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1 Úvod 

 

 Investiční rozhodování je velmi důležitou činností v podniku. Tato činnost zahrnuje 

spousta dalších činností, které jsou důležité pro správné konečné investiční rozhodnutí. Mezi 

tyto činnosti patří hodnocení investice z hlediska její efektivnosti a vhodnosti, dále výběr 

vhodného způsobu financování investice, sehnání a výběr vhodného investora a v neposlední 

řadě samotná volba realizovatelné investice. Investiční rozhodování má na podnik vliv 

dlouhodobý, proto je velice důležité mu věnovat dostatečnou pozornost a zajistit, aby podniku 

díky nevhodnému přijetí investice nevznikly možné finanční potíže. 

 

 Cílem této bakalářské práce je zhodnotit efektivnost dané investice a doporučit 

nejvhodnější způsob financování CNC pálícího stroje. 

 

 V první části bakalářské práce budou teoreticky vysvětleny všechny pojmy týkající se 

investic a investičního rozhodování. Podrobně zde budou rozebrány všechny způsoby 

hodnocení efektivnosti investic, podle kterých bude v praktické části investice hodnocena. 

Mezi tyto metody může být zařazena např. čistá současná hodnota, index ziskovosti, prostá 

doba úhrady, rentabilita investovaného kapitálu atd. Dále zde také budou podrobně popsány 

všechny možné způsoby financování investic. 

 

 Ve druhé části bude stručně představena firma, která uvažuje nad realizací investice, a 

také samotná investice. 

 

 Další část bude hodnotit efektivnost investice dle jednotlivých metod, které budou 

podrobně popsány v teoretické části a také zde budou zobrazeny jednotlivé výpočty a tabulky. 

 

 V poslední části budou všechny zjištěné výsledky zhodnoceny a na závěr bude 

podniku doporučen určitý způsob financování investice. 
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2 Teoretická východiska 

 

 Investiční rozhodování je jedno z nejvýznamnějších manažerských rozhodnutí. Podnik 

bude ovlivněn investičním rozhodováním dlouhodobě, proto je nesmírně důležité, aby mu byl 

přikládán velký význam a pozornost. Vedení podniku se snaží, aby rozhodnutí bylo správné a 

podniku přineslo jen úspěchy. Pokud by podnik rozhodl špatně a přijal investici, která by se 

nezdařila, mohla by podniku vzniknout obrovská finanční ztráta, kterou by mohly být 

způsobeny velké finanční potíže.[9] 

 

Investice 

Pojetí investic se trochu liší z pohledu mikroekonomického hlediska a 

makroekonomického hlediska. 

 

,,V podniku za investice považujeme rozsáhlejší peněžní výdaje, od nichž očekáváme 

přeměnu na peněžní příjmy až v průběhu delšího časového období.“[1, str. 173] 

 

,,Investice lze z makroekonomického hlediska charakterizovat jako použití úspor 

k výrobě kapitálových statků, eventuálně k vývoji technologií a k získání lidského kapitálu. 

Znamenají obětování dnešní (jisté) hodnoty za účelem získání budoucích (zpravidla méně 

jisté) hodnoty.“ [9, str.15] 

 

Hrubé investice: 

Obvykle jsou hrubé investice definovány jako přírůstek investičního majetku za určité 

období. Jsou výsledkem volby mezi výrobou spotřebních statků nebo výrobou investičních 

statků.  Mezi hrubé investice řadíme: [4] 

- pořízení a úbytky hmotných fixních aktiv (budov, strojů) 

- pořízení a úbytky nehmotných fixních aktiv (licence) 

- změnu stavu zásob 
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Čisté investice : 

Jsou také nazývány jako rozšiřovací investice a jsou to hrubé investice, snížené o 

znehodnocení kapitálu (např. odpisy). Znehodnocení kapitálu pomocí odpisů je těžké určit, 

proto se moc často neuvádějí. Čisté investice obvykle tvoří méně než jednu polovinu hrubých 

investic.[9] 

 

Dále jsou investice děleny do 3 základních skupin: [8] 

- hmotné investice - vytváří nebo rozšiřují výrobní kapacitu 

- finanční investice - nákup cenných papírů, obligací,akcií 

- nehmotné investice - nákup know-how, výdaje na výzkum, vzdělání.  

 

Investice můžeme pořídit několika způsoby:[8] 

- koupi 

- darováním 

- investiční výstavbou ve vlastní režii 

- investiční výstavbou prováděnou dodavatelem 

- nabytím na základě smlouvy o koupi najaté věci 

 

Investiční rozhodování má několik významných specifik. Mezi ně patří 

například: [1] 

- rozhodování v dlouhém časovém horizontu, větší riziko nepředvídaných změn 

- velká kapitálová náročnost 

- velmi náročná časová i věcná koordinace 

- je nástrojem uskutečňování inovací  

 

Peněžní toky z investic 

 K tomu abychom mohli plánovat peněžní toky z investic je zapotřebí mít stanovené 

podnikové cíle, investiční strategie a také mít hotovou předinvestiční přípravu rentabilních 

investičních projektů. Plánováním peněžních toků z investic rozumíme plánování 

kapitálových výdajů a peněžních příjmů. 
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Kapitálové výdaje 

 ,,Kapitálové výdaje jsou očekávané peněžní výdaje, které vyvolávají očekávané 

peněžní příjmy po dobu delší  než 1 rok. Je třeba je odlišovat od provozních výdajů, u nichž 

se očekává peněžní příjem zhruba do 1 roku.“ [10, str. 141]  

 

Mezi kapitálové výdaje řadíme například:[10] 

- výdaje na pořízení pozemku, budov, strojů a zařízení (ve formě plateb 

dodavatelům, či jako náklady na pořízení investic ve vlastní režii) 

- výdaje na trvalé rozšíření oběžného majetku v souvislosti s investováním 

- výdaje na výzkum a vývoj, související s investicí  

 

Tyto výdaje mohou být dále ovlivněny: [10] 

- příjmy z prodeje nahrazovaného majetku novou investicí (tyto příjmy snižují 

kapitálový výdaj) 

- daňovými efekty, spojenými s prodejem nahrazovaného majetku.  

 

Kapitálový výdaj lze vypočítat takto: [9, str. 64] 

 

K = I + O – P +- D                                                  (2.1) 

                                                                                                                                             

K = kapitálový výdaj 

I  = výdaj na pořízení dlouhodobého majetku 

O = výdaj na trvalý přírůstek čistého pracovního kapitálu 

P = příjem z prodeje existujícího nahrazovaného dlouhodobého majetku 

D = daňové efekty  

 

Pokud je kapitálový výdaj uskutečňován více než jeden rok, je nutné ho pro přesnost 

diskontovat s použitím odpovídajícího diskontního faktoru. [9] 

 

Peněžní příjmy 

Peněžní příjmy podniku jsou všechny příjmy, které byly vytvořeny díky investici. 

Jejich předběžné určení je mnohem těžší, než určení kapitálových výdajů, a proto se na jejich 

stanovení podílí mnoho odborníků. [10] 
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Za peněžní příjmy považujeme : [9] 

- zisk po zdanění, který projekt každý rok přináší 

- roční odpisy 

- změny oběžného majetku (čistého pracovního kapitálu) spojeného s investičním 

projektem 

- příjem z prodeje dlouhodobého majetku koncem životnosti, upravený o daň.  

 

Peněžní příjmy lze vypočítat takto : [9, str. 66] 

 

 P = Z + A + O + Pm + D         (2.2) 

              

P = celkový roční peněžní příjem z investičního projetku 

Z = roční přírůstek zisku po zdanění, který investice přináší 

A = přírůstek ročních odpisů v důsledku investice 

O = změna oběžného majetku (přesněji čistého pracovního kapitálu)  

Pm = příjem z prodeje dlouhodobého majetku koncem životnosti 

D = daňový efekt z prodeje dlouhodobého majetku koncem životnosti  

 

Příjmy nakonec musejí být transformovány na jejich současnou hodnotu pomocí 

diskontace. [9] 

 

2.1 Firemní investiční strategie 

Investiční strategie je součástí podnikové strategie a obsahuje strategické postupy, jak 

dosáhnout požadovaných strategických cílů. Ideální by pro nás byla investice, která má 

maximální očekávaný výnos, nízké riziko a vysokou likviditu. Výběr strategie si každý 

podnik volí sám a závisí na  konkrétních podmínkách, za kterých podnik investuje a také na 

cíli, kterého má být dosaženo. [1] 

 

 V běžné praxi se uvadí těchto několik typů investičních strategií: [4] 

- strategie maximalizace ročních výnosů 

- strategie růstu ceny investice 

- strategie růstu ceny investice spojená s maximálními ročními výnosy 
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- agresivní strategie investic (projekty s vysokým rizikem a vysokými příjmy) 

- konzervativní strategie (investor je opatrný a nemá rád riziko) 

- strategie maximální likvidity investic  

 

2.2 Fáze investičního projektu  

 Pro dosažení úspěšné investice bychom měli věnovat vysokou pozornost její přípravě. 

Investoři by měli sestavit tří fázový plán a věnovat  mu dostatek času i prostředků, i když to 

není zrovna levná záležitost. Nejdůležitější fází je pro nás předinvestiční fáze, protože na 

informací, které získáme z předinvestiční fáze bude stát celá naše investice a bude se od 

poznatků z předinvestiční fáze odvíjet.  

 

Mezi fáze investičního projektu patří : [3] 

- předinvestiční fáze 

- investiční fáze 

- provozní (operační fáze) 

- fáze ukončení a likvidace projetku  

 

2.2.1 Předinvestiční fáze 

Do předinvestiční fáze patří tyto části: 

- identifikace projektu – v této fázi se sbírají data a informace o všech 

podnikatelských příležitostech v okolí všemi možnými způsoby. Je nutné být 

neustále v pozoru a sledovat všechny změny. Můžeme využít výsledky různých 

studií. Poté musíme dané informace zpracovat tak, aby nám alespoň v hrubé míře 

umožnily posoudit efekty  a nadějnost projektů. Výsledky by měly být stručné a 

málo nákladné. Poté vybereme projekty, kterým dále budeme věnovat další 

pozornost a nejsou příliš rizikové. [3] 

- předběžný výběr – je to takový mezistupeň mezi hledáním příležitostí a jejich 

důkladným zpracováním. Zde zkoumáme již vybrané projekty identifikací 

projektu. Zkoumáme zda jsou pro nás opravdu dostatečně atraktivní, zda nejsou 

příliš rizikové, jestli jsou v souladu se zákony, nezasahují špatnými vlivy do 

životního prostředí atd. V této fázi zvolíme projekt, kterému budeme věnovat 

pozornost a zpracujeme velice náročnou a nákladnou studii jeho proveditelnosti. 

[5] 
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- studie proveditelnosti (technicko-ekonomická) – tato studie by měla poskytnou 

veškeré a konečné informace důležité pro konečné rozhodnutí o projektu. Kriticky 

hodnotí všechny faktory. Musí obsahovat všechny informace komerčního, 

technického, finančního a ekonomického charakteru. Zda splňují určité požadavky. 

Tato fáze je velmi náročná a nákladná. Hodnotí i rizikové faktory a udává jaký 

dopad by měli na náš projekt. [3] 

 

Studie proveditelnosti by měla obsahovat : [5] 

- analýzu trhu (cílový trh produktů, tržní konkurence, vývoj budoucí poptávky) 

- marketingovou strategii (geografické zaměření, cenová a nákladová politika, 

distribuční kanály atd.) 

- analýzu vstupů (z hlediska ceny, kvality, dostupnosti, míry rizika, dopravní 

nákladovosti atd.) 

- analýzu výrobního zařízení a technologie (cena, výše výrobních nákladů, 

spolehlivost, prostor, nároky na lidské zdroje, externality, atd.) 

- analýza lidských zdrojů (věková a kvalifikační struktura potřebných lidských 

zdrojů) 

- analýza lokalizace projektů (infrastruktura, lidské zdroje, likvidace odpadů, daně, 

dotace, klima) 

- analýza organizace a řízení (vliv změny na stávající organizaci, vymezení 

odpovědnosti atd.) 

- analýza rizika 

- finanční analýza a hodnocení 

- plán realizace (jasné stanovení úkolů a odpovědných osob a termínů, požadované 

výsledky, rozpočty potřebných finančních zdrojů atd.)  

Tato studie je velmi přesná. Pokud jsou touto studií odhaleny slabiny projektu a my 

usoudíme, že pro nás není dostatečně upokojivá, musíme hledat další varianty projektu. [3] 

 

2.2.2 Investiční fáze 

 Tato fáze již znamená vlastní realizaci projektu. Obsahuje mnoho činností, které 

uvedou projekt do života. Tuto fázi lze rozdělit do několika kroků: [3, str.17] 

- vytvoření právní, finanční, a organizační základny pro realizaci projektu 

- zpracování projektové dokumentace a získání technologie 

- realizace nabídkových řízení zahrnující vyhodnocení nabídek a výběr dodavatelů 
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- získání pozemků a výstavba budov a staveb 

- zajištění předvýrobních marketingových činností včetně zabezpečení zásob 

- získání a výcvik personálu 

- kolaudace a záběhový provoz  

 

Pro úspěšnou realizaci projektu je důležité zpracování kvalitního plánu a účinné řízení 

realizace projektu. Musí se kontrolovat také časový plán, aby nebyl ohrožen termín uvedení 

projektu do provozu.[3] 

 

2.2.3 Provozní fáze 

 Je to období, ve kterém jsou na investičním technologickém celku produkovány služby 

či výrobky. Kvalita této fáze záleží na předinvestiční a přípravné fázi. Hodnotíme zde uvedení 

projektu do provozu, zda šlo podle plánu. Také zde hodnotíme celkovou strategii, na které byl 

projekt založen a finanční toky. [2] 

 

2.2.4 Fáze ukončení a likvidace projektu 

 Je to závěrečná fáze životnosti projektu. Jde zde o ukončení investice a činnosti 

spojené s likvidací investice. Například prodej strojů atd. [2] 

 

2.3 Zdroje financování investic  

 Abychom zvýšili pravděpodobnost úspěchu naší investice, musíme shromáždit 

dostatečně velký objem finančních zdrojů na pokrytí finančních potřeb projektu tak,  aby 

mohl být realizován v potřebném čase. Musíme zajistit, aby během životnosti projektu 

nevznikla chvíle, kdy nám dojdou finanční prostředky a projekt bude zbrzděn  nebo dokonce 

úplně zastaven. Zvolená struktura financování investic musí být přijatelná nejen vzhledem 

k optimalizaci nákladů na kapitál, ale i ke stabilitě investic i podniku. Způsob financování 

samozřejmě vyvodí důsledky, které se projeví hned několika způsoby. Ovlivní riziko a tím i 

diskontní míru, dále ovlivní velikost cash flow prostřednictím úroků, splátek dluhů a výplaty 

podílu z vlastního kapitálu.[5] 

 

 Financování investic by mělo vycházet ze zásady, že dlouhodobý majetek by měl být 

krytý  dlouhodobými zdroji, aby se podnik nedostal do finančních problémů a krátkodobý 
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majetek zase krátkodobými zdroji. Dlouhodobý majetek bude proměněn na peníze až za delší 

časové období, proto nesmí být krytý zdroji s krátkou dobou splatnosti. [6] 

 

 Zdroje financování se nejčastěji třídí  podle dvou hledisek. Třídí se podle svého 

původů (interní a externí) a podle vlastnického vztahu (vlastní a cizí). Dále se dají ještě dělit 

na dlouhodobé a krátkodobé. [5] 

 

2.3.1 Interní zdroje financování investic  

 Mezi interní zdroje financování investic patří například odpisy, rezervní fond, 

rozdělený zisk atd. Financování z interních zdrojů bývá často nazýváno samofinancování.[5] 

 

Odpisy 

 ,,Odpisy jsou peněžním vyjádřením opotřebení dlouhodobého majetku v podniku za 

určité období. Představují část ceny dlouhodobého majetku, která je po dobu jeho životnosti 

přenášena do provozních nákladů podniku. Jsou však výdajově neúčinnou položkou. Hodnota 

odpisů je přenášena  do ceny produkce, kterou platí zákazníci, a podnik je tak získává zpět 

inkasem tržeb. Odpisy jsou proto součástí peněžních příjmů v cash flow. Jedná se o 

významný zdroj interního financování, který se vyznačuje vysokou mírou stability. Prioritně 

jsou určeny k financování jednoduché reprodukce (obnovy), dlouhodobého majetku, která 

probíhá zpravidla na vyšší cenové úrovni. Pro účel obnovy jsou však odpisy potřebné až na 

konci životnosti zařízení a vedení podniku s nimi může do této doby volně disponovat a 

rozhodovat se, zda je využije na financování provozních potřeb, splátky dluhu nebo 

k financování dlouhodobého rozvoje.“[6, str. 87] 

 

Rezervní fond 

 Tvorba rezervních fondů nepřímo ovlivňuje výši nerozděleného zisku. Rezervní fondy 

jsou součástí vlastního kapitálu podniku. Rezervy představují část zisku, které si podnik 

ponechává pro případy, kdyby vznikla nějaká rizika. Pokud podnik není nucen rezervy  použít 

na nějaké předem určené  potřeby, může je dočasně do určité míry využít jako interní zdroj 

financování investic. Nejdůležitějším úkolem rezervních fondů je však umožnit úhradu ztrát 

z podnikání. 

 

 Rezervní fondy jsou většinou tvořeny v evropských akciových společnostech. 

V amerických společnostech to není tak časté, tam se celá část zisku po zdanění a úhradě 
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dividend vykazuje jako nerozdělený zisk běžného nebo minulého roku. Rezervní fondy jsou 

v rozvinutých ekonomikách mnohem vyšší než fondy v ČR.  

  

Rezervní fondy jsou většinou dvou druhů: [9] 

- povinné rezervní fondy – jsou vytvořeny na základě zákona, který tak ochraňuje 

akcionáře, kteří podstupují značné riziko tím, že vkládají kapitál do akcií. 

- dobrovolné rezervní fondy – podnik si rozhodne sám, jestli rezervní fond založí či 

ne. Tato rozhodnutí většinou probíhají na valných hromadách akciových 

společností.  

 

Nerozdělený zisk 

 Nerozdělený zisk je druhý kvantitativně nejvýznamnější zdroj interního financování 

investic. Někdy se mu také říká „ zadržený zisk“. Obecně můžeme termín zisk definovat jako 

kladný rozdíl mezi podnikovými výnosy  a náklady. O rozdělení zisku rozhoduje valná 

hromada společníků, která schvaluje řádnou účetní závěrku. Tvorba nerozděleného zisku 

v akciové společnosti se dá vyjádřit tímto schématem: [9, str.326] 

 

- Zisk běžného roku před zdaněním 

- Daň ze zisku 

- Příděl rezervnímu fondu ze zisku 

- Příděly event. jiným fondům ze zisku podle stanov a.s.(např. fond sociální) 

- Úhrada tantiém (odměny členům představenstva, dozorčí rady) 

- Výplata divident či podílů na zisku 

- Ostatní použití  zisku (např. ke zvýšení zákl. kapitálu, úhradě ztrát z minulých let) 

- = Nerozdělený zisk běžného roku 

- + Nerozdělený zisk z minulých let (počátkem roku) 

- = Nerozdělený zisk koncem roku  

 

Podíl nerozděleného zisku na celkovém kapitálu nebývá příliš velký, ale na 

financování investic už je mnohem vyšší.  Z hlediska fungování zisku, jako zdroje 

financování investic, je však velice důležitá  přeměna účetně vykazovaného zisku na peněžní 

prostředky. Toho dosáhneme například uskutečňováním systematického inkasa formou 

platem od odběratelů. Aby měl nerozdělený zisk významnou úlohu v soustavě dlouhodobých 

zdrojů financování investic je důležitá prognóza vývoje zisku. 
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  Mezi základní metody dlouhodobějšího plánování zisku patří například: [9] 

- sestavení plánované výsledovky (účtu zisku a ztrát) 

- plánování zisku prostřednictvím kvantifikace vlivu změn jednotlivých základních 

faktorů (očekávaný vliv změn cen, sortimentu, nákladovosti atd.) 

- plánování zisku s pomocí dosaženého souhrnného ukazatele rentability tržeb, 

aplikovaného na předpokládanou výši tržeb podniku v budoucnosti 

- plánování zisku pomocí různých optimalizačních  modelů, které umožňují hledání 

maximálně možného zisku při různém složení výrobního programu  

- Plánování tzv. ,,minimálně potřebného zisku“ 

 

V praxi se obvykle tyto metody kombinují. Je důležité, aby dlouhodobější vývoj zisku 

sestavovali nejen finanční odborníci, ale také všichni členové vrcholového managementu. 

 

Mezi ostatní interní zdroje patří například penzijní fondy pro zaměstnance nebo zdroje 

získané prodejem podnikového majetku. 

 

Výhodou  samofinancování je především to, že nepřibývá počet akcionářů či věřitelů, 

ale také například to, že z těchto zdrojů lze krýt i investice s vysokým stupněm rizika, na které 

se těžko shánějí externí zdroje. [9] 

 

2.3.2 Externí zdroje financování 

 Za externí zdroje jsou považovány finanční prostředky získané z okolí podniku. 

Objemově představují zpravidla menší část finančních zdrojů, použitých na financování 

dlouhodobého majetku. Jsou mnohem rozmanitější než  zdroje interní. Jejich rozmanitost 

souvisí s rozvojem a inovacemi na finančních trzích. 

 

Externí financování  umožňuje přesněji reagovat  na potřebné změny podnikového 

majetku v souvislosti se změněnou situací na trhu, umožňuje také rychlejší a rozsáhlejší 

tvorbu podnikového kapitálu při zakládání podniku. Pokud jsou náklady na pořízení externích 

zdrojů nižší než rentabilita celkového kapitálu, přispívá tak externí financování ke zvyšování 

efektivnosti podnikání a růstu rentability vlastního kapitálu. 
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 Zapojení externích zdrojů financování do projektu přináší i některé problémy. 

Rozšiřuje se počet společníků či věřitelů, kteří ovlivňují rozhodování podniku. Také se 

zvyšují náklady podniku, například úrokové náklady. Zvyšují se i nároky na udržování 

likvidity, aby podnik mohl vždy splácet své závazky. 

 

 Mezi externí zdroje financování investic patří zejména akcie, obligace, ostatní 

dlouhodobé a střednědobé úvěry, rizikový kapitál, projektové financování a finanční leasing. 

[10] 

 

Akcie 

 „ Akcie je cenný papír, který osvědčuje práva jeho majitele (společníka) a jeho 

vlastnický  podíl na podnikovém kapitálu.“ [10,str. 171] 

 Majitelé akcií se mohou podílet na řízení akciové společnosti nepřímo hlasováním o 

rozhodujících strategických otázkách podnikání, jako jsou například rozdělování zisku, 

snižování či zvyšování akciového kapitálu apod. Majitelé akcií mají také právo na určitou část 

zisku ve formě dividendy, na majetkový zůstatek  při likvidaci společnosti a na nakupování 

akcií při jejich další emisi. 

 

 Na druhé straně majitel akcií nemůže požadovat vrácení podílu, nemůže se ani přímo 

podílet na řízení podniku a jednat jménem společnosti. Za hospodaření společností ručí jen do  

výše svého vkladu. 

 

 Existuje mnoho různých druhů akcií, které se dělí podle různých hledisek. Z pohledu 

financování je důležité členění akci dle rozsahu práv akcionářů na kmenové a prioritní akcie. 

[10] 

 

Kmenové akcie 

 „Kmenové akcie jsou charakteristické tím, že jejich majitel má právo na výplatu 

dividend, ale nemá zaručenou jejich výši, někdy nemusí být dividendy vyplaceny vůbec. Jsou 

to cenné papíry s pohyblivým výnosem. Majitel kmenové akcie má také právo zúčastnit se 

hlasování na valné hromadě, právo na podíl z likvidačního výnosu v případě likvidace firmy a 

předkupní právo na nové akcie (umožňuje zachovat původní podíl akcionáře na majetku 

firmy). Tržní cena kmenových akcií je daleko více pohyblivější než ceny obligací či 

prioritních akcií.“[9,str.344] 
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 Požadavky majitelů kmenových akcií jsou uspokojovány až po uspokojení požadavků 

státu (daně), dlužníků (splátky úvěru) a majitelů prioritních akcií. [9] 

 

 Kmenové akcie jsou obvykle snáze prodejné než prioritní akcie a obligace, protože 

dividendy z nich jsou zpravidla vyšší než prioritních akcií a úrok z obligací. Zvyšují také 

důvěru věřitelů, úvěrovou schopnost podniku. [10] 

 

 Mezi výhody financování pomocí kmenových akcií patří již zmiňovaná snazší 

prodejnost, ale také to, že neexistují pevné závazky na úhradu dividend, a proto financování 

pomocí akcií  dovoluje firmě větší stupeň flexibility. 

 Nevýhodou kmenových akcií je to, že z hlediska investora jsou mnohem rizikovější 

než prioritní, a proto investoři žádají větší výnosnost, a to zvyšuje náklady na získání 

kmenového kapitálu. Další nevýhodou může být také to, že nejsou odpočitatelnou položkou 

pro účely zdanění. [9] 

 

Prioritní akcie  

 Prioritním akciím se také říká přednostní akcie. Jsou charakteristické tím, že mají 

stálou výši dividend bez ohledu na výši zisku, ale naproti tomu jejich majitelé obvykle nemají 

hlasovací právo. 

 

 Prioritní akcie mají přednostní právo na výplatu dividend před kmenovými akciemi a 

to i v případě likvidace akciové společnosti. Vydávají se především tehdy, když zájem o 

kmenové akcie poklesne a podnik potřebuje zvýšit vlastní kapitál. Podíl prioritních akcií na 

celkovém akciovém kapitálu je obvykle omezen buď zákonem nebo stanovami akciové 

společnosti. 

 Výhodou prioritních akcií z hlediska financování  podniku je zejména to, že umožňují 

zvýšení kapitálu a přitom vůbec neomezují  vliv majitelů kmenových akcií na rozhodování. 

Dále také kladou nižší nároky na výši dividend. 

 

 Nevýhodou prioritních akcií je to, že jsou obvykl dražší a nejsou odčitatelnou 

položkou pro zdanění zisku. [10] 
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Obligace 

 „Podnikové obligace  jsou dluhové cenné papíry, které emituje podnik s cílem získat 

od investora  dlouhodobý finanční zdroj. Emitující podnik (dlužník) se v nich zavazuje, že ve 

stanovené době zaplatí majiteli obligace (věřiteli) nominální cenu obligace a v dohodnutých 

termínech i úrok.“  [9, str.358] 

 

 Majitelé obligací nejsou spoluvlastníky firmy, čili nemají ani hlasovací právo. 

Vystupují pouze jako věřitelé a nepodílí se na rozhodování firmy. [9] 

 

 Obligace je doporučeno využívat tehdy, pokud má podnik stabilní tržby a výnosy nebo 

předpokládá jejich růst. Podnik by neměl být ani příliš zadlužený. 

 Při rozhodování finančních manažerů zda použít obligace jako externí zdroj 

financování pro investice hrají velkou roli určité faktory, mezi které patří požadovaná 

výnosnost (úrok), doba životnosti obligace, způsob splacení úroku a hodnocení bonity 

emitujícího podniku. 

 

 Z hlediska financování podniku můžeme k obligacím přiřadit určité výhody, mezi 

které řadíme pevně stanovený úrok, tzn. že majitel obligace nepodílí na zvýšeném zisku. 

Placené úroky z obligací jsou většinou nižší než dividenda z akcií a jsou plně odčitatelnou 

položkou pro účely daně ze zisku. Výhodou je i to, že akcionáři neztrácejí kontrolu nad 

činností podniku, protože majitelé obligací nezasahují do řízení a rozhodování o podniku. 

 

 Nevýhodou užívání obligací je nutná pevná splátka i v případech, kdy zisk kolísá a 

také emisní náklady. [10] 

 

Úvěry 

 Úvěry jsou jednou z nejběžnějších forem externího financování. Tato forma 

financování je přístupná i menším podnikům, které si nemohou dovolit emitovat akci či 

obligace. Úvěr vzniká mezi věřitelem, což obvykle jsou různé finanční instituce a dlužníkem 

na základě úvěrové smlouvy. Úvěry mohou být dlouhodobé i střednědobé. Rozlišujeme dva 

základní typy úvěru: [6] 

- dodavatelský úvěr – dodavatel poskytuje odběrateli úvěr v podobě dodávky zboží, 

přičemž se zpravidla jedná o dražší nebo dlouhodobý majetek. Prodejce má jistotu 
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prodeje zboží a cenu poté stanoví tak, aby kryla náklady, zisk a úrok, který je 

zpravidla vyšší než u bankovních úvěru. 

- bankovní úvěr – je poskytován bankou na základě její obchodní politiky a jí 

stanovených obchodních podmínek.  

 

Dlouhodobý bankovní úvěr mohou dále podniky od bank získávat v podobě: [9] 

- termínované půjčky – obvykle jsou poskytovány na rozšiřování hmotného majetku 

a jsou charakteristické tím, že postupně umořují termínovanou půjčku během její 

splatnosti, mají pevnou úrokovou sazbu, mají záruční podmínky a ochranná 

ujednání nebo  obsahují podmínky pro případ neplnění  závazků. 

- hypotekární úvěr – podnik ho může obdržet oproti zástavě nemovitého majetku. 

Podnik nabídne k zástavě majetek, banka zatíží tento majetek hypotékou a vydá 

hypoteční zástavní listy a předá je podniku. Ten, zástavní listy prodá na 

kapitálovém trhu a získá úvěr. 

 

Rizikový kapitál 

 Tento způsob financování se v České republice rozšířil v první polovině devadesátých 

let a základním principem tohoto financování je nákup podílu na základním kapitálu podniku 

a jeho pozdější prodej se ziskem. Investor svůj kapitál vložil do základního kapitálu, a proto 

se podílí na podnikatelském riziku a také má stejná práva a povinnosti jako majitel. Těmto 

investorům se říká „venture kapitáloví investoři.“ Mnohokrát odborné znalosti investora 

znamenají pro podnik mnohem víc než vložený kapitál. Investor má pouze snahu účastnit se 

pouze přijímání důležitých rozhodnutí a běžný chod podniku nechává na majiteli. Investor se 

rozhoduje pro projekt, který má nejatraktivnější podnikatelský záměr. Pokud je projekt 

neúspěšný přichází investor o všechny své vložené peníze, ale pokud je projekt úspěšný může 

dosáhnout až několikanásobného zhodnocení.[6] 

 

Projektové financování 

 Projektové financování je zvláštním způsobem financování rozsáhlých, kapitálově 

náročných investičních akcí. Nejčastěji se tento způsob vyskytuje při investování do těžby a 

zpracování nerostů, energetiky, vodní a železniční dopravy. 

 

 Projektové financování se vždy spojuje s konkrétním investičním projektem a odděluje 

se od ostatních aktivit podniku tím, že se založí speciální projektová firma, ve které se 
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soustřeďují všechny zdroje financování. Podíl vlastního kapitálu je velmi nízký. Projekt musí 

nabídnout věřitelům záruky. Splátky se uskutečňují tak, aby co nejvíce odpovídaly 

možnostem projektu vytvářet příjmy na jejich úhradu. [10] 

 

 Mezi účastníky projektového financování patří: [9] 

- sponzoři projektu – akcionáři vkládají kapitál do projektu 

- projektová firma – soustřeďuje kapitál, zajišťuje technicko-ekonomickou přípravu, 

dohody s dodavateli, odběrateli, bankami atd. 

- stavební firma – uskutečňuje výstavbu, může být i více firem 

- provozovatel – firma, která vystupuje jako uživatel projektové investice 

- banky – hlavní zdroj financování projektů  

Výhodou projektového financování je to, že část rizika je přenášena na banky a dluhy 

se podniku neobjevují v bilanci. Dále také to, že separuje stávající aktivity podniku od 

projektu. 

 

Finanční leasing 

Leasing je právní vztah mezi dodavatelem, pronajímatelem a nájemcem. Pronajímatel 

kupuje od dodavatele dlouhodobý majetek a poskytuje jej na určitou dobu za úplatu do 

užívání nájemci, který se poté stává uživatelem. Tomuto leasing se říká „nepřímý leasing“. 

Pokud je výrobce současně i pronajímatelem, jedná se o leasing přímý. Pokud je dodavatelem 

nájemce, který předmět obvykle již užívá a na konci nájmu na něj předmět přechází zpět, je to 

leasing zpětný. Leasing je z pohledu podnikového financování považován za speciální formu 

financování. 

 

Leasing je možno členit podle mnoha hledisek. Důležitým kritériem je smluvní 

ujednání o ukončení leasingu. Pokud se předmět vrací zpět pronajímateli, jedná se o 

operativní leasing, pokud však vlastnictví přechází na nájemce, je to leasing finanční. 

 

Operativní leasing je půjčka za úplatu. Je to krátkodobý nájemní vztah, ve kterém 

pronajímatel nepřevádí na nájemce rizika ani užitek plynoucí z používané věci. Placené 

nájemné je daňově uznatelný náklad. 

 

Pokud se jedná o finanční leasing, převádí pronajímatel veškerá rizika i užitky na 

nájemce a po uplynutí doby nájmu na něj převede i vlastnické právo. Tento leasing je ale 
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poměrně nákladný. Nájemce splácí nejen cenu předmětu, ale také určité navýšení. Nájemné 

v sobě zahrnuje mnoho částek, mezi které patří například odpisy, pojištění, zisk pronajímatele 

atd. Rozdíl mezi leasingovou cenou a pořizovací cenou se nazývá leasingové úročení. Kromě 

nákladovosti je další nevýhodou také to, že nájemce získá majetek už plně odepsaný a tím 

ztrácí výhodu odpisů jako daňově uznatelných nákladů. Výhodou leasingu je to, že nájemce 

může užívat majetek bez toho, aniž by jednorázově musel vynaložit určitou částku peněz a 

také daňová znatelnost nájemného. [6] 

 

Státní finanční podpora podnikových investic 

Financování podnikových investic státní podporou není moc časté, ale vyskytuje se. 

Intenzita jeho účastí je v jednotlivých zemích značně odlišná a závisí na různých faktorech, 

například na politických faktorech, tradicích, rozvoje země atd. 

 

Stát podporuje podnikové investice z důvodu zajištění dlouhodobějšího ekonomického 

růstu, rozvoje oborů podnikání, rozvoje regionů země, posílení konkurence schopnosti 

podniků v zahraničí, fungování malých a středních podniků. 

 

Podpora státu při financování investic se dá rozdělit do různých typů. Každý typ 

podpory má velký přínos pro podniky, i některé přináší i negativní jevy. [9] 

 

2.4 Hodnocení efektivnosti investic 

 V praxi investor obětuje svůj současný důchod za příslib budoucího důchodu 

s dosažením zisku. Při hodnocení investic porovnáváme vynaložený kapitál – výdaj a výnosy 

– příjmy, které investice přinese. Toho hodnocení se nazývá „hodnocení výnosnosti 

(rentability)“ investice. Dalším důležitým kritériem hodnocení investic je rizikovost, tzn. 

stupeň nebezpečí, že nebude dosaženo očekávaných výnosů a doba splacení investice, tzn. za 

jak dlouho se přemění investice zpět do peněžní formy. 

 

 Nejlepší investice je taková, která přinese co největší výnos a nemá žádné riziko. 

Taková investice je ale nereálná, protože v praxi investice, která má vysokou výnosnost má i 

vysoké riziko. 
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 Postup hodnocení investic je následující: [8] 

- určení jednorázových nákladů na investici – provádí se odhady investičních 

nákladů, avšak mnohokrát se stává, že ve skutečnosti jsou náklady vyšší než ty 

předpokládané. 

- odhad budoucích výnosů a rizik – základními položkami výnosů je čistý zisk a 

odpisy. Jejich výpočet vychází z odhadu výnosů a příjmů. 

- Určení podnikové diskontní míry (nákladů na kapitál) – pokud firma financuje 

investici vlastním kapitálem, je nákladem výnos. Pokud financuje investici 

úvěrem, nákladem je úrok 

- Výpočet současné hodnoty očekávaných výnosů a aplikování různých metod 

ekonomického vyhodnocení investice  

 

Celkovou efektivnost investičních projektů ovlivňuje mnoho faktorů, mezi které patří 

například požadavky trhu, technické a technologické požadavky, ekologická, bezpečnostní či 

jiná omezení atd. Celková efektivnost investic se musí posuzovat podle toho, jak přispívají 

k maximalizaci tržní hodnoty firmy. K tomuto hodnocení používáme různá kritéria, avšak 

nejpoužívanější jsou kritéria čisté současné hodnoty a vnitřního výnosového procenta. 

Používají se i další kritéria, ale ty nejsou tak časté, protože vyjadřují jen určité finanční 

pohledy na efektivnost či návratnost projektu.  

 

Dosažení maximálních hodnot je ale vždy omezováno zvenku, pomocí různých 

předpisů a omezení, které musejí být dodržovány. [9] 

  

2.4.1 Metody hodnocení efektivnosti investičních projektů 

 Pro výběr a posuzování efektivnosti investičních projektů existuje mnoho metod, které 

se dělí podle různých kritérií. 

 

 Metody hodnocení efektivnosti investic se dají rozdělit podle faktoru času. Pokud 

metody respektují faktor času, nazýváme je dynamickými metodami. Pokud však faktor času 

nerespektují, jsou to metody statické. Také je můžeme rozdělit podle formy ekonomického 

efektu projektu a to na účetní a finanční toky. [9]  
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Obrázek 2.1 Ekonomická kritéria hodnocení investičních projektů [2, str.125] 

 

U účetních kritérií jsou efektem účetní veličiny, jako jsou náklady a zisk. Základní 

údaje se získávají z výkazu zisku a ztrát. 

 

U kritérií vycházejících z finančních toků jsou efekty projektu vyjádřeny pomocí 

příjmů a výdajů. Základem jsou tedy skutečné finanční toky spojené s realizací projektů. 

Nejčastěji jsou vyjádřeny rozdílem provozních příjmů a kapitálových výdajů. [2] 

 

Rozdělení metod hodnocení efektivnosti investic dle času 

 

Obrázek 2.2 Ekonomická kritéria hodnocení investičních projektů [2, str.125] 
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2.4.2 Statické metody 

 Statické metody sledují peněžní přínosy z investic a různým způsobem je poměřují 

s počátečními výdaji. Tyto metody zcela opomíjejí riziko a čas je omezen. I přesto jsou dobré 

pro rychlé a snadné vyhodnocení investic a vyloučení těch nevhodných. [7] 

 

Rentabilita investovaného kapitálu 

 Rentabilita investovaného kapitálu poměřuje průměrný roční zisk z realizace projektu 

k vloženým investičním prostředkům. Nejčastěji je používán ukazatel rentability dlouhodobě 

investovaného kapitálu, u něhož se poměřuje čistý zisk k dlouhodobému investovanému 

kapitálu. Propočet je následující: [2, str. 131] 

                                                                    
INV

EAT
ROCE

∅
=  (2.3) 

              

ø EAT = průměrný čistý zisk 

INV = kapitálové vstupy odpovídající pořizovací  ceně investice 

 

 Podle tohoto kritéria je vhodný projekt takový, který má vyšší rentabilitu kapitálu než 

rentabilitu projektu (aktiv) se srovnatelným rizikem. 

 

 Výhodou tohoto kritéria je lehká dostupnost dat a lehký výpočet, ale není vhodné pro 

výběr projektu, protože nevychází z finančních toků a nezohledňuje čas. [2] 

 

Doba úhrady 

 Doba úhrady je také někdy nazývána jako doba návratnosti. Je definována jako časový 

interval, během kterého dochází k úhradě všech jednorázových kapitálových výdajů na 

investiční projekt kumulovanými provozními příjmy od počátku investice. K tomuto výpočtu 

lze dojít pomocí vzorce: [2, str.130] 

∑
=

=
DÚ

t
t JKVFCF

1

                                                         (2.4) 

              

JKV = jednorázové kapitálové výdaje 

FCF = kumulované provozní příjmy od počátku provozu investice 
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 Výhodná investice je ta, která má nejkratší dobu úhrady. Je vhodné používat ho při 

hodnocení projektů s krátkou dobou životnosti a při požadování rychlé návratnosti vložených 

prostředků. Výhodou tohoto kritéria je, že vychází z finančních toků a je snadno porovnatelná 

a interpretovatelná. Nevýhodou je například to, že neexistuje možnost sčítat projekty 

dohromady. [2] 

 

2.4.3 Dynamické metody 

 Dynamické metody hodnocení investičních projektů berou v úvahu tři základní 

faktory, na které je třeba brát ohled při rozhodování o budoucích penězích. Mezi tři základní 

faktory patří finanční přínosy (cash flow), čas a riziko. [7] 

 

Metoda čisté současné hodnoty (Net Prezent Value,NPV) 

 Tato metoda představuje rozdíl současné hodnoty všech budoucích peněžních příjmů 

z projektu a současné hodnoty všech vynaložených výdajů na investici. Pro výpočet čisté 

současné hodnoty je používán tento vzorec: [2, str. 139] 

( )∑
=

−
−+=

T

t

t
t JKVRFCFNPV

1

1                                             (2.5) 

          

NPV = čistá současná hodnota 

T = doba životnosti 

R = náklad kapitálu 

FCF = volné peněžní toky v jednotlivých letech provozu investice 

JKV = jednorázové kapitálové výdaje 

 

 Projekt bude realizován v případě, že NPV > 0. Pokud NPV < 0, bude projekt 

zamítnut.- 

 

 Čím je čistá současná hodnota vyšší, tím je projekt výhodnější, protože kladná hodnota 

zvyšuje hodnotu podniku, neboť očekávaná výnosnost je větší než náklady. 

 

 Výhodou tohoto kritéria je, že lze sčítat projekty, vychází z finančních toků, respektuje 

čas atd. Toto kritérium je vhodné používat při rozhodování o přijetí či nepřijetí podniku. [2] 
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Vnitřní výnosové procento (Internal Rate of Return, IRR) 

 „ Vnitřní výnosové procento vyjadřuje takovou roční průměrnou sazbu, při které se 

současná hodnota provozních peněžních toků rovná kapitálovým výdajům.“ Způsob propočtu 

je následující:[2,str. 130] 

                                                               ( )∑
=

−
=+

T

t

t
t JKVIRRFCF

1

1  (2.6) 

              

 IRR = vnitřní výnosové procento 

T = doba životnosti 

FCF = volné peněžní toky v jednotlivých letech provozu investice 

JKV = jednorázové kapitálové výdaje 

 

 Pokud je hodnota IRR > úroková sazba, je investici vhodné realizovat. Pokud se IRR 

= úroková sazba pokryjí výnosy pouze náklady na investici a investice nepřinese žádný zisk. 

Pokud je IRR < úroková sazba, není vhodné realizovat tuto investici. 

 

 Výhodou tohoto kritéria je, že vychází z finančních toků a respektuje faktor času a 

nevýhodou je to, že nelze projekty sčítat a snadno lze nadhodnotit projekt prodlužováním 

doby životnosti. [2] 

 

Index rentability (Profitability Index, PI) 

 „Index ziskovosti představuje poměr budoucích diskontovaných peněžních příjmů 

z investice k jednorázovým kapitálovým výdajům.“[2,str 129] 

Výpočet je následující: [2, str. 129] 

                         
( )

JKV

RFCF

IZ

T

t

t
t∑

=

−
+⋅

= 1

1
 (2.7) 

             

IZ = index ziskovosti 

T = doba životnosti 

R = náklad kapitálu 

FCF = volné peněžní toky v jednotlivých letech provozu investice 

JKV = jednorázové kapitálové výdaje 
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 Hodnota vyjadřuje, kolik připadá současné hodnoty provozních finančních toků 

z investice na jednu korunu investičních výdajů. Pokud je IZ>1 vyplatí se projekt realizovat, 

neboť příjmy jsou vyšší než výdaje. Pokud se IZ = 1 pokryjí příjmy pouze výdaje a pokud je 

IZ < 1 nevyplatí se projekt realizovat. Čím je hodnota vyšší, tím je projekt efektivnější.[2] 

 

Diskontovaná doba úhrady 

 „Doba návratnosti je takové období (počet let), za které tok cash flow přinese hodnotu 

rovnající se počátečním kapitálovým výdajům na investici.“[7,str. 122] 

 Počítá se podobně jako při použítí statické metody, ale postupně načítaná cash flow 

budou v současných hodnotách, tedy diskontovaná. 

 

 Podnik příjme takový projekt, který hotovostními toky uhradí kapitálové výdaje za 

období jimi určené (do konce doby životnosti projektu). 

 

 Metoda se používá pro projekty s krátkou životností, s vysokým rizikem nebo jako 

doplňující kritérium hodnocení. [7] 

 Možnost výpočtu dle vzorce: [2, str. 137] 

                                           ( )∑
=

−
=+

DÚ

t

t
t JKVRFCF

1

1  (2.8) 

              

DÚ = doba úhrady 

T = doba životnosti 

R = náklad kapitálu 

FCF = volné peněžní toky v jednotlivých letech provozu investice 

JKV = jednorázové kapitálové výdaje  

 

2.5 Náklady kapitálu 

 Náklady kapitálu jsou nejčastěji chápány jako náklady podniku na získávání 

jednotlivých složek podnikového kapitálu. Představuji minimální požadovanou míru 

výnosnosti kapitálu. [2] 

 

 Výše kapitálu vypovídá o efektivnosti výběru kapitálové struktury, proto je důležité je 

sledovat. Každý podnik by se měl snažit o nejlevnější kombinaci kapitálu.  
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 Průměrné náklady na kapitál lze vypočítat dle tohoto vzorce: [5,str.322] 

 

     )(
)1()(

DE

D
tr

DE

E
rWACCi de

+
⋅−⋅+

+
⋅=          (2.9) 

              

i(WACC) = průměrné náklady na kapitál 

re = náklady na vlastní kapitál 

rd = náklady na cizí kapitál 

E+D = celkový investovaný kapitál (vlastní i cizí) 

E = vlastní kapitál  

D = cizí kapitál 

t = sazba daně ze zisku  

 

2.5.1 Náklady na vlastní kapitál 

 Náklady na vlastní kapitál jsou vyšší než náklady na cizí kapitál, protože riziko 

vlastníka vkládajícího prostředky do podniku je vyšší než riziko věřitele a také proto, že 

nákladové úroky jsou daňově uznatelné a snižují zisk jako základ pro výpočet daně z příjmů. 

Určit náklady na vlastní kapitál lze několika způsoby: 

- model oceňování kapitálových aktiv (CAPM) – tržní přístup ke stanovení nákladů 

na kapitál a využíván způsobem stanovení diskontní sazby pro tržní ocenění. 

- Arbitrážní model oceňování – alternativní model oceňování aktiv – opět tržní 

přístup ke stanovení nákladů na kapitál. 

- Dividendový růstový model – používá se při oceňování akcií, kdy cena akcie je 

dána současnou hodnotou budoucích dividend z této akcie v jednotlivých letech. 

- Stavebnicový model – používají se pro stanovení nákladů na kapitál v ekonomice 

s nedokonalým kapitálovým trhem a krátkou dobou fungování tržní ekonomiky, 

kde nelze použít předcházející modely. [2] 

 

2.5.2 Náklady na cizí kapitál 

 Náklady cizího kapitálu můžeme vyjádřit jako úroky, které je třeba platit věřitelům. 

Základní úroková míra je dána situací na finančním trhu a konkrétní výše úrokové míry se 

pak liší podle několika hledisek: 

- z hlediska času – na který je úvěr poskytnut, dlouhodobé úvěry jsou dražší než 

krátkodobé. 
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- Z hlediska očekávané efektivnosti- čím vyšší efekt, tím vyšší jistota splacení 

úvěru. Platí čím vyšší bonita dlužníka, tím nižší úroková sazba. 

- Z hlediska hodnocení bonity dlužníka – čím vyšší bonita dlužníka, tím nižší 

úroková sazba. 

 

Náklady kapitálu se vyjadřují v podobě úroku sníženého o daňový štít: [2, str. 109]  

R d= i (1-t)           (2.10) 

            

Rd = náklady na cizí kapitál 

t = sazba daně  

i = úroková míra  
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3 Charakteristika podniku 

 

 Nordic steel s.r.o je česká společnost, která se zaměřuje na zpracování plechů a na 

související oblasti strojírenské výroby. Tento podnik sídlí ve Fulneku a do obchodního 

rejstříku byl zapsán v roce 2008 se základním kapitálem 200 000Kč. Cílem tohoto podniku je 

poskytovat komplexní servis technologických služeb v prvotřídní kvalitě a za příznivé ceny. 

  

Mezi hlavní činnosti podniku Nordic Steel s.r.o. patří například plošné dělení 

plechových tabulí na CNC laserových strojích Bystronic, ohýbání plechů na CNC 

ohraňovacích lisech Safan a svařování. Protože se podnik snaží poskytovat služby komplexně, 

zajišťuje také kovoobrábí práce, zámečnické práce, tryskání povrchů nebo povrchové úpravy. 

Díky prověřené spolupráci s jejich spolehlivými partnery zajišťují také další úpravy jako 

lakování, žárové i galvanické zinkování, chromování a mnoho dalších služeb. 

 

Podnik Nordis Steel s.r.o. pro svou činnost používá nejmodernější technologie a 

zařízení, díky kterým dovede realizovat náročnou velkosériovou výrobu, ale i malé specifické 

zakázky. Mezi typické zakázky podniku patří například plechové kryty klimatizací, skříní, 

krytů, strojů zemědělské a stavební techniky, přepravní vozíky atd. Dodávají také části 

technologických celků pro cementárny a betonárny, ocelové konstrukce, tribuny a pódia, 

zařízení pro skladování, podvozky návěsů a vozíků atd. 

 

Podnik Nordic Steel s.r.o. svou výrobu vyváží i do zahraničí. Největším odběratelem 

je Německo. Podnik vyváží i do vzdálenějších států jako jsou například Rakousko, Velká 

Británie nebo Řecko. 

 

3.1 Charakteristika investice 

 Podnik by chtěl zakoupit CNC pálicí stroj VANAD PROXIMA a musí zvážit zda pro 

něj tato investice byla výhodná. Tento stroj je moderní, vysoce výkonné zařízení používané 

v širokém spektru aplikací termického dělení materiálu. Cena CNC pálicího stroje je 910 000 

Kč. 

 



 30 

Stroj je určen pro nasazení technologie kyslíkového řezání, plasmové technologie 

řezání – konvenčních plasmových zdrojů i nejmodernějších plasmových systému třídy HD a 

doplňkovými technologiemi, používanými v oboru tepelného dělení kovových materiálu a 

výroby výpalků, navrtávání, značení, popisování. 

 

Mezi přednosti stroje patří: 

- ucelená řada velikostí strojů pro pracovní šířku do 6000mm 

- neomezená pracovní délka 

- oboustranný pohon podélného pojezdu 

- lineární ložiskové vedení na všech pojezdových osách 

- vynikající dynamické vlastnosti stroje 

- minimalizace neproduktivních časů při provozu 

- výkonný, provozně stabilní, uživatelský přívětivý CNC 

- vysoká přesnost polohování i po dlouhém provozu 

- precizní řízení zapalovácí  a pracovní výšky hořáku 
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4 Hodnocení investice 

 

 Investice podniku Nordic steel s.r.o. bude posuzována dle ekonomických metod, tzn. 

metod statických a dynamických. Z metod statických budou použity metody prostá doba 

úhrady a rentabilita investovaného kapitálu. Z metod dynamických čistá současná hodnota, 

vnitřní výnosové procento, index rentability a diskontovaná doba úhrady. Jednotlivé metody 

jsou podrobně popsány v teoretické části této bakalářské práce. Pomocí jednotlivých metod 

bude hodnocena vhodnost a efektivnost zvolené investice. Na základě výpočtů bude 

rozhodnuto, zda podnik bude financovat investici z vlastních zdrojů, bankovního úvěru či 

finančním leasingem. 

 

4.1 Odpisy 

 Podnik pro výpočet daňových odpisů zvolil rovnoměrný způsob odepisování, který 

v průběhu odepisování nebude měnit. 

 

 Hodnota investice je 910 000 Kč. CNC pálicí stroj patří do druhé odpisové skupiny, 

tzn., že stroj bude odepisován pět let. Do základního vzorce bude dosazena základní potřebná 

pořizovací cena a ke zjištění konečné výše odpisů se využijí také pevné sazby z druhé 

odpisové skupiny. 

 V níže uvedené tabulce jsou uvedeny výpočty a výše odpisů. 

 

Tab. 4.1: Odpisový plán 

 
ODPISY STROJE  

 
Rok 

odpisování 
Vzorec Výše odpisu Oprávky Zůstatková 

cena 
1 (910000/100)*11 100100 100100 809900 
2 (910000/100)*22,25 202475 302575 607425 
3 (910000/100)*22,25 202475 505050 404950 
4 (910000/100)*22,25 202475 707525 202475 
5 (910000/100)*22,25 202475 910000 0 

Zdroj:Vlastní zpracování 
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4.2 Tržby 

 Podle plánu podniku tržby v prvních dvou letech vzrostou o 4 % díky realizované 

investici a mnoha novým zakázkám a poté růst tržeb klesne o 1%, takže dále bude roční růst 

tržeb 3%. Předpokládaný vývoj je zobrazen v tabulce 4.2. 

 

Tab. 4.2: Plán tržeb 

 
VÝPOČET TRŽEB 

 
Doba 

provozu 
investice 

1 2 3 4 5 6 

Výše tržeb 800000 832000 865280 891238 917976 945515 

Zdroj: Informace podniku 

 

4.3 Náklady 

 Náklady podniku jsou také stanoveny na základě podnikového plánu. Podnik 

předpokládá mezi prvním a druhým rokem růst nákladů o 4%, protože počítá se vznikem 

počátečních nákladů, které se týkají zaškolování personálu atd. V dalších letech už náklady 

porostou o pouhé 2 %. Viz níže uvedená tabulce č.3. 

 

Tab. 4.3: Plán nákladů 

 
VÝPOČET NÁKLADŮ 

 
Doba 

provozu 
investice 

1 2 3 4 5 6 

Výše 
nákladů 

450000 468000 477360 486907 496645 506578 

Zdroj: Informace podniku 

 

4.4 Zisk 

 V níže uvedené tabulce je zobrazen nejprve hrubý zisk, který byl zjištěn po odečtení 

nákladů bez odpisů od tržeb a následným odečtením odpisů. Také je tam zobrazen čistý zisk, 

který vznikl odečtením daně od hrubého zisku. Daň pro právnické osoby činí 19%. 
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Tab. 4.4: Výpočet zisku 

 
VÝPOČET ZISKU 

 
Rok 0 1 2 3 4 5          6 

Tržby  800000 832000 865280 891238 917976 945515 
Náklady  450000 468000 477360 486907 496645 506578 
Odpisy  100100 202475 202475 202475 202475  
Hrubý 

zisk 
 249900 161525 185445 201856 218856 438937 

Daň  47481 30689,75 35234,55 38352,64 41582,64 83398,03 
Čistý zisk  202419 130835,3 150210,5 163503,4 177273,4 355539 
Zdroj: Informace podniku 

 

4.5 Financování investice 

 Podnik potřebuje zjistit, který ze tří způsobů financování pro něj bude ten nejlepší. 

Zda financování z vlastních zdrojů, financování pomocí bankovního úvěru či financování 

finančním leasingem. Pomocí výše již zmíněných metod určí, co je nejlepší variantou. 

 

4.5.1 Financování investice z vlastních zdrojů 

 

Peněžní toky z investice 

 Projekt, který financuje podnik pouze vlastními zdroji, je nezadlužený. K výpočtu 

peněžních toků byl použit vzorec (2.2) V tabulce 4.5 je uveden přehled peněžních toků a 

podrobné výpočty jsou obsaženy v příloze. Podnik předpokládá, že náklady vlastního i cizího 

kapitálu budou ve výši 8%. 
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Tab. 4.5: Výpočet peněžních toků z investice  

 
VÝPOČET PĚNĚŽNÍCH TOKŮ Z VLASTNÍCH ZDROJŮ 

 
Rok 0 1 2 3 4 5          6 

Čistý zisk  202419 130835,3 150210,5 163503,4 177273,4 355539 
Odpisy  100100 202475 202475 202475 202475  
ČPK  0 0 0 0 0 0 

Investiční 
výdaj 

-
910000 

0 0 0 0 0 0 

Peněžní 
toky 

-
910000 

302519 333310,3 352685,5 365978,4 379748,4 355539 

Diskontní 
faktor 

1 0,9259 0,8573 0,7938 0,735 0,6806 0,6302 

Disk. PT -
910000 

280102 285747 279962 268994 258457 224061 

Zdroj: Vlastním zpracování 

 

Výpočet dynamických metod  

 

Čistá současná hodnota (NPV) 

 Čistá současná hodnota vyjadřuje rozdíl mezi současnou hodnotou všech budoucích 

příjmů z investice a vynaložených kapitálových výdajů. K výpočtu bude použit vzorec (2.5) 

 

NPV = 1 597 322 – 910 000 = 687 322 Kč 

 

 Hodnota čisté současné hodnoty musí být kladná. Toto kritérium tato čistá současná 

hodnota splňuje, takže pro podnik je výhodné tuto investici realizovat. Pokud podnik bude 

investici financovat tímto způsobem, za dobu svého provozování podniku vynese 687 322 Kč. 

 

Vnitřní výnosové procento (IRR) 

 Vnitřní výnosové procento představuje takovou roční průměrnou úrokovou míru, při 

které se současná hodnota všech budoucích příjmů rovná hodnotě všech vynaložených 

výdajům. K výpočtu byla využita funkce zvaná Míra výnosnosti z programu Microsoft Excel. 

 

IRR = 29,23 % 
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 Hodnota vnitřního výnosového procenta vyšla větší než hodnota nákladů kapitálu, a 

proto je vhodné realizovat investici. 

 

Index ziskovosti  

 Index ziskovosti vyjadřuje poměr současných hodnot  budoucích peněžních příjmů a 

hodnot peněžních výdajů na investici. Pro výpočet byl použit vzorec (2.7) 

 

IZ = 1 597 322/910 000 = 1,76 

 

 Hodnota indexu ziskovosti musí být větší než 1. Toto kritérium tato hodnota splňuje, 

takže je vhodné investici realizovat. 

 

Diskontovaná doba návratnosti 

 Diskontovaná doba návratnosti představuje dobu, za kterou peněžní příjmy z investice 

uhradí vynaložené výdaje na investici. Pro výpočet diskontované doby návratnosti neboli 

úhrady byl použit vzorec (2.8) 

 

DU = 3 + ( 64189/268994*360) = 3 roky a 86 dnů 

 

Tab. 4.6: Výpočty diskontované doby návratnosti 

DOBA NÁVRATNOSTI 

Rok používání investice Diskontované peněžní toky Kumulované peněžní toky 

0 -910000 -910000 

1 280102 -629898 

2 285747 -344151 

3 279962 -64189 

4 268994 204805 

5 258457 463262 

6 224061 687322 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 Ze zjištěné doby návratnosti vyplývá, že investice se podniku vrátí za 3 roky a 86 dnů, 

což je zhruba v polovině životnosti investice. 
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Výpočet statických metod 

 

Prostá doba návratnosti 

 Je to doba, za kterou dojde k úhradě všech kapitálových výdajů na investici 

provozními příjmy, které plynou z této investice. 

 

PDU = 2 + (274171/352685*360) = 2 roky a 280 dní  

 

Tab. 4.7: Prostá doba návratnosti 

PROSTÁ DOBA NÁVRATNOSTI 
Rok užívání investice Provozní příjmy Kumulované provozní 

příjmy 
0 -910000 -910000 
1 302519 -607481 
2 333310 -274171 
3 352685 78515 
4 365978 444493 
5 379748 824241 
6 355539 1179780 

Zdroj: Vlastní zpracování  

 

 Dle tohoto kritéria vychází, že výdaje na investici budou ze svých provozních příjmů 

splaceny za necelé tři roky, což je menší polovina doby životnosti investice. Toto kritérium je 

pouze doplňkové, nelze ho brát jako hlavní rozhodovací kriterium. 

 

Rentabilita investovaného kapitálu 

 Tento ukazatel poměřuje průměrný čistý zisk z projektu k vynaloženému investičnímu 

kapitálu. Výpočet byl proveden dle vzorce (2.3) 

 

ROCE = 196 630/910 000 = 21,61 % 

 

 Hodnota vyšla kladně, tzn. že investice je vhodná k realizaci. 
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4.5.2 Financování investice z cizích zdrojů 

 

Bankovní úvěr 

 Podnik zvažuje možnost financování investice i bankovním úvěrem, kterým by 

jednorázově splatil potřebnou investici. Bankovní úvěr byl poskytnut Českou spořitelnou ve 

výši 910 000 Kč. Tuto banku si podnik vybral z toho důvodu, že s ní v minulosti již 

spolupracoval. Bankovní úvěr bude splacen za tři roky a úroková sazba je 9,2%. Podnik 

počítá s pravidelnými a pevně stanovenými splátkami a pro přehlednost byl vyhotoven 

splátkový kalendář. Náklady na celkový kapitál budou ve stejné výši jako náklady na vlastní 

kapitál. 

 

Tab. 4.8: Splátkový kalendář 

 
VÝPOČET SPLÁTEK ÚVĚRU 

 
Rok Anuita Úrok Splátka Zůstatek 

0    910 000 
1 360 782 83 720 277 062 632 938 
2 360 782 58 230 302 552 330 386 
3 360 782 30 396 330 386 0 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 I u této varianty je třeba zjistit velikost peněžních toků. V případě kdy podnik využije 

k financování bankovní úvěr, je k výpočtu peněžních toků použit následující vzorec: 

 

FCFE= EAT+ODP-změna ČPK-INV + úroky*(1-t) 

 

Výpočty peněžních toků jsou znázorněny v tabulce 4.9. 
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Tab. 4.9: Peněžní toky při financování bankovním úvěrem 

 
VÝPOČET PĚNĚŽNÍCH TOKŮ PŘI FINANCOVÁNÍ BANKOVNÍM ÚVĚREM 

 
Rok 0 1 2 3 4 5          6 

Čistý zisk  134606 83669 125590 163503,4 177273,4 355539 
Odpisy  100100 202475 202475 202475 202475  

Zdaněné 
úroky 

 67813 47166 24621 0 0 0 

Změna 
ČPK 

 0 0 0 0 0 0 

Kapitálové 
výdaje 

-
910000 

0 0 0 0 0 0 

Provozní 
příjmy 

-
910000 

302519 333310,3 352685,5 365978,4 379748,4 355539 

Diskontní 
faktor 

1 0,9259 0,8573 0,7938 0,735 0,6806 0,6302 

Disk. PT -
910000 

280102 285747 279962 268994 258457 224061 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 Výpočet dynamických metod 

 Opět je potřeba vypočítat všechny ekonomické ukazatele. 

 

 Čistá současná hodnota 

 

     NPV = 1597322 – 910000 = 687322 Kč 

 

  Hodnota vyšla kladně, čili investice je vhodná k realizaci. 

 

 Vnitřní výnosové procento 

 I zde byla k výpočtu vnitřního výnosového procenta využita funkce z aplikace Microsoft 

Excel. 

 

      IRR = 29,23% 
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 Hodnota také vyšla větší než hodnota nákladu kapitálu, a proto je i z tohoto hlediska 

výhodné investici realizovat. 

 

 Index ziskovosti 

 

      IZ = 1597322/910000 = 1,76% 

 

 Index ziskovosti splnil podmínku, kdy hodnota indexu musí být větší než 1. Investici by 

tedy bylo výhodné uskutečnit. 

 

 Diskontovaná doba návratnosti 

 

    DU = 3 + (64189/268994*360) = 3 roky a 86 dnů 

 

 Podle diskontované doby návratnosti se investice podniku vrátí za 3 roky a 86 dnů. 

Výpočty diskontované doby návratnosti jsou zobrazeny v tabulce 4.10. 

 

Tab. 4.10: Výpočet diskontované doby návratnosti 

DISKONTOVANÁ DOBA NÁVRATNOSTI 

Rok používání investice Diskontované peněžní toky Kumulované peněžní toky 

0 -910000 -910000 

1 280102 -629898 

2 285747 -344151 

3 279962 -64189 

4 268994 204805 

5 258457 463262 

6 224061 687322 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 Statické metody 

 

 Prostá doba návratnosti 

 

    PDU = 2 + (274171/352685*360) = 2 roky a 280 dní 
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 Dle prosté doby návratnosti se investice podniku vrátí za 2 roky a 280 dní. Přehled o 

výpočtech prosté doby návratnosti je uveden v tabulce 4.11. 

 

Tab. 4.11: Výpočty prosté doby návratnosti 

PROSTÁ DOBA NÁVRATNOSTI 
Rok užívání investice Provozní příjmy Kumulované provozní 

příjmy 
0 -910000 -910000 
1 302519 -607481 
2 333310 -274171 
3 352685 78515 
4 365978 444493 
5 379748 824241 
6 355539 1179780 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 Rentabilita investovaného kapitálu 

 

     ROCE = 173363/910000 = 19,05 % 

 Rentabilita také vyšla kladná, takže i díky ní lze soudit, že je investice výhodná. Není 

vhodné se rozhodovat na základě rentability investovaného kapitálu, protože tento ukazatel je 

pouze doplňkový. 

 

4.5.3 Finanční leasing 

 Finanční leasing je poměrně náročným způsobem financování investic, a proto firma 

velice bedlivě vybírala vhodnou banku a formu leasingu. Po dlouhém výběru se rozhodla pro 

finanční leasing ČSOB. S podnikem se dohodli na následujících podmínkách leasingu. 

Leasingové splátky budou rozprostřeny do 60 rovnoměrných splátek. První zvýšená částka 

bude činit 30% ze vstupní ceny. Splátky budou placeny vždy k 1. dni v měsíci. Leasingové 

splátky již obsahují veškeré služby leasingové společnosti. Po ukončení leasingu přechází 

stroj do vlastnictví podniku za dříve sjednanou cenu. Přehled leasingových splátek je uveden 

v tab. 4.12 a podrobný přehled o výpočtech splátek je v příloze č. 3. 
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Tab. 4.12: Leasingové splátky 

LEASINGOVÉ SPLÁTKY 

NÁZEV ČÁSTKA 

První zvýšená částka 273000 

Měsíční řádná splátka 14003 

Roční řádná splátka 168039 

Rozpuštěná 1. zvýšená částka 54600 

Leasingový koeficient 1,22 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 Leasingová společnost dlouhodobý hmotný majetek sama odepisuje, tzn. že podnik 

nemůže do kapitálových výdajů ve výpočtech peněžních toků zahrnout odpisy. Místo odpisů 

ale zahrnuje do kapitálových výdajů leasingové splátky, tzn. pravidelné měsíční splátky ale i 

první rozpuštěnou splátku. Přehled výpočtů peněžních toků je zobrazen v tab. 4.13. A 

podrobný přehled je zobrazen v příloze č.4. 
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Tab. 4.13: Výpočet peněžních toků při financování finančním leasingem. 

 
PŘEHLED PENĚŽNÍCH TOKŮ PŘI FINANCOVÁNÍ FINANČNÍM 

LEASINGEM 
 

Rok 
provozování 

investice 

0 1 2 3 4 5 6 

Čistý zisk  103162 114502 133878 147171 160941 355539 
Časově 

Rozlišená 
splátka+LS 

 222639 222639 222639 222639 222639 0 

Změna ČPK  0 0 0 0 0 0 
Provozní 
příjmy 

0 325801 337141 356517 369810 383580 355539 

Kapitálové 
výdaje 

-
273000 

-
168039 

-
168039 

-
168039 

-
168039 

-
168039 

0 

Diskontní 
faktor 

1 0,93 0,86 0,79 0,74 0,68 0,63 

Diskontované 
provozní 
příjmy 

0 301660 289031 283003 271810 261064 224061 

Diskontované 
kapitálové 

výdaje 

-
273000 

-
155587 

-
144060 

-
133389 

-
123509 

-
114367 

0 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 Dynamické metody 

 

 Čistá současná hodnota 

 

     NPV = 1630629-943913 = 686716 Kč 

 

 I při financování investice finančním leasingem vychází čistá současná hodnota kladná, 

tzn. investice je vhodná k realizaci a podniku za svou dobu životnosti vynese 686716 Kč. 

 

 Vnitřní míra výnosnosti 

 

       IRR = 22% 
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 K výpočtu IRR byla opět použita funkce v aplikaci Microsoft Excel, a i tentokrát je 

procento větší než procento nákladů kapitálu. 

 

 Index ziskovosti 

      IZ = 1630629/943913 = 1,73% 

  

 Index ziskovosti má být větší než 1, a proto z tohohle případu vyplývá, že investici je 

vhodné realizovat. 

 

 Diskontovaná doba návratnosti 

 

DU = 3+ (70219/271810*360) = 3 roky a 93 dní  

 

 Z tohoto ukazatele plyne, že investice se podniku vrátí za tři roky a 93 dní. Přehled 

výpočtů diskontované doby návratnosti je uveden v tab. 4.14. 

 

Tab. 4.14: Diskontovaná doba návratnosti 

DOBA NÁVRATNOSTI 
Rok používání 

investice 
Diskontované 
peněžní toky 

Kumulované 
peněžní toky 

0 -943913 -943913 
1 301660 -642253 
2 289031 -353222 
3 283003 -70219 
4 271810 201591 
5 261064 462655 
6 224061 686716 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 Statické metody 

 

 Prostá doba návratnosti 

 

    PDU = 3 + (93736/369810*360) = 3 roky a 91 dní 
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 Investice se vrátí za 3 roky a 91 dní. Přehled výpočtů je zobrazen v níže uvedené 

tabulce. 

 

Tab. 4.15: Prostá doba návratnosti 

PROSTÁ DOBA NÁVRATNOSTI 
Rok používání 

investice 
Provozní příjmy Kumulativní 

peněžní příjmy 
0 -1113195 -1113195 
1 325801 -787394 
2 337141 -450252 
3 356517 -93736 
4 369810 276074 
5 383580 659654 
6 355539 1015192 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 Rentabilita investovaného kapitálu 

 

     ROCE = 169199/910000 = 19% 

 

 Rentabilita investovaného kapitálu vychází 19%. 

 

 Hodnoty všech metod splňují všechny podmínky pro uskutečnění investice a naznačují, 

že investice je výhodná. 

 

4.6 Srovnání ekonomických metod 

4.6.1 Dynamické metody 

 

Čistá současná hodnota 

Tab. 4.16: Srovnání čistých současných hodnot (v Kč) 

 
ČISTÁ SOUČASNÁ HODNOTA 

 
Forma financování Hodnota 

Vlastní zdroje 687 322  
Bankovní úvěr 687 322  

Finanční leasing 686 716  
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Čistá současná hodnota vykazuje kolik podniku daná investice přinese. Je to 

nejpoužívanější ukazatel a pro podnik je nejlepší ta nejvyšší hodnota. Aby podnik investici 

realizoval, musí být hodnota NPV větší než 0. V tomto případě ze všech tří možností plyne 

téměř stejná částka, takže podnik bude muset přihlédnout i k jiným kriteriím. 

Vnitřní míra výnosnosti 

Tab. 4.17: Srovnání vnitřních mír výnosnosti (v %) 

 
VNITŘNÍ MÍRA VÝNOSNOSTI 

 
Forma financování Hodnota 

Vlastní zdroje 29,23 
Bankovní úvěr 29,23 

Finanční leasing 22 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 Všechny hodnoty vnitřní míry výnosnosti splňují kritéria, podle kterého mají být větší 

než náklady kapitálu. Z tohohle ukazatele vychází, že financovat investici vlastním zdrojem a 

bankovním úvěrem je stejně výhodné. Nejmíň výhodný je finanční leasing. 

 

Index ziskovosti 

Tab. 4.18: Srovnání indexů ziskovosti 

 
INDEX ZISKOVOSTI 

 
Forma financování Hodnota 

Vlastní zdroje 1,76 
Bankovní úvěr 1,76 

Finanční leasing 1,73 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 Tento ukazatel nám říká, kolik nám přinese jedna koruna kapitálových výdajů. Čili 

hodnota indexu musí být větší než jedna. Toto splňují všechny tři způsoby financování. 

Hodnoty jsou u všech způsobů téměř stejné a nejmenší jsou u finančního leasingu. 

 

Diskontovaná doba úhrady 

Tab. 4.19: Srovnání diskontovaných dob úhrad 
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DISKONTOVANÁ DOBA ÚHRADY 

 
Forma financování Hodnota 

Vlastní zdroje 3 roky a 86 dní 
Bankovní úvěr 3 roky a 86 dní 

Finanční leasing 3 roky a 93 dní 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 Tento ukazatel vyjadřuje dobu, za kterou se diskontované peněžní příjmy vyrovnají 

diskontovaným peněžním výdajům. Aby podnik investici realizoval, musí být tato doba kratší 

než doba životnosti investice. Pro podnik je nejvýhodnější ta varianta, kde je doba nejkratší. 

V tomto případě je si podnik může vybrat mezi dvěma stejně výhodnými způsoby financování 

a to vlastními zdroji nebo bankovním úvěrem.Finanční leasing má jen 7 dní delší dobu 

úhrady. 

 

4.6.2 Statické metody 

 

Prostá doba návratnosti 

 

Tab. 4.20: Srovnání prostých dob návratnosti 

 
PROSTÁ DOBA NÁVRATNOSTI 

 
Forma financování Hodnota 

Vlastní zdroje 2 roky a 280 dní 
Bankovní úvěr 2 roky a 280 dní 

Finanční leasing 3 roky a 91 dní 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 Tento ukazatel nám taky říká, za jak dlouho bude investice splacena peněžními toky, 

které z ní plynou. Prostá doba návratnosti ale nebere v úvahu faktor času na rozdíl od 

diskontované doby úhrady. Nejmíň výhodnou formou financování je finanční leasing. 

Bankovní úvěr a financování z vlastní zdrojů mají stejné hodnoty. 

 

Rentabilita investovaného kapitálu 

Tab. 4.21: Srovnání rentabilit investovaného kapitálu 
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RENTABILITA INVESTOVANÉHO KAPITÁLU 

 
Forma financování Hodnota 

Vlastní zdroje 21,61  
Bankovní úvěr 19,05 

Finanční leasing 19 
Zdroj: vlastní zpracování 

Pro podnik je nejvýhodnější ta forma financování, která má nejvyšší hodnotu. V tomto 

případě to je financování z vlastních zdrojů. 

 

Pro podnik jsou výhodné všechny způsoby financování, protože hodnoty všech metod 

splňují kritéria pro přijetí a realizaci investice. Ani jedna varianta nebyla pro podnik 

nevyhovující, proto bude záviset zcela na rozhodnutí podniku, kterou formu financování 

investice si vybere. Při financování investice podniku vlastními zdroji nebo bankovním 

úvěrem vycházely všechny ukazatele naprosto stejně, jen v rentabilitě investovaného kapitálu 

se hodnoty trochu lišily, takže nelze říci, která z těchto dvou forem investování je tou 

vhodnější. Při financování investice finančním leasingem byly rozdíly viditelnější. Hodnota 

čisté současné hodnoty a indexu ziskovosti byla téměř stejná jako u předcházejících dvou 

variant. Rentabilita investovaného kapitálu vyšla o něco menší než dalších způsobů, ale rozdíl 

nebyl tak markantní. Za to u hodnot diskontované doby úhrady, prosté doby úhrady a vnitřní 

míry výnosnosti byl rozdíl větší. Doby návratnosti u financování finančním leasingem , ať už 

diskontovaná či prostá, vyšly větší a vnitřní míra výnosnosti zase menší než u financování 

vlastními zdroji či bankovním úvěrem. Většina ukazatelů tedy vypovídá ve prospěch 

bankovního úvěru či vlastní zdroje. Proto bude opravdu záležet pouze na podniku, kterou 

z variant si vybere. 
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5 Návrhy a doporučení 

 

Z provedených ekonomických metod pro zjištění efektivnosti investice, byly podniku 

předloženy podklady, ze kterých vyplynulo to, že investici je výhodné realizovat a financovat 

by ji podnik mohl všemi třemi způsoby. Hodnoty ekonomických ukazatelů vyšly téměř bez 

rozdílu až na pár vyjímek, a proto záleží pouze na podniku, který ze tří způsobu financování 

investice vybere. 

 

Protože z většiny ukazatelů vyplývá, že nejvhodnější formou financování je bankovní 

úvěr či vlastní zdroje, bylo by pro podnik asi nejvhodnější zvolit některou z těchto dvou 

forem, když hodnoty finančního leasingu nevyšly o moc horšíl 

 

Všechny způsoby financování mají ale jisté nevýhody. K finančnímu leasingu také 

patří pár nevýhod, se kterými je nutno počítat. K těmto nevýhodám patří například to, že 

dlouhodobý hmotný majetek leasingová společnost sama odepisuje, takže do vlastnictví 

podniku se dostane již odepsaný majetek. Cena leasingu je větší než u financování investice 

jiným způsobem a navíc při potížích se splácením může podnik o majetek přijít, i když už 

byla splacena určitá část splátek.  

 

Při financování investice bankovním úvěrem a vlastními zdroji vyšly hodnoty naprosto 

stejně, až na rentabilitu investovaného kapitálu, která vyšla větší u vlastních zdrojů. Tento 

ukazatel je brán pouze jako doplňkový, takže není vhodné mu přikládat velkou pozornost. 

K vyřízení bankovního úvěru je zapotřebí mnoho složité administrativní práce a trvá to 

mnohem déle než vyřízení finančního leasingu. Výhodou bankovního úvěru je ale to, že při 

problémech se splácením podnik nepřijde o majetek, protože majetek je v jeho vlastnictví už 

od začátku splácení splátek. 

 

Pokud by se podnik rozhodl financovat investici z vlastních zdrojů, mělo by to ty 

výhody, že je to nejrychlejší způsob,podnik není povinen nikomu platit úroky a odepisuje si 

stroj sám. Nevýhodou tohoto způsobu financování je to, že je to nejdražší způsob financování 

a podnik musí mít dostatek finančních prostředků. 
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6 Závěr 

Investiční rozhodování je považováno za velice významné a vážné rozhodování, které 

uskutečňuje nejvyšší vedení podniku. Investiční činnost vůbec je velice obtížná a důležitá, 

protože při uskutečňování této činnosti je zapotřebí obrovské množství finančních prostředků. 

Investiční rozhodování je považováno za dlouhodobý proces s dlouhodobými důsledky, proto 

je tak důležité. Protože podnik musí vynaložit velké množství finančních prostředků, musí 

pečlivě zkoumat vhodnost a efektivnost investice, aby podniku přinesla zisk a prospěch. 

Pokud by podnik zvolil špatnou investici, mohl by utrpět obrovské ztráty a s finančními 

potížemi by se mohl potýkat několik let. V nejhorším případě by mohlo dojít až k úpadku 

firmy. 

 

Cílem této bakalářské práce bylo posoudit vhodnost vybrané investice a vybrat způsob 

financování tohoto stroje. Podnik měl na výběr ze tří možných způsobů financování a to 

vlastními zdroji, bankovním úvěrem a finančním leasingem. Podle všech metod podrobně 

popsaných a rozebraných v teoretické části této bakalářské práce byly propočteny všechny 

ukazatele hodnotící efektivnost dané investice s ohledem na způsob financování investice. 

Díky těmto propočtům se podniku dostanou k dispozici podrobné informace o vhodnosti 

investice a způsobu jejího financování. 

 

Ze zjištěných hodnot ekonomických ukazatelů a jejich následném porovnání, byly 

zjištěny hodnoty, ze kterých nelze přímo jasně určit, který způsob financování by byl pro 

podnik ten nejlepší, neboť hodnoty ukazatelů se většinou o moc nelišily. Po bedlivém 

zkoumání zjištěných hodnot, by měla být zvolena forma financování buď vlastními zdroji 

nebo bankovním úvěrem, neboť většinou vždy vycházely stejné a výhodnější hodnoty než u 

financování finančním leasingem.. 

 

Podniku byly doporučeny všechny tři způsoby financování, protože všechny splňovaly 

požadovaná kritéria pro přijetí investice. Jako nejlepší způsob financování byly vybrány 

vlastní zdroje nebo bankovní úvěr, ale záleží pouze na podniku, který ze způsobů si vybere, 

neboť každá z forem financování má své výhody i nevýhody, které zde již byly zmíněny. 
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Seznam zkratek 

 

K     kapitálový výdaj 

I     výdaj na pořízení dlouhodobého majetku 

O     výdaj na trvalý přírůstek čistého pracovního kapitálu 

P     příjem z prodeje existujícího nahrazovaného dlouhodobého majetku 

D     daňové efekty  

Z     roční přírůstek zisku po zdanění, který investice přináší 

A     přírůstek ročních odpisů v důsledku investice 

Pm     příjem z prodeje dlouhodobého majetku koncem životnosti 

∅ EAT                        průměrný čistý zisk 

ROCE    rentabilita investovaného kapitálu 

INV   kapitálové vstupy odpovídající pořizovací ceně investice 

JKV   jednorázové kapitálové výdaje 

tFCF               kumulované provozní příjmy od počátku provozu investice 

NPV    čistá současná hodnota 

T   doba životnosti 

R    náklad kapitálu 

ČSH   čistá současná hodnota 

IZ   index ziskovosti 

IRR   vnitřní výnosové procento 

WACC  vážený průměr nákladů na kapitál 

er     náklady na vlastní kapitál 

dr     náklady na cizí kapitál 

E   vlastní kapitál  

D   cizí kapitál 

t   sazba daně 

i   úroková sazba 

mS      splátka koncem měsíce 

P     pořizovací cena 

u     umořovatel pro příslušný počet měsíců 

FCFE   volné finanční toky pro vlastníky 
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ODP   odpisy 

ČPK   čistý pracovní kapitál 

DF   diskontní faktor 

 n   počet let provozu investice 

DÚ   diskontovaná doba úhrady (návratnosti) 

PDÚ    prostá doba úhrady (návratnosti) 

FCFF   volné finanční toky do firmy 

Ú   úroková míra 

INV                             náklady spojené s investicí 

Tzn.   to znamená 

Např.   například 
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