingová splátka   24 310 24 310 24 310 24 310 

Časové rozlišení akontace     8 580 8 580 8 580 8 580 

Daňově uznatelné náklady     32 890 32 890 32 890 32 890 

CASH FLOW:           

Akontace   42 900         

Leasingová splátka   24 310 24 310 24 310 24 310 

Daňová úspora ze splátky 19%   -6 249 -6 249 -6 249 -6 249 

Celkem CASH FLOW 42 900 18 061 18 061 18 061 18 061 

Diskontní faktor 3,07% 1 0,9702 0,9413 0,9133 0,8861 

Diskontované CF 42 900 17 523 17 001 16 495 16 003 

Diskontované CF Celkem 109 922 
     

v tis. Kč 
Období 5 Období 6 Období 7 Období 8 Období 9 

2 018 2 019 2 020 2 021 2 022 

Akontace (ve výši 30%)           

Leasingová splátka 24 310 0 0 0 0 

Časové rozlišení akontace   8 580 0 0 0 0 

Daňově uznatelné náklady   32 890 0 0 0 0 

CASH FLOW:           

Akontace             

Leasingová splátka 24 310 0 0 0 0 

Daňová úspora ze splátky 19% -6 249 0 0 0 0 

Celkem CASH FLOW 18 061 0 0 0 0 

Diskontní faktor 3,07% 0,8597 0 0 0 0 

Diskontované CF 15 527 0 0 0 0 

 Zdroj: Vlastní zpracování 

  

                                                            

Výsledkem diskontovaných peněžních toků je 109 922 tis. Kč, což není vzhledem k ostatním 

zdrojům financování nejlevnější zdroj financování, ale ani nejdražším zdrojem financování.  
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5 NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

Srovnáním investičního projektu z hlediska financování z vlastních zdrojů 

a financování z cizích zdrojů je zjištěno, že čistá současná hodnota je kladná v případě 

zadlužené a nezadlužené investice, tudíž může být projekt realizován. I další kritéria, 

která byla vypočtena, ukazují, že je projekt ziskový a tím zajišťuje požadovanou výnosnost 

pro společnost. 

Přijetím tohoto investičního projektu, který přinese modernizovanější postup 

pro výrobu nápojů bez konzervantů a především bude společnost lépe konkurenčněschopná. 

S realizací projektu vyplývají i další výhody: 

 vytvoření 5 nových pracovních míst, 

 zvyšování kvalifikace, tedy znalostí a dovedností zaměstnanců, 

 šetrnost nové technologie k životnímu prostředí, 

 přilákání nových zákazníků, a tím i zvýšení tržeb společnosti, 

 peněnžní prostředky, které bude generovat investiční projekt, mohou být 

využity do dalších investičních projektů, modernizací aj. 

V této tabulce je uveden souhrn výsledků kritérií, která byla použita pro hodnocení 

ekonomické efektivnosti investice: 

 

Tabulka 5.1: Souhrn kritérií  

Kritérium 

Hodnocení 

nezadluženého 

projektu 

Hodnocení 

zadluženého 

projektu 

ČSH  (v tis. Kč) 182 669  358 928  

IZ  (v Kč) 2,26 3,48  

ROCE (%) 44,2  42,7  

DÚ diskontovaná 5 let a 152 dní 4 roky a 270 dní 

DÚ nediskontovaná 4 roky a 180 dní 4 roky a 185 dní 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Z hlediska čisté současné hodnoty, indesu ziskovosti a nediskontované doby úhrady 

se jeví optimální variantou zadlužený projekt, pouze rentabilita investovaného kapitálu 

a diskontovaná doba úhrady vychází nižší než u nezadluženého projektu. Pokud je brána čistá 
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současná hodnota jako klíčový ukazatel a doplňkovým kritériem je index ziskovosti, 

pak je optimální variantou právě zadlužený projekt.  

Pro rozhodnutí jaký způsob financování vybrat, je rozhodující suma diskontovaných 

cash flow. V grafu 5.1. jsou zobrazeny sumy diskontovaných cash flow jednotlivých variant 

financování investic. 

  

Graf 5.1: Znázornění zdrojů financování 

 

 Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Vzhledem k zobrazení v grafu je nejvhodnější variantou způsob financování bankovním 

úvěrem, protože vykazuje nejnižší hodnoty. 
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6 ZÁVĚR 

 Vyhodnocení dat investičního projektu spolu s důkladnou analýzou a zkoumáním 

samotného projektu je předpokladem pro úspěšné řízení a budoucí rozvoj.   

Hlavním cílem této práce bylo zhodnotit investiční záměr společnosti Kofola, a.s. 

pomocí metod hodnocení ekonomické efektivnosti a prostřednictvím analýzy rozhodnout, 

z jakých zdrojů nejlépe financovat investiční projekt a výběr optimální varianty. 

Z dat a materiálů získaných od společnosti, byly provedeny výpočty, které jsou rozvrženy 

do tabulek, tak aby přehledně zachytily peněžní toky investice a pomohly k vyhodnocení, 

že je investiční projekt přínosný, efektivní a realizovatelný.  

První část práce byla zaměřena na teoretická východiska spojená s definicemi 

od investičního rozhodování, charakterizování jednotlivých fází investičního procesu 

až po vypsání jednotlivých metod a kritérií hodnocení, což je důležité pro zhodnocení 

ekonomické efektivnosti investic. 

 Druhá část byla věnována představení společnosti Kofola, a.s., která působí na trhu již 

dlouhou dobu a předmětem její činnosti je výroba a prodej velké řady nealkoholických nápojů 

pro všechny věkové skupiny. 

 V další části byla charakterizována nová technologie horkého plnění, nevýhody 

stávající technologie a také pozitiva spojená s novou technologií. Schéma této technologie 

je zobrazeno v přílohách. Obsahem bylo uvedení veškerých nákladů souvisejících 

s investičním projektem a odhad tržeb a dalších dat, které bylo třeba zahrnout do výpočtů 

rozhodujících o přijetí investice.  Výsledky a údaje získané z provedení výpočtů jsou součástí 

návrhů pro společnost, včetně znázornění vybraných ukazatelů v grafech. 

V závěrečné části této práce jsou uvedeny návrhy a doporučení, kde jsou shrnuty 

veškeré výsledky kritérií, srovnání výsledků vypočtených v části předcházející.  
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