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1  Úvod 

Investiční rozhodování lze považovat za proces hodnocení investic, při kterém 

nejdůležitější roli hraje investor, který posuzuje konkrétní investiční příležitosti podle míry 

výnosnosti, rizika a vztahu k likviditě a posléze rozhoduje o jejich přijetí či zamítnutí. Je 

důležité si uvědomit, že přijaté rozhodnutí působí na podnik dlouhodobě a je spojeno 

s vynaložením velkého množství finančních zdrojů. Nedílnou součástí investičního 

rozhodování je i způsob financování investičních projektů, které se nazývá dlouhodobé 

financování, jehož úkolem je zajistit podniku dostatečné množství finančních zdrojů na 

efektivní investování, které nenaruší finanční riziko firmy. 

 

Rozhodování a konkrétní výběr investičních projektů je ovlivněn mnoha faktory, které 

působí na celkovou efektivnost investičních projektů. Faktory, které výrazným způsobem 

ovlivňují rozsah a celkovou strukturu investic v podniku, jsou především rozsah a cena 

požadovaných výrobků, inovace výroby, různá ekologická, bezpečnostní omezení a také 

kapitálové zdroje, které výrazně ovlivňují proces investování. 

 

Cílem bakalářské práce je zhodnotit efektivnost investice nákupu dvoustranné 

brusky a vysokozdvižného vozíku a vybrat nejvhodnější formu financování. 

 

Bakalářská práce je strukturována do pěti částí, ve kterých dochází na základě 

aplikování teoretických znalostí k závěrečnému posouzení investice z hlediska přijatelnosti a 

způsobu financování. Úvodní část se vyznačuje definováním cíle bakalářské práce. 

Následující část je věnována teoretickým východiskům specifikující problematiku 

investování, jež jsou nutná pro posouzení vhodnosti investice. V třetí části je uvedena 

charakteristika podniku a popis investice, pro kterou se firma rozhoduje. Další část práce se 

zabývá zjištěním peněžních toků pro různé formy financování, které budou sloužit pro 

praktickou aplikaci metod ekonomické efektivnosti, na základě kterých se podnik rozhodne, 

z jakých zdrojů bude investici financovat. Pátá část se zabývá vyhodnocením jednotlivých 

metod ekonomické efektivnosti podle alternativy financování. Závěrečná část obsahuje 

doporučení jak danou investici financovat a konečné zhodnocení problematiky investičního 

rozhodování.  
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2 Teoretická východiska investičního rozhodování 

                                                                                                                                                                                                                                 

Investiční rozhodování je považováno za jedno z nejvýznamnějších manažerských 

rozhodnutí, protože důsledky rozhodnutí působí v podniku dlouhodobě a jsou vynakládány 

velké objemy zdrojů, které jsou spojené s nebezpečím značných ztrát. Rozhodnutí o tom, zda 

investici přijmout či zamítnout, dlouhodobě působí a ovlivňuje budoucí vývoj, prosperitu 

podniku včetně jeho další existence, neboť neefektivní investice může vyvolat nejen finanční 

problémy, ale také ztrátu konkurenceschopnosti na trhu. [2] 

 

Pojem investice 

„Investice se ve svém nejširším pojetí v ekonomické teorii většinou charakterizují jako 

ekonomická činnost, při níž se subjekt (stát, podnik, jednotlivec) vzdává své současné 

spotřeby s cílem zvýšení produkce statků v budoucnosti.“ 

 [12, str. 16] 

Hospodářská praxe považuje za investice: [12] 

• Kapitálové výdaje na pořízení nehmotného dlouhodobého majetku, 

které zahrnují peněžní výdaje na ocenitelná práva (know-how, licence), 

výdaje na software, goodwill, zřizovací výdaje a další, které mají 

pořizovací cenu vyšší než 60 000 Kč a dobu použitelnosti delší než 1 

rok. 

• Kapitálové výdaje na pořízení hmotného dlouhodobého majetku, které 

představují výdaje na pozemky, budovy, stavby, umělecká díla a sbírky 

a movité věci s pořizovací cenou vyšší než 40 000 Kč a dobou 

použitelnosti delší než 1 rok. 

• Kapitálové výdaje na nákup dlouhodobého finančního majetku, mezi 

které patří výdaje, které jsou vkládané do dlouhodobých úvěrových 

cenných papírů (obligace, zástavní listy, dlouhodobé směnky) a do 

majetkových cenných papírů (akcie, podílové listy) a výdaje na ostatní 

finanční majetek (dlouhodobé podnikové půjčky). 
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Podnikové pojetí investic 

„Podnikové investice lze charakterizovat jako jednorázově (krátkodobě) vynaložené 

zdroje, které budou přinášet peněžní příjmy během delšího časového období.“  [5, str. 249] 

Podniková praxe rozeznává podle předmětu podnikání dva typy investic a to reálné a 

finanční investice. Reálné investice představují investování do reálných aktiv hmotných i 

nehmotných. Za finanční investice se považuje investování do finančních aktiv.[2] 

 

Investice z pohledu mikroekonomiky 

„Za investice firma považuje ty peněžní výdaje, u kterých se očekává jejich přeměna 

na budoucí peněžní příjmy za období zpravidla delší než 1 rok. Takto použité peněžní výdaje 

nazýváme kapitálové výdaje a odlišují se od provozních výdajů (u těch předpokládáme jejich 

přeměnu na budoucí peněžní příjmy v rámci 1 roku).“ [4, str. 250] 

 

V průmyslově vyspělých zemích se za kapitálové výdaje považují výdaje na obnovu, 

rozšíření hmotného dlouhodobého majetku, výdaje na výzkumné a vývojové programy, na 

trvalý přírůstek zásob a pohledávek, na nákup dlouhodobých cenných papírů, na reklamní 

kampaň včetně výchovy a zapracování pracovníků a také výdaje, které jsou spojené 

s hodnocením leasingu a akvizicí. [12] 

 

Peněžní tok z investičního projektu 

Zahrnuje kapitálové výdaje a peněžní příjmy, které jsou vyvolané projektem během 

doby jeho pořízení, životnosti a likvidace. [12] 

 

Kapitálové výdaje 

Představují veškeré očekávané peněžní výdaje většího rozsahu, u kterých se očekává 

jejich přeměna na budoucí peněžní příjmy během delšího časového období. [12] 

 

Peněžní příjmy 

„ Jsou veškeré očekávané příjmy generované projektem v průběhu jeho pořízení, 

životnosti a likvidace. Jejich východiskem jsou očekávané tržby, vyvolané projektem, snížené 

o náklady bez odpisů a o daň ze zisku. Jinak řečeno jde o očekávaný zisk po zdanění, zvýšený 

o odpisy aj. možné příjmy.“ [12, str. 58] 
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 Peněžní toky u nezadluženého projektu, tj. projekt, kdy je součástí celkového 

kapitálu pouze vlastní kapitál se vypočte podle vzorce: [4, str. 134] 

 

 FCFE = EAT + ODP - ∆ČPK - INV  (2.1) 

  

 Peněžní toky celkového kapitálu u zadluženého projektu, tj. u projektu, který je 

financován bankovním úvěrem, se vyjádří podle vzorce: [4, str. 134] 

 

      FCFF = EAT + ODP- ∆ČPK - INV + úroky ⋅ (1− t) (2.2) 

 
 
2.1 Členění investičních projektů 

Investice a investiční projekty můžeme rozdělit podle následujících hledisek: [5] 
 

1) Z účetního hlediska:   

a) Finanční investice - Zde zahrnujeme nákup dlouhodobých cenných 

papírů, vklady do investičních společností, dlouhodobé půjčky. 

b) Hmotné investice -  Do hmotných investice patří výstavba nových 

budov, cest, pořízení pozemků, výrobních zařízení, strojů, dopravních 

prostředků. 

c) Nehmotné investice - Představují investice na nákup know-how, 

licencí, softwaru, autorských práv. 

2) Podle vztahu k rozvoji podniku: 

a) Rozvojové investice - Pomocí rozvojových investic dochází k 

zvyšování stávající schopnosti podniku produkovat nebo prodávat 

výrobky a služby.  

b) Obnovovací investice -  Tyto investice nahrazují zastaralá zařízení. 

c) Regulatorní investice – Investice, které neposkytují žádné nové peněžní 

toky, ale jsou nutné pro další fungování podniku. Například zvýšení a 

zkvalitnění bezpečnosti práce nebo ekologické projekty. 

3) Podle vzájemného vlivu projektů: 

a) Substituční projekty – Jedná se o projekty, které se vzájemně mezi 

sebou vylučují. Přijetí jednoho projektu vylučuje druhý projekt. 

Například vhodná volba a investiční rozhodnutí mezi dvěma dodavateli 

výrobních linek. 
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b) Nezávislé projekty – Je možné, ale není to podmínkou, přijat více 

projektů najednou.  

c) Komplementární projekty – Projekty se vzájemně doplňují. Přijetí 

jednoho projektu ovlivňuje přijetí druhého projektu. 

4) Podle charakteru peněžního toku: 

a) Konvenční projekty – Počáteční období charakterizují kapitálové 

výdaje a následující období dochází k převaze kapitálových příjmů. 

b) Nekonvenční projekty – Napomáhají ke změnám kladných a záporných 

peněžních toků, ke kterým dochází vícekrát. Například údržba stroje po 

určitém období provozu nebo rekultivační práce po skončení těžby, 

které zpravidla způsobují jednorázové snížení příjmů. 

5) Podle délky existence projektu: 

a) Investice na zelené louce – Jedná se o projekty buď v samostatně 

vyčleněné organizaci mateřského podniku takovým způsobem, že 

nedochází k ovlivňování jiných činnosti podniku, nebo o projekt 

nového podniku. 

b) Investice v zavedeném podniku – Projekty uskutečněné v již 

fungujících podnicích s přihlédnutím vazeb na ostatní činnosti podniku. 

6) Podle doby výstavby: [2] 

a) Jednoleté investice – Stavba investičního zařízení se uskuteční do 

jednoho roku. 

b) Víceleté investice – Výstavba investice je delší a to více než jeden rok. 

7) Podle aktivních zásahů v budoucnu: [2] 

a) Pasivní investice – V době provozu investice se neuvažuje s možným 

zásahem manažerů. 

b) Aktivní investice – Uvažuje se s možností aktivních zásahů manažerů. 

Například zúžení, rozšíření, odložení projektu. 

8) Podle způsobu financování: [2] 

a) Nezadlužený projekt – Investice se financuje zpravidla z vlastních 

zdrojů. 

b) Zadlužený projekt – Financování investic probíhá z vlastních i cizích 

zdrojů. 

 

 



 9 

9) Podle věcné náplně projektu se zaměřením na: [3] 

a) Náhradu výrobního zařízení vlivem špatného fyzického stavu nebo 

obnovu před ukončením fyzické životnosti. 

b) Výměnu zastaralého zařízení pro dosažení nákladových úspor na 

základě nákladové analýzy, která je vhodným podkladem pro 

rozhodování o výměně. 

c) Rozšíření prodeje již vyráběných výrobků na základě zvýšení výrobní 

kapacity (instalace nových zařízení). 

d) Výzkum a vývoj nových výrobků a technologií  

e) Činnosti, ve kterých není hlavním cílem ekonomický efekt – Jsou to 

projekty zaměřené na ochranu životního prostředí, na zvýšení 

bezpečnosti práce. 

 

2.2 Investiční strategie 

„Investiční strategie úzce souvisí se strategií dlouhodobého financování, je součástí 

podnikové strategie a obsahuje strategické operace (postupy), jak dosáhnout požadovaných 

strategických cílů v investiční oblasti.“ [1, str. 175] 

 

Investor posuzuje jednotlivé investiční příležitosti na základě očekávaného výnosu 

investice, očekávaného rizika investice a očekávaného důsledku na likviditu podniku (tzv. 

magický trojúhelník investování). [12] 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
dnešní hodnota 

 
budoucí hodnota 

 
nejistota 
čas 

                    výnos 
 
 
 
 
 

bezpečnost                likvidita 
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Obrázek 2.1 Magický trojúhelník v investičním prostoru [9, str. 117] 

 
 

Investice, které mají maximální očekávaný výnos, nízké riziko a vysokou likviditu, se 

považují za ideální, ale v podniku se vyskytují velmi málo. Na základě investorova 

rozhodnutí záleží, který ze zbývajících faktorů bude preferovat. [1] 

 
Existují různé typy investičních strategií vzhledem k preferovanému faktoru: [12] 
 
1) Strategie maximalizace ročních výnosů – Investor upřednostňuje co nejvyšší roční 

výnosy bez ohledu na růst ceny investice. Tato strategie je vhodná při nižším 

stupni inflace, protože nedochází k přílišnému znehodnocení ročních výnosů. 

2) Strategie růstu ceny investice – Investor upřednostňuje investiční projekty, u 

kterých předpokládá co největší zvýšení hodnoty původního investičního vkladu. 

Strategie je nejvíce efektivní při vyšším stupni inflace. I když se znehodnocují 

běžné roční výnosy, tak budoucí hodnota majetku rychle roste. 

3) Strategie růstu ceny investice spojená s maximálními ročními výnosy – Investor 

dává přednost projektům přinášející nejen růst ceny investice v budoucnosti, ale 

také růst ročních výnosů. I když jsou tyto investice ideální, tak se v praxi moc 

nevyskytují. 

4) Agresivní strategie investic – Investor si vybírá projekty, které mají vysoký stupeň 

rizika s možností vzniku vysokých výnosů. Například investice směřována do 

zahraničí. 

5) Konzervativní strategie – Investor upřednostňuje projekty bezrizikové nebo 

s nízkým stupněm rizika, i když jsou tyto projekty méně výnosné. Patří zde 

investice do státních cenných papírů nebo do zaběhnuté výroby.  

6) Strategie maximální likvidity – Investor vybírá co nejlikvidnější projekty, které 

jsou schopny se rychle přeměnit na peněžní prostředky s cílem zajistit likviditu i 

přes malou výnosnost. Tato strategie je vhodná, pokud chce podnik zlepšit svou 

likviditu a když dojde k veliké změně v tempu inflace v krátkém období. 
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2.3 Pořízení investic 

Pořizování investic, tedy dlouhodobého majetku, se provádí následujícími formami: 

[12] 

a) koupí – především stroje, zařízení nebo nemovitosti, 

b) investiční výstavbou prováděnou dodavatelským způsobem, 

c) investiční výstavbou ve vlastní režii, 

d) nabytím na základě smlouvy o koupi najaté věci (finanční leasing), 

e) vkladem dlouhodobého majetku třetí osobou, 

f) darováním. 

 

Forma pořízení dlouhodobého (investičního) majetku má značný vliv na průběh 

kapitálových výdajů na investici. Jednorázový výdaj, vydaný k určitému okamžiku, se 

vynakládá u koupě majetku. Na rozdíl od investiční výstavby, kde jsou výdaje uskutečňovány 

postupně. [4] 

Proces, který způsobuje vznik větších investic, se nazývá investiční výstavba. 

Mezi účastníky investiční výstavby patří:[11] 
 

a) Investor – Organizace, pro kterou se investice realizuje a která ji financuje. 

b) Projektant – Hlavním úkolem projektanta je vypracování projektu soustavně 

s rozpočtem. 

c) Dodavatel – Je důležitý pro uskutečnění výstavby. 

 

2.4 Specifika investičního rozhodování 

 

  Investiční rozhodování je významné následujícími specifiky:[12] 
 

a) Rozhodování probíhá v dlouhodobém časovém horizontu, tím se zvyšuje 

pravděpodobnost zvýšení rizika nepředvídaných změn. 

b) Zpravidla jde o kapitálově náročné operace, které vyžadují velké jednorázové vklady. 

c) Investování probíhá soustavně s aplikací nových technologií, nových výrobků a 

zároveň souvisí s technickými a technologickými inovacemi. 

d) Investiční činnost není náročná jen na časovou koordinaci účastníků investičního 

procesu, ale i na věcnou koordinaci. 
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e) Některé investice si vynucují další investice (vynucené investice) na infrastrukturu, 

ekologii. 

 

 

2.5 Hodnocení efektivnosti investic 

Investice by měly být hodnoceny především na základě výnosnosti (rentability) 

investice, která poměřuje vynaložené kapitálové výdaje s výnosy, které podnik z investice 

očekává. Mezi další kritéria hodnocení patří především rizikovost investice, která vyjadřuje 

míru nebezpečí nedosažení očekávaných výnosů a doba splacení investice ve vztahu 

k likviditě, tj. k době, kdy se přemění investice zpět do peněžní formy. [11] 

 

V podnikové praxi postup hodnocení investic obsahuje následující kroky:[11] 

a) Určení jednorázových nákladů na investici – Přesnější odhady investičních nákladů se 

vyskytují především u pořízení pozemků, strojů a výrobního zařízení. Méně přesné 

odhady jsou vyvolány u ostatních nákladů (náklady na výzkum a vývoj, na přeškolení 

pracovníků), protože skutečné náklady jsou obvykle vyšší než náklady předpokládané. 

b) Odhad budoucích výnosů včetně rizik – Mezi budoucí výnosy, které očekáváme 

z investice, patří čistý zisk a odpisy. 

c) Určení podnikové diskontní míry (nákladů na kapitál) – Při financování investice 

vlastním kapitálem se za náklady na kapitál považuje výnos z kapitálu (dividendy) a 

při financování cizími zdroji úrok z úvěru. 

d) Výpočet doby návratnosti a současné hodnoty očekávaných výnosů včetně aplikování 

různých metod ekonomického vyhodnocení investice. 

 

2.5.1 Úloha finančních kritérií v rozhodování firmy o investicích 

Investice včetně výběru konkrétních investičních projektů jsou ovlivňovány mnoha 

faktory, které určují jejich rozsah a strukturu a rozhodujícím způsobem působí na celkovou 

efektivnost investičních projektů. Mezi tyto faktory patří požadavky trhu na rozsah a cenu 

požadovaných výrobků, technické a technologické požadavky inovace výroby a také různá 

ekologická, bezpečnostní omezení a kapitálové zdroje, na základě kterých může podnik 

disponovat včetně nákladů na získání kapitálu. [12] 
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„ Celková efektivnost investičních projektů se musí posuzovat podle toho, jak 

přispívají k hlavnímu cíli podnikání firmy – tj. k maximalizaci její tržní hodnoty pro 

vlastníky.“  [12, str. 76] 

Finanční kritéria, za která jsou považována např. čistá současná hodnota a vnitřní 

výnosové procento, hodnocení efektivnosti investic nejsouhrnněji přispívají k maximalizaci 

tržní hodnoty firmy. [12] 

 V podnikové praxi dochází k tomu, že rozhodnutí o investici nebo výběru 

investičního projektu je řízeno jinými než souhrnnými finančními kritérii a to například 

v těchto případech: [12] 

o Když se chce podnik dostat se svou investicí na nový trh. 

o Při rychlém uplatnění nových, unikátních technologických inovací, které mu zajistí 

mimořádný výnos až v budoucnosti. 

o Pokud jsou projekty nezbytné z hlediska dodržování právního rámce podnikání (např. 

projekty, které zajišťují dodržování hygienickým norem, bezpečnosti práce atd.) nebo 

různých sociálně-etických zvyklostí, mezi které lze zařadit projekty, které zabezpečují 

zdravotní, rekreační potřeby zaměstnanců. 

 

Je nutné, aby komplexní finanční kritéria hodnocení efektivnosti investic měla 

v dlouhodobém časovém horizontu rozhodující postavení, jinak by hrozilo, že by investiční 

projekty nezajišťovaly plnění základního cíle podnikání. [12] 

 

2.5.2 Metody hodnocení efektivnosti investičních projektů 

V praxi existuje několik metod, které se používají pro posuzování efektivnosti 

investičních projektů včetně jejich výběru.  

Podle toho, zda metody hodnocení efektivnosti investičních projektů přihlížejí či nepřihlížejí 

k faktoru času, se rozlišují: [12] 

o statické metody, 

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

Statické metody se používají především u méně významných projektů, které mají krátkou 

dobu životnosti a nízký stupeň rizika. Nedoporučuje se tyto metody používat při strategickém 

rozhodování o investicích, neboť obsahují určité nedostatky: [5] 

a) sledují pouze statickou výnosnost bez respektování faktoru času, 

b) nezahrnují faktor rizika. 

 
Rentabilita investovaného kapitálu 
 

Rentabilita investovaného kapitálu (Return on Capital Employed, ROCE) vyjadřuje 

poměr průměrného čistého zisku k dlouhodobému investovanému kapitálu, který může 

představovat jak vlastní zdroje, tak dlouhodobé cizí zdroje. [2] 

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

                                                                    
INV

EAT
ROCE

∅
=  (2.3) 

 

∅ EAT = průměrný čistý zisk, 

INV = kapitálové vstupy odpovídající pořizovací ceně investice. 

EKONOMICKÁ KRITÉRIA HODNOCENÍ 
INVESTIČNÍCH PROJEKTŮ 

 

Statická kritéria 
 

Dynamická kritéria 

Rentabilita investovaného 
kapitálu 

Doba úhrady 

NPV 

Vnitřní výnosové 
procento 

Index rentability 

Diskontovaná doba 
 úhrady 
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Výhodnější je pro podnik ten projekt, který má rentabilitu investovaného kapitálu 

vyšší než projekt se srovnatelným rizikem. Toto kritérium disponuje snadnou dostupnosti dat 

a jednoduchým výpočtem, ale zato nevychází z finančních toků a nezohledňuje faktor času. 

Používá se spíše jako doplňkový ukazatel při výběru projektů. [2] 

 
Prostá doba úhrady (prostá doba návratnosti) 
 

Je to časový interval, za který dochází k úhradě veškerých jednorázových kapitálových 

výdajů na investiční projekt provozními příjmy z této investice. [2] 

Můžeme ho vyjádřit podle vzorce následovně: [2, str. 130] 

                                                                ∑
=

=
DÚ

t
t JKVFCF

1

 (2.4) 

 

 JKV = jednorázové kapitálové výdaje, 

tFCF = kumulované provozní příjmy od počátku provozu investice. 

 

Investice s nejkratší dobou návratnosti je pro podnik nejvýhodnější. Tato metoda je 

vhodná pro hodnocení racionalizačních a doplňkových projektů, které jsou charakteristické 

svou krátkou dobou životnosti při požadavku na rychlou návratnost vložených prostředků. 

Výhodou tohoto kritéria je, že vychází z finančních toků ale především jednoduchý a 

srozumitelný výpočet včetně interpretace. Nevýhodou je zamezení sčítání projektů a nebrání 

v úvahu časový faktor. 

 

2.5.4 Dynamické metody 

 
Čistá současná hodnota (Net Present Value) 
 

„Můžeme ji definovat jako rozdíl mezi diskontovanými peněžními příjmy 

z investičního projektu a kapitálovým výdajem.“ [12, str. 94] 

Vzorec čisté současné hodnoty: [2, str. 129] 

                                                           ( )∑
=

−
−+=

T

t

t
t JKVRFCFNPV

1

1  (2.5) 

NPV = čistá současná hodnota, 

T = doba životnosti, 
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R = náklad kapitálu. 

 

interpretace: [7] 

 ČSH>0  znamená, že tuto investici je vhodné realizovat, protože současné 

příjmy z investice jsou větší než výdaje na investici. 

 ČSH=0  při hodnotě 0 to znamená, že je pro nás investici vhodné jak realizovat 

tak i nerealizovat, protože současné příjmy z investice jsou stejné jako 

současné výdaje na investici. 

 ČSH<0 při záporně hodnotě platí, že investici realizovat nebudeme a 

upřednostníme výhodnější variantu, protože příjmy z investice jsou nižší než 

současné výdaje na investici. 

  

Čistá současná hodnota patří mezi nejpoužívanější a nejvhodnější dynamické metody a 

považuje se za nejsprávnější způsob hodnocení efektivnosti investic na základě těchto 

vlastnosti: [5] 

 bere v úvahu časovou hodnotu peněz, 

 umožňuje nám v portfoliu investic sčítat její výsledky, tj. aktivita, 

 je závislá pouze na prognózovaných hotovostních tocích a alternativních nákladech 

kapitálu. 

 

Čím větší je hodnota čisté současné hodnoty, tím je investiční projekt pro podnik 

výhodnější, protože nejvíce přispívá k růstu hodnoty podniku. 

Jako nevýhody se uvádí možnost umělého nadhodnocování projektu takovým způsobem, že 

se stanoví delší doba životnosti projektu. [2] 

 

Index ziskovosti 

„Index ziskovosti (Profitability Index) představuje poměr budoucích diskontovaných 

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

 

 Výpočet podle vzorce: [2, str. 129] 

                                                              
( )

JKV

RFCF

IZ

T

t

t
t∑

=

−
+⋅

= 1

1
 (2.6) 

   IZ= index ziskovosti 
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Interpretace indexu ziskovosti: [7] 

o IZ>1 znamená, že se investici vyplatí realizovat, protože příjmy z investice jsou vyšší 

než výdaje vynaložené na investici. 

o IZ=1 znamená, že je stejně výhodné investici realizovat nebo nerealizovat, protože 

příjmy z investice jsou stejně vysoké jako výdaje na investici. 

o IZ<1 z této hodnoty vyplývá, že se nevyplatí danou investici realizovat, protože 

příjmy z investice jsou nižší než výdaje na investici. 

 

Čím vyšší je hodnota indexu ziskovosti, tím je investiční projekt efektivnější. 

Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí projektu včetně výhod a nevýhod jsou zpravidla obdobné 

jako u čisté současné hodnoty s výjimkou sčítání projektu, tzv. aditivy.  

 

Vnitřní výnosové procento 

„Vnitřní výnosové procento (Internal Rate of Return – IRR) vyjadřuje takovou roční 

průměrnou sazbu, při které se současná hodnota provozních peněžních toků rovná 

kapitálovým výdajům.“  

         Způsob výpočtu je následující: [2, str. 130]  

                                                            ( )∑
=

−
=+

T

t

t
t JKVIRRFCF

1

1  (2.7) 

        

Interpretace ukazatele je následující: [7] 

o Pokud je IRR větší než úroková míra, je vhodné investici realizovat. 

o Když se IRR rovná úrokové míře pokryji příjmy z investice výdaje na investici, a 

proto je pro nás stejně výhodné investici realizovat nebo nerealizovat. 

o Pokud IRR je menší než úroková míra, není vhodné investici realizovat a podnik by se 

měl rozhodnout pro jinou variantu. 

 

Metoda je výhodná pro rozhodování o přijetí nebo zamítnutí podnikatelského projektu, 

protože není třeba znát přesně diskontní sazbu. Čím vyšší je vnitřní výnosové procento 

investice, tím lepší je její relativní výhodnost, která srovnává budoucí příjmy s počátečními 

kapitálovými výdaji. [5] 
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Diskontovaná doba úhrady (doba návratnosti) 

Představuje počet let, které jsou nutné k vyrovnání kumulovaných prognózovaných 

hotovostních toků a počátečních kapitálových výdajů. [5] 

vzorec: [2, str. 131] 

                                                                ( )∑
=

−
=+

DÚ

t

t
t JKVRFCF

1

1  (2.8) 

 

Metoda se používá u projektů: [2] 

1) s krátkou životností, 

2) s vysokým rizikem, 

3) jako doplňující kritérium hodnocení. 

 

2.6 Náklady kapitálu 

„Náklady na kapitál představují důležitou kategorii ve finančním rozhodování a 

představují minimální míru výnosnosti, kterou požadují investoři za poskytnutí kapitálu. 

Nejvíce používaný je náklad celkového kapitálu WACC a jeho základních složek, jimiž jsou 

náklad cizího kapitálu DR  a vlastního kapitálu ER .“ [2, str. 114] 

 

Výše nákladů na kapitál vyjadřuje efektivnost výběru kapitálové struktury, proto je pro 

podnik, který by měl volit levnější kombinaci kapitálu, důležité ji sledovat. [5] 

 

WACC (vážený průměr nákladů na kapitál) lze vypočítat následovně: [5, str. 322] 

 

                            
)(

)1()(
DE

D
tr

DE

E
rWACCi de

+
⋅−⋅+

+
⋅=  (2.9) 

 

i(WACC) představují průměrné náklady na kapitál, 

er = náklady na vlastní kapitál, 

dr = náklady na cizí kapitál, 

E+D = základní kapitálové zdroje pro dlouhodobé financování, tedy celkový investovaný 

kapitál (vlastní i cizí), 

t = značí sazbu daně ze zisku. 
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2.6.1 Náklady na cizí kapitál 

„Náklady cizího kapitálu lze vyjádřit jako úroky nebo kupónové platby, které je třeba 

platit věřitelům. Základní úroková míra je dána situací na finančním trhu.“ [2, str. 109] 

 

Výše úrokové míry se liší z několika hledisek: [2] 

o Z hlediska času, na který se úvěr poskytuje. Platí, že dlouhodobé úvěry jsou dražší 

než střednědobé a krátkodobé úvěry, protože vážou na delší čas prostředky 

věřitelů, a zvyšují riziko dlužníka. 

o Podle očekávané efektivnosti. Čím vyšší je vytvořený efekt, tím větší je záruka 

splácení úvěru. 

o Z hlediska bonity dlužníka, protože její výše ovlivňuje stanovení úrokové sazby 

z dluhu. Čím vyšší je bonita dlužníka, tím je stanovená úroková sazba nižší. 

 

Výpočet nákladů na kapitál, který se vyjadřuje v podobě úroků sníženého o 

daňový štít (úspory z daní) je následující: [ 2, str. 109] 

 

                 )1( tiRD −=  (2.10) 

DR  značí náklady na cizí kapitál, 

t = představuje sazbu daně, 

i =úroková míra. 

 

 

2.6.2 Náklady vlastního kapitálu 

Při stanovení nákladů vlastního kapitálu se vychází z tzv. oportunitních nákladů 

(náklady obětované příležitosti), které jsou chápany jako výnosy, o které investor přišel tím, 

že kapitál nevložil do druhé nejlepší příležitosti. [3] 

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

vlastníka, který vkládá prostředky do podniku, jsou vyšší než riziko věřitele a také proto, že 

nákladové úroky jsou daňově uznatelnými náklady, které snižují zisk a zároveň základ pro 

výpočet daně z příjmu, tzn., že zde působí daňový štít. [2] 
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Metody používající se pro odhad nákladů vlastního kapitálu: [2] 

• Model oceňování kapitálových aktiv (CAPM). Jedná se o tržní přístup, který je ve 

světové praxi často využíván, ke stanovení nákladů na vlastní kapitál, a ke stanovení 

diskontní sazby pro tržní ocenění. 

• Arbitrážní model oceňování (APM). Představuje alternativní model oceňování aktiv, 

který se opírá o tržní přístup ke stanovení nákladů na vlastní kapitál. 

• Dividendový model – Používá se pro oceňování akcií v případě, kdy je tržní cena 

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

• Stavebnicové modely – Slouží pro stanovení nákladů kapitálu v ekonomice, kde není 

možné použít model CAPM a arbitrážní model.  

 

2.7  Dlouhodobé financování 

Financování investic představuje financování prvotního pořízení, obnovy nebo 

rozšíření různých forem investičního majetku. Vzhledem ke svému dlouhodobému charakteru 

se financování investic nazývá jako dlouhodobé financování. V dlouhodobém financování by 

se měla uplatňovat zásada zlatého bilančního pravidla, které říká, že dlouhodobý majetek je 

třeba pokrýt dlouhodobými zdroji. [12] 

 

Při financování investic se prosazují tři základní tendence: [12] 

o Mezi rozhodující zdroje financování investic se řadí interní finanční zdroje. 

o Hlavním rozhodujícím interním zdrojem jsou odpisy. 

o Jako převládající externí zdroj financování se považují bankovní úvěry. 

 

„Cílem financování pořizování dlouhodobého majetku (investiční činnosti) je zabezpečit 

zdůvodněnou rozpočtovanou výši finančních zdrojů na efektivní investování s co nejnižšími 

náklady na obstarání kapitálu (finančních zdrojů) a nenarušit finanční riziko podniku.“  

[8, str. 81]  

 

Zdroje financování se klasifikují podle těchto hledisek: [3] 

1.  podle místa, odkud se tyto zdroje získávají:  

a) Interní zdroje – Pokud je místem podnik včetně jeho vlastní činnosti. 

b) Externí zdroje – Pokud se jedná o zdroje pocházející z vnějšku podniku. 

2. v souladu s vlastnictvím, které se člení:  
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a) vlastní kapitál, 

b) cizí kapitál. 

3. do doby, kdy bude kapitál uhrazen členěné na : 

a) Dlouhodobý kapitál, který má splatnost delší než jeden rok (například 

dluhopisy). 

b) Krátkodobý kapitál s dobou splatnosti do jednoho roku (například krátkodobé 

bankovní úvěry). 

 

2.7.1  Interní zdroje financování 

Interní zdroje financování představují finanční zdroje, které vznikají na základě vnitřní 

činnosti podniku. Patří zde především odpisy, nerozdělený zisk, dlouhodobé rezervy a tržby 

z prodeje a likvidace investičního majetku. [12] 

 

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.“  

[8, str. 87] 

 Ovlivňují nejen cenovou tvorbu, výši celkových nákladů podniku a tím i zisk, ale 

slouží i jako nástroj přerozdělování finančních zdrojů mezi podniky a státem. Odpisy jsou 

považovány za stabilní interní finanční zdroj určený pro obnovu a rozšíření dlouhodobého 

majetku podniku. [13] 

 

 

Nerozdělený zisk 

„ Ohraničuje prostor pro použití zisku na investice. Často se rozlišuje nerozdělený zisk 

běžného roku a nerozdělený zisk minulých let.“ [13, str. 169] 

 

Je to vlastně ta část výsledku hospodaření po zdanění, která není použita na jiný účel. 

Výše nerozděleného zisku, která se používá k financování podnikové činnosti, závisí na 

výsledku hospodaření v daném období, sazbě daně z příjmů, výši přídělů do rezervního fondu 

a dividendové politice podniku. [8] 
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Rezervní fondy a dlouhodobé rezervy  

Rezervní fondy se tvoří většinou ze zisku a jsou určené především ke krytí 

očekávaných ztrát. Tvoří část vlastního kapitálu podniku. Pokud nejsou použity k financování 

předem stanovených potřeb, lze je použít do určité míry jako interní zdroj financování. [12] 

 

„Dlouhodobé rezervy představují účelově vytvořené zdroje financování na krytí 

finančně náročných výdajů. Zpravidla jsou zahrnovány do nákladů, a tedy snižují výsledek 

hospodaření.“ V podnikové rozvaze jsou rezervy zahrnovány mezi cizí zdroje, neboť 

představují budoucí závazky podniku za provedení určitých výkonů externími dodavateli.“ 

 [8, str. 86] 

Rezervy se člení na zákonné, které mohou být podle daňových zákonů zahrnovány do 

nákladů jako uznatelný náklad, a rezervy ostatní, o jejichž použití rozhoduje podnik sám a 

jejichž výše není v daňových zákonech zohledněna. [12] 

 

2.7.2 Externí zdroje financování 

Jedná se o takové finanční zdroje, které se získávají z  vnějšího okolí podniku. 

Představují zpravidla menší část finančních zdrojů, které jsou použity na financování 

dlouhodobého majetku a na rozdíl od interních zdrojů jsou mnohem rozmanitější, protože 

souvisí s rozvojem a inovacemi na kapitálových trzích. [12]  

Patří zde především akcie, obligace, ostatní dlouhodobé a střednědobé úvěry a finanční 

leasing. 

 

Akcie 

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

vlastnický podíl na podnikovém kapitálu.“ [13, str. 171] 

 

Majitelé akcií se můžou podílet na řízení akciové společnosti hlasováním o 

strategických otázkách podnikání (např. o rozdělování zisku nebo zvyšování či snižování 

akciového kapitálu), na část zisku ve formě dividendy a na majetkový zůstatek při likvidaci 

společnosti. [13] 
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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.“ [12, str. 358] 

Obligace se liší na rozdíl od akcie těmito znaky: [13] 

• je splatná za určitou dobu, 

• má předem stanovený úrok, 

• věřitelé se nesmí podílet na rozhodování podniku. 

 

Dlouhodobé bankovní úvěry 

Dlouhodobé bankovní úvěry, které vznikají na základě individuálních smluv mezi 

věřitelem nebo dlužníkem, získávají podniky od bank nebo jiných finančních institucí buď 

jako termínovanou půjčku, která je poskytována na rozšiřování hmotného dlouhodobého 

majetku podniku, nebo ve formě hypotečního úvěru, který lze obdržet oproti zástavě 

nemovitého majetku. [12] 

 

Projektové financování 

Pro financování kapitálově náročných investičních projektů se používá projektové 

financování, které je spojeno především s investicemi do těžby a zpracování nerostů a při 

investicích do energetiky. Projektové financování je výhodné tím, že přenáší značné části 

rizika projektu na banky.[13]  

Projektové financování je charakteristické určitými znaky: [12] 

• Je spojeno s existencí rozsáhlého investičního projektu včetně jeho podrobné 

projektové a finanční dokumentace. 

• Zakládá se speciální projektová firma, která odděluje financování projektu od 

stávajících aktivit podniku. 

• Věřitelé jsou chráněni ve formě specifických záruk ve fázi výstavby a provozování 

investice. 

• Splátky dlouhodobých úvěrů se uskutečňují takovým způsobem, aby co nejlépe 

odpovídaly možnostem projektu vytvářet peněžní prostředky na jejich úhradu. 
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Leasing 

„ Z právního hlediska představuje klasický leasing třístranný právní vztah mezi 

dodavatelem, pronajímatelem a nájemcem, při kterém pronajímatel kupuje od dodavatele 

majetek a poskytuje jej za úplatu do užívání nájemci. Vlastníkem majetku je pronajímatel, 

který s nájemcem uzavírá leasingovou smlouvu na předmět leasingu.“ [12, str. 389] 

„ Z finančního hlediska můžeme leasing charakterizovat jako alternativní speciální 

formu financování potřeb podniku cizím kapitálem. Od bankovních úvěrů a jiných forem 

cizího kapitálu se liší především tím, že vlastníkem zboží se stává věřitel-pronajímatel 

(leasingová společnost).“ [12, str. 389] 

 

Mezi hlavní výhody leasingu určitě patří, že nedochází k jednorázovému výdaji 

hotovosti a ke ztrátám ze zastarávání majetku a zároveň šetří peníze, protože leasingové 

platby jsou daňově uznatelným nákladem snižující daňový základ. 

 

Hlavní nevýhoda spočívá v tom, že leasing je celkově dražší než jednorázové pořízení 

stálého aktiva, protože leasingové splátky musí být schopny pokrýt i provoz leasingové 

společnosti. [10] 

Existují následující druhy leasingu: [5] 

• Operativní – Jedná se o krátkodobou formu leasingu, protože životnost majetku je 

delší než období užívání. Pronajímatel se stará nejen o financování, ale i o servis a 

údržbu majetku včetně nákladů s tím spojené. Po skončení sjednané doby se majetek 

vrací zpět pronajímateli. 

• Finanční – Někdy také označovaný jako kapitálový. Liší se od operativního leasingu 

tím, že trvá delší dobu (nejméně 3 roky) a je nevypověditelný. Náklady na servis a 

údržbu přechází na nájemce a po skončení nájemní lhůty, tzn. po splacení celého 

majetku) přechází majetek do vlastnictví nájemce.  

• Prodej a zpětný pronájem – Firma vlastní určitý majetek, který prodá leasingové 

společnosti a ta mu ho zpětně pronajme. Jedná se o určitou obdobu hypotéky, kdy se 

firma snaží získat zdroje v hotovosti. 

 

Pořizování majetku formou leasingu je závislé především na velikosti leasingové ceny a 

leasingových splátkách. [12] 
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leasingová cena 

Leasingová cena 

Leasingová cena zahrnuje pořizovací cenu majetku, leasingovou marži pronajímatele a 

úrok z úvěrů, v případě že refinancujeme leasingové operace úvěrem. Je to vlastně souhrn 

všech splátek včetně navýšených a odkupní ceny, které nájemce zaplatí leasingové 

společnosti během doby trvání leasingu. Leasingovou cenu lze určit i tak, že měsíční splátku 

násobíme počtem měsíců. 

 

Leasingové úročení 

Leasingové úročení. Někdy také označováno jako leasingové navýšení představuje 

rozdíl mezi leasingovou cenou a cenou pořizovací. Leasingové úročení zahrnuje úrok z úvěrů 

a leasingovou marži pronajímatele. 

 

Leasingový koeficient 

Leasingový koeficient poměřuje leasingovou cenu s cenou pořizovací.  

Vyjadřuje se vzorcem: [12. str. 396] 

 

                                                                      (2.11) 
Leasingový koeficient =               
 

Leasingová splátka 

Leasingová splátka představuje splátku leasingové ceny pronajímateli. Musí být 

vytvořeny takovým způsobem, aby pronajímateli uhradily jak pořizovací cenu majetku, 

leasingovou marži, ale také úrok z úvěrů při refinancování.  

 

Postup stanovení řádné roční leasingové splátky: [12, str. 397] 

 

                                     uPSm ⋅=   (2.12) 

 

kde: mS  = splátka koncem měsíce, 

         P = pořizovací cena, 

         u = umořovatel pro příslušný počet měsíců. 

 

 

 

 vstupní cena 
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2.8 Fáze investičního procesu 

Kvalitní příprava a realizace podnikatelských projektů patří mezi hlavní předpoklad 

dosažení podnikatelského úspěchu v podmínkách tržní ekonomiky a lze ji chápat jako určitý 

sled tří fází tj. předinvestiční, investiční a provozní. Největší váhu představuje fáze 

předinvestiční, na které závisí úspěch či neúspěch daného projektu a na základě které lze 

předejít možným ztrátám vzniklých neefektivním vložením prostředků do špatného projektu. 

[3] 

 

2.8.1 Předinvestiční fáze 

Z hlediska náročnosti se jedná o velice obtížnou fázi investičního procesu, protože je 

nutná různorodá kvalifikace pracovníků, kteří se na ní podílejí (od ekonomů a techniků přes 

právníky a ekology) a jejich vzájemná koordinace. [12] 

 

Předinvestiční fáze se člení do tří etap: [3] 

o identifikace podnikatelských příležitostí, tzv. oportunity studies, 

o předběžné technicko-ekonomické studie (pre-feasibility studies), ve které se provádí 

předběžný výběr projektů včetně přípravy, která zahrnuje analýzu jeho variant, 

o technicko-ekonomické studie projektu (feasibility study). 

 

 Identifikace podnikatelských příležitostí  

První etapa představuje hlavní východisko předinvestiční fáze, protože konkrétní 

projekty se zpravidla odvíjejí od vyjasnění určitých podnikatelských příležitostí. [3] 

 

„ Podněty pro podnikatelské příležitosti přináší neustálé sledování a vyhodnocování 

faktorů podnikatelského okolí, zahrnující poptávku po určitých produktech a službách, 

exportní možnosti, odhalení zdrojů významných surovin, objevení nových výrobků a 

technologií aj.“ [3, str. 13] 

Výsledek vyhodnocení podnikatelských příležitostí se vyznačuje předběžným 

výběrem těch projektů, kterým bude věnována další pozornost a vyloučením ostatních 

projektů, které jsou nevyhovující např. z důvodů velké rizikovosti či nadměrné finanční 

náročnosti. [3] 
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Předběžná technicko-ekonomická studie 

Předběžná technicko-ekonomická studie, která se zpracovává u rozsáhlých a 

nákladných projektů, vyjadřuje určitý mezistupeň mezi jednoduchými studiemi příležitostí a 

detailními technicko-ekonomickými studiemi, jejímž úkolem je podrobně rozpracovat 

jednotlivé aspekty projektu. [3] 

 

Na základě této studie se například určuje, zda došlo k vyšetření a posouzení všech 

možných variant projektu včetně jejich povahy a náplně a jestli jsou určité aspekty projektu 

tak závažné, že vyžadují další šetření na základě podpůrných a doplňkových studií, nebo jak 

atraktivní je základní myšlenka, na který je projekt založen. V případě nadějnosti a 

potencionální efektivnosti projektu je výsledkem této studie rozhodnutí o zpracování 

podrobnější technicko-ekonomické studie a v opačném případě dochází k ukončení dalších 

prací na přípravě projektu z důvodů velkého rizika a malé potencionální efektivitě. [3] 

 

Technicko-ekonomická studie  

„ Cílem technicko-ekonomické studie je detailní rozpracování technických, 

ekonomických, finančních, manažerských aj. aspektů projektu. Tato studie by měla přinést 

všechny informace, které jsou podstatné pro celkové vyhodnocení projektu, jež ústí do 

rozhodnutí o přijetí a realizaci tohoto projektu či o jeho zamítnutí.“ [3, str. 24] 

 

Obsahuje především rozbor trhu včetně marketingové strategie a analýzy rizik, 

velikost a umístění výrobní jednotky, údaje o materiálových, energetických a pracovních 

zdrojích a konečným bodem je finanční vyhodnocení efektivnosti investice. [13] 

 

Zpracování technicko-ekonomické studie patří mezi velice náročný proces, neboť 

vyžaduje velké množství vstupních informací a kvalitní odhad vývoje technických, 

ekonomických a finančních veličin a odborné znalosti z oborů techniky a ekonomiky. Je 

vhodné sestavit více variant řešení investičního projektu, protože tím odhalíme různé 

možnosti, ze kterých si vybereme tu nejoptimálnější na základě základních finančně-

ekonomických cílů firmy. Tato studie je považována za kvalifikovaný nástroj zajišťování 

efektivnosti projektu. [12] 
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2.8.2 Investiční fáze  

Představuje vlastní realizaci projektu, především ale její nejvýznamnější část, uvedení 

projektu do života, která zahrnuje: [5] 

o vytvoření právní, finanční a organizační základny, 

o získání technologie včetně její technické dokumentace, 

o realizaci nabídkových řízení, které zahrnují vyhodnocení nabídek i výběr dodavatelů, 

o získání potřebného majetku včetně zajištění a výcviku personální stránky, 

o kolaudaci a následný záběhový provoz. 

 

Pro zajištění úspěšné realizace projektu je nutné zpracovat kvalitní plán a účinně řídit 

realizaci projektu včetně pečlivé kontroly časového plánu realizace a včasného identifikování 

vzniklých odchylek, které mají vliv na stanovený termín uvedení projektu do provozu. [3] 

 

2.8.3 Provozní fáze 

 

Pro vymezení provozní fáze se používají dva přístupy: [4] 

• Z krátkodobého pohledu se týká pouze uvedení projektu do provozu, zpravidla se 

jedná o zkušební či záběhový provoz, který je se vyznačuje tím, že zde mohou 

vznikat určité obtíže, např. nedostatečná kvalifikace pracovníků nebo nezvládnutí 

technologického procesu, které mají svůj původ v realizační fázi projektu. 

• Z dlouhodobého hlediska je zaměřena na celkovou strategii, na základě které byl 

projekt zpracován a z toho vyplývajících výnosů a nákladů. 

 

2.8.4 Postaudit projektu  

Při přípravě a realizaci každého projektu podnik získává řadu poznatků a zkušeností, 

které využívá pro další projekty. K efektivnějšímu využívání těchto zkušeností přispívá 

postaudit projektů, který je analyzuje a hodnotí v určitém období po jejich realizaci a uvedení 

do provozu, zpravidla po jednom až třech letech. [3] 

 

Postaudit projektu se používá pro: [3] 

o Stanovení shody základních předpokladů, ze kterých příprava projektu vycházela se 

skutečností po realizaci projektu. Za tyto předpoklady se považují výše investičních 

nákladů, prodejů a prodejních cen včetně cen základních surovin, materiálů a energií, 
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změna devizových kurzů a úrokových sazeb a změny politické situace v určitých 

regionech.  

o Porovnání a zjištění shody předpokládaných hospodářských výsledků, kterými může 

být buď zisk, nebo ztráta, a hodnot ukazatelů efektivnosti, mezi které patří například 

rentabilita vlastního a celkového kapitálu, s výsledky, které byly skutečně dosaženy. 

o Pro zjištění a identifikování příčin potíží či neúspěchu, které vyvolaly problémy při 

realizaci a fungování projektu. 

o Řešení krizových situací, které mohou v průběhu fungování projektu nastat, vzhledem 

ke zpracovaným plánům včetně jejich zhodnocení jak z hlediska kvality, tak i 

z hlediska účinnosti. 

o Identifikaci příčin úspěchu, které nejvíce přispěly k rozvoji projektu. 

o Pro vyhodnocení přínosu projektu vzhledem k realizaci celkové strategie společnosti. 

 

I když výsledky postauditu projektů jsou považovány za významný zdroj poučení pro 

přípravu a realizaci dalších projektů, tak i přesto z praxe vyplývá, že tento způsob, který 

vyplývá ze systematického učení se z minulých chyb, omylů i úspěchů, není příliš využíván. 

Podniky jsou ochotny vynakládat značné prostředky na přípravu a realizaci projektů ale bez 

zpětné analýzy a hodnocení, což má za následek malé využívání poznatků a zkušeností, které 

plynou z chyb, obtíží i úspěchů při přípravě a fungování minulých projektů. [3] 

 

 

2.9 Riziko v investičním rozhodování 

 „Riziko jednotlivého investičního projektu lze vyjádřit jako nebezpečí, že dosažené 

kapitálové výdaje a peněžní příjmy budou odlišné od předpokládaných. Jinými slovy, že 

dosažený peněžní tok z projektu se bude odlišovat od předpokládaného.“ [12, str. 179]  

 

„ Pojem riziko je používán k popisu investice, jejíž zisk není předem s absolutní jistotou 

znám, ale pro kterou je známa určitá množina možných výsledků a jejich pravděpodobnosti. 

Jinými slovy, riziková investice je investice, u které je známo rozdělení zisků. Toto rozdělení 

může být odhadnuto buď na základě objektivních, nebo čistě subjektivních 

pravděpodobností.“ [6, str. 270] 
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Investiční rozhodování je ovlivněno postojem podnikatelů k riziku, který nezávisí jen 

na osobním založení manažera, ale také na systému jeho hodnocení a odměňování. 

Hospodářské výsledky jednotlivých investičních projektů, které jsou většinou rizikové, jsou 

závislé nejen na kvalitě jejich přípravy a realizace, ale také na rizikových faktorech, mezi 

které se řadí například náhoda, štěstí či smůla. Pokud jsou podnikatelé výrazně zainteresováni 

na krátkodobých výsledcích firmy a malé odchylce k jednotlivým neúspěchům vyvolává to 

v nich postupnou averzi k riziku, která způsobí, že se začnou vyhýbat rizikovým projektům. 

Výsledkem tohoto jednání může být stagnace firmy či snížení její konkurenceschopnosti. Při 

posuzování investičních projektů by měly být hodnoceny nejen jejich výsledky, kvalita 

přípravy včetně řízení rizika, ale v ideálním případě by se měla brát v úvahu i dobrá 

rozhodnutí, která zmařila smůla. [3] 

 

Postoje k riziku  

Podniková praxe rozlišuje tři základní typy postojů podnikatele či manažera 

k riziku: [12] 

o Averzi (nechuť) k riziku – Podnikatelé vyhledávají investiční projekty bez rizika nebo 

jen s malým rizikem. Vyhýbají se rizikovějším akcím. 

o Sklon k riziku – Manažeři dávají přednost riskantnějším projektům s větší nadějí na 

vyšší efekty, a s tím souvisejícím vyšším nebezpečím špatných výsledků. 

o Neutrální postoj – Averze vůči riziku a sklon k riziku jsou na stejné úrovni, tedy 

v rovnováze. 

 

Diverzifikace investic a riziko portfolia  

 „Diverzifikace investičních vkladů je investování do různých druhů hmotného, 

nehmotného či finančního dlouhodobého majetku.“ [ 12, str. 215] 

 

Některé investice (například obnovu výrobního zařízení či zavedení nového výrobku) 

je podnik nucen realizovat, ale ostatní investice souvisí z potřeby alokace volných zdrojů. 

Podnik by neměl všechny své volné finanční prostředky investovat do jediné akce či projektu 

(např. jednoho druhu cenných papírů či do akcií jedné firmy), ale měl by své volné zdroje 

umístit do různých akcí (např. do cenných papírů různých firem), jejichž kolekce se nazývá 

portfolio, což vyvolá snížení rizika. [11] 
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Hlavním cílem portfoliové analýzy je maximalizovat výnosnost při co nejnižším 

riziku. Investor se rozhoduje na základě těchto pravidel: [11] 

o Investor si zvolí ze dvou stejných akcí (projektů) se stejným rizikem tu akci, která má 

vyšší výnosnost. 

o Ze dvou akcí, které mají stejnou výnosnost, je lepší akce s nižším rizikem. 

o Pokud má jedna akce vyšší riziko i vyšší výnosnost, tak si investor vybere na základě 

svého vztahu k riziku. 

o Pokud je možné snížit riziko bez snížení výnosnosti, je vhodné to uskutečnit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 32 

3 Charakteristika podniku 

 

3.1 Historie a současnost 

Firma TESKO byla založena v roce 1990, kdy byly nabízeny tesařské a lešenářské 

práce. Zakladatel pracoval pětadvacet let jako tesař a své řemeslo zdědil po otci a v dnešní 

době se dědí již třetí generaci, kdy v oboru následují oba synové, kteří se starají o chod 

truhlářské dílny. V roce 1993 koupila firma velký pozemek, kde vystavěla v následujících 

letech tesárnu a truhlářské dílny. Po vstupu synů do firmy se výroba rozdělila na tesařskou, 

kterou vede zakladatel firmy a truhlářskou, jejichž vedoucími jsou oba synové. Truhlářská 

dílna byla postupně vybavována novými stroji a neustále modernizována a začaly se zde 

vyrábět okna, dveře, nábytek a schodiště různého typu. Odbyt neustále stoupal a firma byla 

nucena zázemí svého podniku rozšířit o další dílny a lakovnu. Růst zakázek také vyvolal 

potřebu zvýšit produktivitu práce a to zejména pořízením vyspělejší techniky a zredukováním 

dosavadního velmi širokého sortimentu, který firma nabízela, na dřevěná EURO okna, 

vstupní dveře, vrata a zimní zahrady.  

 

Firmu TESKO, lze považovat za soukromou rodinnou firmu, která provádí tesařské, 

truhlářské a lešenářské práce. Právní formou je sdružení fyzických osob, mezi které patří 

zakladatel podniku, který se podílí na nákladech a výnosech 60 % a jeho dva synové, kteří se 

podílí každý po 20 %. Podrobná organizační struktura podniku je uvedena na obrázku 

v příloze č. 1. Ve vlastním závodě, který sídlí v Lesních Albrechticích v Moravskoslezském 

kraji, vyrábí eurookna a vstupní dveře. Jejich výrobky se expedují po celé České republice, 

nejvíce však v okresech Opava, Nový Jičín, Bruntál a Ostrava. 

 

Firma se stala díky své vysoké kvalitě tesařských a truhlářských prací velice 

vyhledávanou firmou a jsou ji svěřovány významné a mnohdy i náročné zakázky. 

 

Mezi nejvýznamnější tesařské práce patří: 

o výroba a stavba kupole zámecké věže v Mnichově Hradišti, 

o stavba kostelní věže v Bruzovicích na Frýdecko – Místecku, 

o věž sv. Václava v Ostravě, 

o obřadní síň v Dolní Lhotě – Zde se jednalo o výrobu celé střechy včetně složitých 

vikýřů a naprosto atypické věže zvonice. 
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Mezi nejvýznamnější zakázky truhlářské výroby lze zařadit výrobu oken a dveří: 

o provozní budovy firmy FINAL SWEET v Opavě, 

o obchodního domu na Dolním náměstí v Opavě, 

o kaple v Dolní Lhotě, 

o golfového hřiště v obci Zhoř u Jihlavy. 

 

Současnost a budoucnost firmy se dominantně orientuje na: 

o dodávky pro stavební firmy nejen na českém trhu, ale i v zahraničí – Firma se snaží 

rozšířit svou produkci i na trh zahraniční, a to především na trh Slovenska, Polska a 

Rakouska. 

o vytváření kvalifikovaného, zkušeného a aktivního týmu zaměstnanců včetně 

zvyšování jejich úrovně, 

o investice do nových strojů a nástrojů, které se snaží neustále modernizovat stroji 

špičkové úrovně, které zvyšují produktivitu, 

o investice do zajištění kvality výrobního procesu – Firma se maximálně zaměřuje na 

vysokou kvalitu výsledného produktu a flexibility vůči zákazníkovi, což představuje 

silné stránky podniku, které vyplývají ze SWAT analýzy, která je podrobně obsažena 

tabulkou v příloze č. 2. 

 
 
3.2 Ekonomické ukazatele firmy 

 

Tab. 3.1 Základní ekonomické ukazatele firmy (v tis. Kč) 

Ukazatel 2007 2008 2009 2010 2011 

Tržby  41 549 43 600 45 800 50 300 51 000 

Náklady  28 544 29 970 31 150 34 230 34 730 

Zisk  13 005 13 660 14 650 16 070 16 270 

Přepočtený počet 

pracovníků 

25 26 26 27 27 

Zdroj: Podklady od podniku 
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Dodavatelé 

Při výběru dodavatelů se klade velký důraz na správný výběr z hlediska spolehlivosti, 

včasnosti dodávek, obchodních podmínek a ceny. 

 

Mezi nejvýznamnější dodavatelé patří: 

o Schachermayer s.r.o., - Rakouská firma se zastoupením v Opavě, vyrábějící kování na 

okna, dveře, nábytek atd. Firma od této společnosti odebírá okenní a dveřní kování, 

parapety a těsnění. 

o VEHA spol. s r.o. – Dodavatel izolačních skel. 

o Jipa spol. s. r.o. – Tato firma nám dodává nátěrové hmoty, barvy a laky. 

o Slovlepex a. s. – Slovenská firma, od které se odebírají eurohranoly. 

 

 

Odběratelé 

Odběratele lze považovat za základní prvek fungování celé firmy, neboť v rámci 

odběratelských vztahů směřují produkty obchodním partnerům nejen v Moravskoslezském 

kraji. Lze je dělit na dvě skupiny, a to odběratelé tesařských prací, kteří zaujímají 70 % všech 

odběratelů a odběratelé truhlářských prací, ty jsou v zastoupení 30%. 

 

Tab. 3.2 Podíl nejvýznamnějších odběratelů na celkovém obratu (v tis. Kč) 

Odběratelé 2009 2010 2011 

Hi – pex  s.r.o. 4200 (10%) 4570 (10%) 4920 (10%) 

RUDOLF  EKODOMY s.r.o. 1500 (3%) 1720 (4%) 2115 (4%) 

DUO STAV s.r.o. 2518 (6%) 3100 (7%) 3521 (7%) 

Ing. Karel Baran 650 (1%) 840 (2%) 990 (2%) 

Finální zákazníci 34 732 (80%) 35 570 (77%) 38 754 (77%) 

CELKEM 43 600 45 800 50 300 

Zdroj: Podklady od podniku 

 

V počátcích výroby směřovala většinová produkce firmy pro odběratelské firmy, které 

výrobky dále prodávaly. V posledních třech letech se firma zaměřila na přímý prodej 

konečnému zákazníkovi, o čemž vypovídá předchozí tabulka 3.2. Výsledek přinesl podniku 
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zlepšení s platební morálkou a reklamu i dobré jméno firmy ze strany zákazníků, kteří tuto 

změnu uvítali také, protože s dotazy se obrací přímo na výrobce, čímž je vyhověno jejich 

náročným požadavkům v co nejkratší době.  

 

3.3 Charakteristika investice 

Záměrem podniku je pořízení strojního zařízení, a to dvoustranné brusky, na výrobu 

eurooken a dveří a nákup nového vysokozdvižného vozíku, které by splňovali vysoce náročné 

technické podmínky, jež jsou na výrobu dřevěných eurooken a dveří kladeny. Doba životnosti 

investice je 6 let.  Podnik nejprve plánoval zakoupení pouze dvoustranné brusky, ale přísun 

materiálu ke stroji by byl velice neefektivní a pracný, tudíž zorganizovali ostatní stroje 

v dílně, za účelem možnosti příjezdu nového rozměrově lepšího vysokozdvižného vozíku, 

čímž by se vyřešil aktuální problém s přísunem materiálu na pracoviště, neboť zatím 

používali pouze ruční vozíky, které byly neefektivní. 

 

Dvoustranná bruska od firmy MODISO v hodnotě 2 356 000 Kč představuje 

dopravně obráběcí uzel technologických pracovišť, který se skládá ze tří částí:  

a) výstupní mezidopravník s odlučovačem lišt a zásobníkem, 

b) výstupní dopravník vratný, 

c) dvoustranná úzkopásová bruska s diskem. 

 

Tento uzel je navržený takovým způsobem, aby akceptoval úsporu energie při 

zachování vysoké kvality výstupu. Zařízení zaručuje přesné broušení s nejnižšími 

tolerancemi, provoz s minimálními nároky na údržbu a na základě stabilní konstrukce 

zajišťuje vysokou tuhost, která zaručuje vysokou přesnost v setinách milimetrů. 

 

Firma pořízením tohoto stroje dosáhne: 

o zvýšení produkce a konkurenceschopnosti, 

o zlepšení technologické vybavenosti firmy, 

o urychlení fáze výrobního procesu, 

o možnosti k výrobě inovativních výrobků, rozšíření sortimentu, 

o zvýšení kvality, 

o úspor elektrické energie, 

o splnění termínu dodávek vyšší produktivitou práce. 



 36 

 

Vysokozdvižný vozík přestavuje nový vysokozdvižný terénní čtyřkolový vozík, který 

splňuje požadavky směrnice 89/392/EHS na kompaktní konstrukci, která předpokládá zvýšení 

výkonu, bezpečnosti práce a vyšší produktivitu při manipulaci a přepravě materiálu. 

 

Přednosti nového vozíku jsou následující: 

• jedná se výkonný přepravní prostředek, který disponuje přesnější a jednodušší 

manipulací s naloženým materiálem, 

• malá hlučnost, 

• automatické nastavení šířky nakládacích vidlí, 

• snížení nákladů na opravy, spotřeby pohonných hmot a ostatních provozních 

kapalin, 

• snížení provozních nákladů o 30 %, 

• kladný vztah k ekologii. 

 

3.3.1 Vliv projektu na životní prostředí 

Při zavedení investice do výroby dřevěných eurooken a dveří dochází k menší 

zmetkovosti při výrobním procesu, což vede ke snížení odpadu a tím úspoře materiálů o 2 % 

z celkové výroby. Dřevěný odpad, který firmě vzniká při výrobě, je využíván ve formě briket 

k ekologickému topení v kotlích na spalování dřevního plynu. Tím podnik přispívá ke 

snižování produkce emisí při spalování pevnými palivy. 

Investice do nového vysokozdvižného vozíku sníží produkované množství výfukových 

plynů, neboť spotřeba nafty nové investice je nižší o 2,5l za mh, což vyvolá ekologičtější a 

produktivnější provoz. 

Stávající spotřeba energie používaného stroje na výrobu jednoho eurookna je 11,14 

kW, tím že se investice zrealizuje, se sníží spotřeba energie o 1,39 kW na jednotku výrobku, 

čímž se sníží náklady spotřeby energie na jednotku o 4,69 Kč. 

 Viz následující tabulka, která porovnává původní technologickou linku, kterou budeme 

značit písmenem A s technologickou linkou B, která je doplněná o nové stroje,  
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Tab. 3.3 Porovnání technologických linek 

Technologická linka A Technologická linka B 

spotřeba energie                                  34 kW spotřeba energie                                 18 kW 

spotřeba energie na jednotku 

(1 okno) 

11,4 kW spotřeba energie na 

jednotku (1 okno) 

9,75 kW 

náklady na spotřebu energie 

na jednotku 

11,14 kW x 3,37 Kč/ kW 

 

(bez DPH) 

=37,54 Kč 

náklady na spotřebu energie 

na jednotku 

9,75 kW x 3,37 Kč/ kW 

 

(bez DPH) 

=32,85 Kč 

hlučnost                                                   87,2 dBA hlučnost                                                85 dBA 

spotřeba pohonných hmot                    

4l/ mh 

neekologický 

provoz 

spotřeba pohonných hmot                

1,5l / mh 

ekologičtější 

provoz 

Zdroj: Podklady od podniku 

 

Na základě porovnání vyplývá, že investice do nových strojních zařízení vyvolá 

zvýšení výkonnosti podniku a snížení nákladů na jednotku výrobku, což firmě umožní zvýšit 

původní kapacitu výroby podle požadavků odběratelů a zlepšit kvalitu výroby. 
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4 Hodnocení investice 

 

Investice bude posuzována na základě metod ekonomické efektivnosti, tzn. kritérii 

dynamickými, mezi které patří čistá současná hodnota, index ziskovosti, vnitřní výnosové 

procento a diskontovaná doba úhrady a statickými kritérii, tj. rentabilita investovaného 

kapitálu a prostá doba úhrady. Jednotlivé metody jsou podrobně popsány v kapitole 2.5, na 

jejich základě zhodnotíme, jaká forma financování (vlastními zdroji, bankovním úvěrem, 

finančním leasingem) je pro podnik nejvýhodnější a nejefektivnější. 

 

4.1 Stanovení odpisů 

Firma pro výpočet daňových odpisů využívá metodu rovnoměrného odpisování podle 

zákona č. 586/1992 Sb. O daních z příjmů § 31 odst. 1. K výpočtu se použije vzorec uvedený 

v příloze č. 3, do něhož se doplní potřebné údaje o vstupní ceně dlouhodobého majetku a 

odpisová sazba podle toho, do které odpisové skupiny je odepisovaný majetek zařazen, a 

kterým rokem je odepisování prováděno. 

 

Dvoustranná bruska v hodnotě 2356000 Kč se na základě zákona uvádí v druhé 

odpisové skupině, a proto se odepisuje po dobu 5 let. Vysokozdvižný vozík v ceně 1078800 

Kč patří také do druhé odpisové skupiny, tzn., že celá investice 3434800 Kč se bude 

odepisovat 5 let.  

 

Firma při stanovování odpisů bude vycházet z odpisové tabulky pro rovnoměrný 

způsob odpisování podle zákona č. 586/1992 Sb. O daních z příjmů § 31 odst. 1. Odpisová 

tabulka a podrobný přehled stanovení odpisů je uvedený v příloze č. 3. Výpočet odpisů včetně 

uvedení odpisových sazeb rovnoměrného odpisování vyjadřuje tabulka 4.1. 
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Tab. 4.1 Výpočet odpisů a zůstatkové ceny (v Kč) 

 Rovnoměrné odpisování celkem 

Rok Odpisová sazba v (%) 

pro 2. odpisovou skupinu 

Výše odpisů (v Kč) Zůstatková cena (v Kč) 

2012 11 377828 3056972 

2013 22,25 764243 2292729 

2014 22,25 764243 1528486 

2015 22,25 764243 764243 

2016 22,25 764243 0 

Zdroj: Vlastní výpočty 

 

Stanovení odpisů za jednotlivé části investice vyjadřuje následující tabulka 4.2. 

 

Tab. 4.2 Dílčí odpisy (v Kč) 

Rok provozu 1 2 3 4 5 

Odpisy brusky 259160 524210 524210 524210 524210 

Odpisy vozíku 118668 240033 240033 240033 240033 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

4.2 Stanovení tržeb a nákladů 

Tržby v podniku za jednotlivé roky životnosti investice se budou na základě plánu 

meziročně zvyšovat o tři procenta. Podnik předpokládá, že meziroční růst tržeb bude 

způsoben rozšířením sortimentu firmy, který nová investice přinese.  

 

Tab. 4.3 Plán tržeb (v Kč) 

Rok provozu 1 2 3 4 5 6 

Plánované 

tržby 

3100000 3193000 3288790 3387454 3489078 3593750 

Vývoj v (%)  3 3 3 3  

Zdroj: Podklady podniku 

 



 40 

Plánované náklady (náklady bez odpisů) podniku představují jak náklady variabilní, 

mezi které patří náklady na materiál a spotřebovanou energii, tak i náklady fixní, mezi které 

patří tyto položky: mzdové náklady, náklady na údržbu, výrobní, správní a odbytová režie 

s výjimkou odpisů. 

Trend nákladů bude podobný jako u plánu tržeb. Podnik předpokládá meziroční vývoj 

mezi prvním a druhým rokem provozu investice o 4 %, protože firma uvažuje o zaměstnání 

dalšího pracovníka pro manipulaci s touto investicí, tudíž jí vzrostou náklady na školení, což 

se projeví i v nákladech na investici, a v ostatních letech o 3 %.   Viz následující tabulka 4.4. 

 

Tab. 4.4 Plánované náklady (v Kč) 

Rok provozu 1 2 3 4 5 6 

Plánované 

náklady 

1200000 1248000 1285440 1324003 1363723 1404635 

Vývoj (v %)  4 3 3 3  

Zdroj: Podklady podniku 

 

4.3 Postup výpočtu hrubého a čistého zisku 

Po odečtení nákladů bez odpisů od tržeb a přičtením odpisů se vypočítá hrubý zisk, 

který je základem pro výpočet daně z příjmů a následného čistého zisku. 

 

Tab. 4.5 Plán tržeb, nákladů a hrubého zisku (v Kč) 

Rok provozu 

investice 

1 2 3 4 5 6 

Tržby 3100 000 3193000 3288790 3387454 3489078 3593750 

Náklady bez odpisů 1200 000 1248 000 1285440 1324003 1363723 1404635 

Odpisy 377828 764243 764243 764243 764243 0 

Hrubý zisk 1522172 1180757 1239107 1299208 1361112 2189115 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Při výpočtu čistého zisku je nutné znát sazbu daně z příjmů fyzických osob, ta je 

neměnná, tj. 15 %.  Daň se zjistí, když se daňová sazba vynásobí hrubým ziskem. Po odečtení 

daně od hrubého zisku se zjistí čistý zisk podniku. Výpis hodnot je uveden v tabulce 4.6. 
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Tab. 4.6 Výpočet daně a následného čistého zisku (EAT) v jednotlivých letech provozu 

investice (v Kč) 

Rok provozu 

investice 

1 2 3 4 5 6 

Hrubý zisk  1522172 1180757 1239107 1299208 1361112 2189115 

Daň 228326 177114 185866 194881 204167 328367 

EAT 1293846 1003643 1053241 1104327 1156945 1860748 

Zdroj: Vlastní výpočty 

 

4.4 Financování investice vlastními zdroji 

 

4.4.1 Výpočet peněžních toků z investice  

Peněžní toky u nezadluženého projektu, tj. projekt, kdy je součástí celkového kapitálu 

pouze vlastní kapitálem, se vypočte podle vztahu (2.1). 

 

Výpočet provozních peněžních příjmů při financování investice z vlastních zdrojů 

zachycuje tabulka 4.7.  Celkový přehled je obsažen v příloze č. 4. 

 

Tab. 4.7 Výpočet provozních příjmů při financování vlastními zdroji (v Kč) 

Investice v 

letech 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

EAT 0 1293846 1003643 1053241 1104327 1156945 1860748 

Odpisy 0 377828 764243 764243 764243 764243 0 

∆∆∆∆ČPK 0 0 0 0 0 0 0 

Kapitálové 

výdaje 

-3434800 0 0 0 0 0 0 

Provozní 

příjmy   

 1671674 1767886 1817484 1868570 1921188 1860748 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Dalším nutným bodem, který je nutno zjistit při hodnocení ekonomické efektivnosti 

investice, patří zjištění diskontovaných peněžních toků, které se vypočítají jako součin 

diskontního faktoru a provozních peněžních příjmů z investice. Pro výpočet diskontního 

faktoru se musí znát diskontní sazba. V podniku je stanovena diskontní sazba pro investice, 

které slouží k rozšíření a zmodernizování výrobního programu a sortimentu, ve výši 10%, což 

představuje náklady podniku na vlastní kapitál. Vzorec pro zjištění diskontního faktoru je 

následující: [4, str. 140] 

( )ni
DF

+
=

1

1
                                                                                                         (4.1) 

i= diskontní sazba (minimální očekávaná výnosnost projektu), 

n= počet let provozu investice. 

 

Tab. 4.8 Výpočet diskontovaných provozních příjmů (v Kč) 

Investice v 

letech 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Provozní 

příjmy 

 1671674 1767886 1817484 1868570 1921188 1860748 

DF 1 0,9091 0,8265 0,7514 0,6831 0,621 0,5645 

DF provozní 

příjmy 

 1519719 1461158 1365657 1276420 1193058 1050392 

DF 

kapitálové 

výdaje 

-3434800       

Zdroj: Vlastní výpočty 

 

4.4.2 Výpočet metod efektivnosti investice 

 Při výpočtu metod hodnocení efektivnosti investice se vychází z tabulek 4.7, 4.8 a 

z přílohy č. 4, které obsahují data pro konkrétní výpočty. 
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Rentabilita investovaného kapitálu 

Rentabilita investovaného kapitálu (Return on Capital Employed, ROCE) vyjadřuje 

poměr průměrného čistého zisku k dlouhodobému investovanému kapitálu, který může 

představovat jak vlastní zdroje, tak dlouhodobé cizí zdroje. Pro výpočet se využije vzorec 

(2.3). 

 

ROCE= 1245458 / 3434800 = 36,26 % 

 

Prostá doba návratnosti 

Je to časový interval, za který dochází k úhradě veškerých jednorázových kapitálových 

výdajů na investiční projekt provozními příjmy z této investice. Vyjádří se vztahem (2.4). 

K úhradě veškerých jednorázových kapitálových výdajů vynaložených na investici 

provozními příjmy z této investice dojde za 2 roky. 

 

Tab. 4.9 Stanovení prosté doby návratnosti (v Kč) 

Prostá doba návratnosti 

Počet let provozu investice Provozní příjmy Kumulované provozní příjmy 

0 -3434800 -3434800 

1 1671674 -1763126 

2 1767886 4761 

3 1817484 1822245 

4 1868570 3690814 

5 1921188 5612003 

6 1860748 7472750 

Zdroj: Vlastní výpočty 

 

PDÚ= 1 + (1763126 / 1767886) ⋅ 360= 1 rok a 359,3 dnů = 2 roky 

 

Pro podnik je nejvýhodnější investice s nejkratší dobou návratnosti. Prostá doba 

návratnosti je výhodná tím, že vychází z peněžních toků, a že je snadno interpretovatelná. 

Nevýhodou je, že nebere v úvahu faktor času. Proto slouží jako doplňkové kritérium.  
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Čistá současná hodnota (NPV) 

Představuje rozdíl mezi diskontovanými peněžními příjmy z investičního projektu a 

kapitálovým výdajem. K výpočtu se použije vzorec (2.5). Viz příloha č. 5. 

 

NPV = 7866405 - 3434800= 4431605 Kč 

 

Výsledek čisté současné hodnoty splnil kritérium, že ČSH> 0, to znamená, že tuto 

investici je vhodné realizovat, protože současné příjmy z investice jsou větší než výdaje na 

investici. Financování investice z vlastních zdrojů přinese podniku částku 4 431 605 Kč 

během doby provozu investice. 

 

Index ziskovosti 

Index ziskovosti (Profitability Index) představuje poměr budoucích diskontovaných 

peněžních příjmů z investice k jednorázovým kapitálovým výdajům. Výpočet indexu 

ziskovosti podle vzorce (2.6) je následující: 

 

IZ= 7866405 / 3434800 = 2,29 

 

Hodnota indexu ziskovosti splnila kritérium IZ>1, což pro podnik znamená, že se 

investici vyplatí realizovat, protože příjmy z investice jsou vyšší než výdaje vynaložené na 

investici. 

 

Vnitřní výnosové procento (IRR) 

Vyjadřuje takovou roční průměrnou sazbu, při které se současná hodnota provozních 

peněžních toků rovná kapitálovým výdajům. Pro výpočet byla využita finanční funkce „Míra 

výnosnosti“ z programu Microsoft Excel. IRR lze stanovit i podle vztahu (2.7). 

 

IRR= 46,28 %  

 

Při porovnání hodnoty vnitřního výnosového procenta se stanovenou úrokovou mírou 

vychází, že IRR>Ú což znamená, že je vhodné investici realizovat, protože současná hodnota 

příjmů z investice je vyšší než současná hodnota výdajů na investici. 
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Diskontovaná doba úhrady (Doba návratnosti) 

Představuje počet let, které jsou nutné k vyrovnání kumulovaných prognózovaných 

hotovostních toků a počátečních kapitálových výdajů. Na rozdíl od prosté doby úhrady 

respektuje faktor času. Vyjádří se podle vzorce (2.8). 

 

 

Tab. 4.10 Postup výpočtu diskontované doby úhrady (v Kč) 

Diskontovaná doba úhrady 

Rok provozu investice Diskontované peněžní toky Kumulativní peněžní toky 

0 -3434800 -3434800 

1 1519719 -1915081 

2 1461158 -453923 

3 1365657 911735 

4 1276420 2188155 

5 1193058 3381213 

6 1050392 4431605 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

DDÚ= 2 +( 453923/1365657) ⋅ 360 = 2 roky a 120 dní 

 

Tento ukazatel říká, že se podniku investice vrátí za 2 roky a 120 dní, tj. v polovině 

životnosti investice. 

Následující tabulka 4.11 vyjadřuje splnění kritérií na základě metod ekonomické 

efektivnosti, což znamená, že podniku se vyplatí financovat investice pomocí vlastních 

zdrojů. 
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Tab. 4.11 Přehled výsledků při financování vlastními zdroji 

Dynamické metody   Statické metody 

Metody 

hodnocení 

NPV 

 

IZ DDN IRR ROCE PDN 

Výsledky 4431605 

Kč 

2,29 2 roky 

120 dní 

46,28 % 36,26 % 2 

Zhodnocení 

výsledku 

NPV >0 

Projekt 

se vyplatí 

realizovat 

IZ>1 

Projekt 

je 

efektivní 

DDN<6 

Projekt 

je 

návratný 

IRR>Ú 

(10%) 

Investice 

je 

výhodná 

pro 

podnik 

Investice 

je 

kladná, 

tudíž 

vhodná 

k 

realizaci 

PDN<6 

Investice 

je 

návratná 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

4.5 Financování investice bankovním úvěrem 

Dalším možným způsobem, jak financovat investici, patří financování pomocí 

bankovního úvěru. Podnikovým záměrem je financovat celou investici jednorázově tímto 

bankovním úvěrem, který mu poskytne Česká spořitelna. Splatnost úvěru po dohodě s bankou 

bude pětiletá s úrokovou sazbou 8,8 %.  Splátky bankovního úvěru podnik zaplatí vždy ke 

konci každého roku a předpokládá pokaždé stejnou anuitu, tj. součet úroků a splátek.  Pro 

výpočet splátek, úroků a anuity se využije tzv. splátkový kalendář, který průběh splácení 

zpřehlední. 

 

Tab. 4.12 Splátkový kalendář (v Kč) 

Rok Anuita Úrok Úmor Zůstatek úvěru 

0    3434800 

1 878483 302262 576221 2858579 

2 878483 251555 626928 2231651 

3 878483 196385 682098 1549554 

4 878483 136361 742122 807431 

5 878483 71054 807431 0 

Zdroj: Vlastní výpočty 
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Stejně jako u první varianty tj. financování vlastními zdroji, je nutné i při financování 

bankovním úvěrem zjistit čistý zisk, který tvoří základ pro výpočet provozních, respektive 

diskontovaných peněžních příjmů, což vyjadřuje tabulka 4.13, která také poslouží při výpočtu 

metod ekonomické efektivnosti. Podrobný přehled v příloze č. 6. 

 

Peněžní toky celkového kapitálu u zadluženého projektu, tj. u projektu, který je 

financován bankovním úvěrem, se vyjádří podle vztahu (2.2). 

 

Tab. 4.13 Výpočet peněžních toků při financování bankovním úvěrem (v Kč) 

Rok/Počet 
let provozu 

2011(0) 2012(1) 2013(2) 2014(3) 2015(4) 2016(5) 2017(6) 

Čistý zisk 
(EAT) 

 1036924 789822 886314 988420 1096549 1860748 

Odpisy  377828 764243 764243 764243 764243 0 
Zdaněné 
úroky 

 256923 213822 166927 115907 60396 0 

∆∆∆∆ČPK  0 0 0 0 0 0 
Kapitálové 
výdaje 

-3434800 0 0 0 0 0 0 

Provozní 
příjmy 

 1671674 1767886 1817484 1868570 1921188 1860748 

Diskontní 
faktor (DF) 

1 0,9091 0,8265 0,7514 0,6831 0,621 0,5645 

DF provozní 
příjmy 

 1519719 1461158 1365657 1276420 1193058 1050392 

DF 
kapitálové 
výdaje 

-3434800       

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

4.5.1 Ekonomická kritéria hodnocení investičních projektů 

1) Jako první dynamická metoda se zjistí nejpoužívanější ukazatel čistá současná 

hodnota podle vztahu (2.5). 

NPV = 7866405 – 3434800 = 4 431 605 Kč 

 

Investice splnila kritérium kladného výsledku NPV tj. 443 1605 Kč, tudíž je vhodná 

k realizaci. 
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2) Další dynamickou metodou je index ziskovosti, který je svým jednoduchým 

výpočtem podobný čisté současné hodnotě, s rozdílem, že se jedná o podíl. K výpočtu se 

používá vzorec (2.6). 

IZ = 7866405/ 3434800 = 2,29 

 

Na základě kritéria IZ>1 je splněna podmínka, neboť index ziskovosti v tomto případě 

představuje hodnotu 2,29, znamená to, že investice paří k těm vhodným a přijatelným. 

 

3) Třetí dynamickou metodou, která se zjistí, je vnitřní výnosové procento. Pro 

výpočet tohoto kritéria se použije funkce „ Míra výnosnosti“ z aplikace Microsoft Excel.  

 

IRR= 46,28 % 

 

Pro podnik tato výsledná hodnota znamená splnění kritéria IRR>Ú a z tohoto hlediska 

je pro firmu přijatelná. 

 

4) Diskontovaná doba úhrady, tj. doba, za kterou se vyrovnají kumulované 

hotovostní toky a počáteční kapitálové výdaje, se určí podle vzorce (2.8). 

    Pro prostou dobu návratnosti (statický ukazatel), který nerespektuje časový faktor, se 

vychází ze vztahu (2.4). Stanovení dob návratností je uveden v tabulce 4.14. 

 

DDÚ= 2 + ( 453923/1365657)⋅ 360 = 2 roky a 120 dní 

PDÚ= 1+(1763126/1767886)⋅ 360 = 1 rok a 359,3 dnů = 2 roky 

 

Diskontovaná doba návratnosti určila, že se podniku investice vrátí za 2 roky a 120 

dní. Prostou dobou návratnosti jsme zjistili, že provozní peněžní příjmy podniku splatí 

investici za 2 roky, to je za třetinu životnosti investice. 
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Tab. 4.14 Souhrnný výpočet dob návratností (v Kč) 

 Diskontovaná doba úhrady Prostá doba úhrady 

Investice 

v letech 

Diskontované 

peněžní příjmy 

Kumulativní 

diskontované 

příjmy 

Provozní 

příjmy 

Kumulativní 

provozní 

příjmy 

0 -3434800 -3434800 -3434800 -3434800 

1 1519719 -1915081 1671674 -1763126 

2 1461158 -453923 1767886 4761 

3 1365657 911735 1817484 1822245 

4 1276420 2188155 1868570 3690814 

5 1193058 3381213 1921188 5612003 

6 1050392 4431605 1860748 7472750 

Zdroj: Vlastní výpočty 

 

 

5) Rentabilita investovaného kapitálu (ROCE) patří mezi statický ukazatel, který 

určuje míru výnosnosti projektu. Určí se podle vzorce (2.3). 

 

ROCE= 1109796 / 3434800 = 32,31 % 

 

Rentabilita investovaného kapitálu patří pouze mezi doplňková kritéria, a proto je 

nutné ji porovnat i s ostatními formami financování. Rozhodujícím kritériem je projekt, který 

má vyšší výnosnost. 

 

Na základě výpočtů jednotlivých metod vyplývá, že jednotlivé ukazatele (dynamické i 

statické) splňují podmínky a jednotlivá kritéria, proto je výhodné investici financovat na 

základě bankovního úvěru, což vyjadřuje tabulka P7.1 v příloze č. 7. 
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4.6 Financování prostřednictvím finančního leasingu 

Podnik se při výběru společnosti, která poskytuje leasing, rozhodoval mezi ČSOB 

Leasing a.s. a Komerční bankou a nakonec si vybral v pořadí druhou zmíněnou Komerční 

banku, která nabídla podniku finanční leasing v této struktuře: 

1. Leasingové nájemné se rozvrhne na 54 nebo 60 rovnoměrných splátek, podnik si vybral 

druhou možnost, tzn. pětileté splácení. 

2. První zvýšená splátka bude 30 % ze vstupní ceny. 

3. Leasingové splátky budou placeny vždy na konci kalendářního měsíce. 

4. Součástí leasingových splátek jsou i finanční služby neboli zisk leasingové společnosti. 

 

 

Při výpočtu peněžních toků a kapitálových výdajů je nutné znát měsíční leasingovou 

splátku a první zvýšenou splátku, která se pak následně rozčlení mezi jednotlivé roky trvání 

leasingu, což je uvedenou v tabulce 4.15. Viz příloha č. 8. Při výpočtu řádné roční splátky se 

vychází ze vzorce (2.12). 

 

Tab. 4.15 Leasingové splátky (v Kč) 

Souhrn leasingových splátek 

První zvýšená splátka 1030440 

Řádná roční splátka 634264 

Měsíční splátka 52855 

Rozpuštěná (rozčleněná) 1. 

splátka 

206088 

Zdroj: Vlastní výpočty 

 

Pořizování majetku formou leasingu je závislé nejen na velikosti leasingových splátek, 

ale také na leasingové ceně, jejichž podrobný výpočet je uveden v příloze č. 8. 

 

Leasingová cena  

Leasingová cena představuje souhrn všech splátek včetně navýšených a lze ji určit tak, 

že měsíční splátku násobíme počtem měsíců. 
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LC= 4 201 761 Kč 

 

Leasingové úročení 

Představuje rozdíl mezi leasingovou a pořizovací cenou. Zahrnuje úrok z úvěrů a 

leasingovou marži pronajímatele. 

 

LÚ= 766961 Kč 

 

Leasingový koeficient 

Poměřuje leasingovou cenu s cenou pořizovací a vyjádří se podle vztahu (2.11) 

 

LK= 4201761 / 3434800= 1,22 

 

 

4.6.1 Postup stanovení peněžních toků 

Po uplynutí doby, na kterou byl leasing sjednán, přechází dlouhodobý hmotný majetek 

do vlastnictví podniku za předem sjednanou cenu. 

Při formě financování finančním leasingem dochází ke změně při výpočtů peněžních 

toků, neboť u financování z vlastních zdrojů a bankovním úvěrem vstupují do výpočtu odpisy, 

ale v tomto případě při financování leasingem odpisy odepisuje sama leasingová společnost. 

Z toho vyplývá, že do nákladů místo odpisů se zařazují leasingové splátky včetně rozpuštěné 

první splátky a při určování peněžních toků a kapitálových výdajů se přičítají právě místo 

odpisů také tyto splátky, tzn. pravidelné měsíční a zároveň první rozpuštěná splátka, která 

představuje časově rozlišenou zálohu, jež se rozčlení mezi jednotlivé roky leasingu.  

Výpočet peněžních toků, které plynou z investice při formě financování pomocí leasingu, 

vyjadřuje následující tabulka 4.16. Podrobný přehled se nachází v příloze č. 9. 
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Tab. 4.16 Výpočet peněžních toků při leasingové formě financování (v Kč) 

Rok/Počet let 
provozu 
investice 

2011(0) 2012(1) 2013(2) 2014(3) 2015(4) 2016(5) 2017(6) 

Čistý zisk  900701 938951 988548 1039634 1092252 1860748 
Časově 
rozlišená 
splátka  

 206088 206088 206088 206088 206088  

Leasingová 
splátka 

 634264 634264 634264 634264 634264  

∆∆∆∆ČPK        
Provozní 
příjmy 

 1741053 1779303 1828900 1879986 1932605 1860748 

Kapitálové 
výdaje 

-1030440 -634264 -634264 -634264 -634264 -634264  

Diskontní 
faktor 

1 0,9091 0,8265 0,7514 0,6831 0,621 0,5645 

DF provozní 
příjmy 

0 1582791 1470594 1374236 1284219 1200147 1050392 

DF kapitálové 
výdaje 

-1030440 -576609 -524219 -476586 -433266 -393878  

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

4.6.2 Metody hodnocení efektivnosti investičních projektů 

1) Základní metodou, která reprezentuje dynamická kritéria hodnocení, je čistá 

současná hodnota, která patří mezi nejpoužívanější metody. Hodnota byla zjištěna podle 

vztahu (2.5). 

 

NPV= 7962379 – 3434998=  4 527 380 Kč 

 

Čistá současná hodnota z této investice při financování leasingem vyšla 4 527 380 Kč, 

to znamená, že je splněno kritérium NPV>0  pro přijetí této investice, a vyplývá z toho, že 

firma obdrží nad částku, kterou investovala, 4 527 380 korun. 

 

2) Index ziskovosti, který představuje, jaký efekt připadá na jednotku vložených 

kapitálových vstupů, lze zjistit ze vztahu (2.6). 
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IZ= 7962379 / 3434998= 2,32 

Index ziskovosti splňuje kritérium, které je vyjadřuje vhodnost investice k realizaci, 

protože v našem případě index ziskovosti má hodnotu 2,32, což je větší než kriteriální 

hodnota 1. Čím větší hodnota indexu ziskovosti, tím více se vyplatí daná investice realizovat. 

 

3) Vnitřní výnosové procento je součástí dynamických kritérií a vyjadřuje takovou 

diskontní sazbu, při které se čistá současná hodnota rovná nule. IRR lze vypočítat podle 

vzorce (2.7), ale v tomto případě byla použita finanční funkce „Míra výnosnosti“ z aplikace 

Microsoft Excel. 

 

IRR= 36, 32 % 

 

Vnitřní výnosové procento je vyšší než náklady kapitálu podniku, proto je výhodné 

pro podnik investici realizovat. 

 

4) Doba úhrady (návratnosti) se člení na:  

a) Prostou dobu úhrady, která nerespektuje faktor času a je používaná jako 

doplňkové kritérium, neboť se jedná o statické kritérium hodnocení 

efektivnosti.  

Výpočet podle vzorce (2.4) je následující: 

 

PDÚ= 2 + (681404 / 1828900) ⋅ 360= 2 roky a 134 dnů 

 

V podniku dojde k úhradě jednorázových kapitálových výdajů provozními příjmy, které 

plynou podniku z investice za 2 roky a 134 dnů. 

 

        b) Diskontovanou dobu úhrady, která se liší od prosté doby návratnosti tím, 

že respektuje faktor času a je ovlivněna diskontním faktorem.  

Použije se vztah (2.8). 

 

              DDÚ= 2 + ( 381613 / 1374236) ⋅ 360= 2 roky 100 dní 

 

Investice je návratná za 2 roky a 100 dní. 
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Tab. 4.17 Výpočet doby návratnosti (v Kč) 

 Diskontovaná doba úhrady Prostá doba úhrady 

Investice 

v letech 

Diskontované 

provozní 

příjmy 

Kumulativní 

diskontované 

příjmy 

Provozní 

příjmy  

Kumulativní 

provozní 

příjmy 

0 -3434998 -3434998 -4201760 -4201760 

1 1582791 -1852207 1741053 -2460707 

2 1470594 -381613 1779303 -681404 

3 1374236 992623 1828900 1147496 

4 1284219 2276841 1879986 3027482 

5 1200147 3476989 1932605 4960087 

6 1050392 4527381 1860748 6820834 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

5) Rentabilita investovaného kapitálu se stanoví podle vzorce (2.3). 

 

ROCE= 1136806 / 3434800 = 33,10% 
 

Míra ziskovosti vynaložené investice podle leasingové formy financování vychází 

33,10 %. Je důležité ho porovnat i s ostatními kritérii, neboť se jedná o doplňkové statické 

kritérium. 

 

 Na základě výpočtů jednotlivých metod ekonomické efektivnosti je zřejmé, že při 

financování na základě finančního leasingu jsou splněny všechny podmínky a kritéria, což 

ukazuje tabulka P7.2 v příloze č. 7, a proto je pro podnik výhodné danou investici realizovat. 

 

4.7 Porovnání a zhodnocení metod ekonomické efektivnosti 

 

4.7.1 Zhodnocení výsledků statických kritérií 

Rentabilita investovaného kapitálu (ROCE) 

Rentabilita investovaného kapitálu patří mezi statická kritéria, které nerespektují 

faktor času a jsou využívány spíše jako doplňková kritéria. Čím vyšší hodnota ROCE, tím 

výhodnější je investice pro podnik. 
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Tab. 4.18 Zhodnocení rentability investovaného kapitálu při různém způsobu financování 

Rentabilita investovaného kapitálu 

Financování na základě vlastních zdrojů 36,26 % 

Financování bankovním úvěrem 32,31 % 

Financování finančním leasingem 33,10 % 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V našem případě je nejvyšší hodnota rentability při financování na základě vlastních zdrojů, 

dále při financování finančním leasingem a v poslední řadě pomocí bankovního úvěru. 

 

Prostá doba úhrady 

Jako statické kritérium se používá u méně významných projektů, které mají krátkou 

dobu životnosti a nízký stupeň rizika. Vyjadřuje časový interval, za který uhradí provozní 

příjmy plynoucí z této investice veškeré jednorázové kapitálové výdaje na investiční projekt. 

 

 

Tab. 4.19 Porovnání hodnot prosté doby návratnosti 

Prostá doba úhrady 

Financování (z):  

vlastních zdrojů 2 roky 

bankovním úvěrem 2 roky 

finančním leasingem 2 roky 134 dnů 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Pro podnik je nejvýhodnější investice s nejkratší dobou návratnosti. V našem případě jsou 

výhodné všechny metody financování, neboť doba úhrady je vždy nižší, než je doba 

životnosti investice.  Tato metoda je vhodná pro hodnocení racionalizačních a doplňkových 

projektů, které jsou charakteristické svou krátkou dobou životnosti při požadavku na rychlou 

návratnost vložených prostředků. 
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4.7.2 Zhodnocení výsledků dynamických kritérií 

 

Čistá současná hodnota 

Představuje rozdíl mezi diskontovanými peněžními příjmy z investice a kapitálovým 

výdajem a patří mezi nejpoužívanější a nejvhodnější dynamické metody, protože bere 

v úvahu časovou hodnotu peněz a je závislá pouze na prognózovaných hotovostních tocích. 

Čím vyšší hodnota NPV, tím je investice pro podnik výhodnější, protože nejvíce přispívá 

k růstu hodnoty podniku. 

 
 
 

4 350 000

4 400 000

4 450 000

4 500 000

4 550 000

financování z 
vlastních zdrojů

financování 
bankovním 

úvěrem

financování 
finančním 
leasingem

4 431 605 4 431 605

4 527 380

Čistá současná hodnota

 

Graf 4.1 Porovnání čisté současné hodnoty při různých alternativách financování 

 (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Investici je vhodné realizovat tehdy, pokud je čistá současná hodnota větší než 0, což 

splňují všechny formy financování. Z grafu 4.1, který zobrazuje porovnání NPV za jednotlivé 

formy financování, vyplývá, že k růstu hodnoty podniku nejvíce přispívá financování 

finančním leasingem.  

 

Index ziskovosti 

Představuje poměr budoucích diskontovaných peněžních příjmů z investice 

k jednorázovým kapitálovým výdajům. Investici se vyplatí realizovat, pokud jsou peněžní 

příjmy z investice vyšší než kapitálové výdaje, tzn., pokud je index ziskovosti větší než 1. 
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Graf 4.2 Porovnání indexu ziskovosti při různých formách financování (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

. Z grafu vyplývá, že toto kritérium splňují všechny formy financování, nejlépe však 

financování finančním leasingem s hodnotou ukazatele 2,32, což znamená, že jedna koruna 

kapitálových výdajů přinese podniku 2,32 Kč. 

 

Diskontovaná doba úhrady 

Vyjadřuje počet let, během kterých dojde k vyrovnání kumulovaných hotovostních 

toků a počátečních kapitálových výdajů. Metoda se využívá u projektů s krátkou životností a 

s vysokým stupněm rizika.  

 

Tab. 4.20 Porovnání výpočtů diskontované doby úhrady 

Diskontovaná doba úhrady 

Financování (z):  

vlastních zdrojů 2 roky a 120 dní 

bankovním úvěrem 2 roky a 120 dní 

finančním leasingem 2 roky a 100 dní 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Investice je návratná, pokud je doba splacení kratší než doba životnosti projektu. 

Z tabulky je zřejmé, že tuto podmínku splňují všechny formy financování. Z hlediska doby 
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návratnosti je pro podnik nejvhodnější finanční leasing, u kterého vyšla doba úhrady kratší 

než u ostatních forem financování, to znamená, že na základě finančního leasingu dojde ke 

splacení investice za 2 roky a 100 dní. 

 

Vnitřní výnosové procento 

Vyjadřuje roční průměrnou sazbu, při které je rovna současná hodnota provozních 

peněžních toků a kapitálových výdajů. Značí, jak jsou zhodnoceny prostředky vložené do 

investice. 

Investici je vhodné přijmout, pokud je IRR větší než úroková míra. Čím vyšší hodnota 

IRR vychází, tím lepší je její relativní výhodnost. Pro výpočet lze použít vzorec č. (2.5) nebo 

finanční funkce Míra výnosnosti z aplikace Microsoft Excel. 

 

Tab. 4.21 Souhrn výsledků vnitřního výnosového procenta 

Vnitřní výnosové procento 

Financování na základě vlastních zdrojů 46,28 % 

Financování bankovním úvěrem 46,28 % 

Financování finančním leasingem 36,32 % 

 

4.7.3 Celkové zhodnocení výsledků jednotlivých forem financování 

 

 Tab. 4.22 Shrnutí výsledků 

Formy 

financování 

Metody hodnocení 

 Dynamická kritéria Statická kritéria 

 NPV 

(v Kč) 

IZ IRR 

(v %) 

DDN 

 

PDN ROCE 

(v %) 

Vlastními zdroji 4431605 2,29 46,28  2 roky 120 

dní 

2 roky 36,26 

Bankovním 

úvěrem 

4431605 2,29 46,28  2 roky 120 

dní 

2 roky 32,31 

Finančním 

leasingem 

4527380 2,32 36,32  2 roky 100 

dní 

2 roky 134 

dní 

33,10 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Na základě celkového shrnutí, které je obsaženo v tabulce 4.22, lze interpretovat 

výsledky za jednotlivé formy financování, podle kterých se podniku doporučí ideální 

alternativa financování investice. 
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5 Návrhy a doporučení 

 

Na základě výpočtů metod ekonomické efektivnosti jsou pro podnik vhodné a 

přijatelné všechny formy financování, tj. financování vlastními zdroji, bankovním úvěrem či 

finančním leasingem. Podnik by se měl podle těchto kritérií sám rozhodnout, jakou formu 

financování pro své investice přijat, neboť všechny splňují určité podmínky k uskutečnění. 

Z tabulky 4.22 vyplývá, že na základě metod vychází jako ideální, tím zároveň nejvýhodnější 

způsob financování pomocí finančního leasingu. Hodnoty jednotlivých metod u tohoto 

způsobu financování byly zjištěny vždy nejpřijatelnější a nejvhodnější, kromě hodnoty 

vnitřního výnosového procenta, kde vyšla ideální hodnota u financování z vlastních zdrojů a 

bankovním úvěrem a rentability investovaného kapitálu, které vyšly efektivněji u financování 

vlastními zdroji, ale jedná se o doplňkové statické kritérium, tudíž mu není nutné přikládat 

velkou váhu.   

Všechny metody financování mají své výhody a nevýhody, a každému podniku 

vyhovuje něco jiného. Výhodou financování pomocí vlastních zdrojů je to, že podnik nemusí 

bankám splácet žádné úroky a poplatky, tudíž má nejnižší počáteční kapitálové výdaje. Záleží 

pouze na podniku, jak své volné finanční prostředky reinvestuje, tzn. do čeho, za jakým 

účelem. Oproti leasingu může odepisovat majetek, který financoval právě z těchto vlastních 

zdrojů. Podnik také ocení, že při financování vlastními zdroji nevzniká firmě náročná 

administrativní činnost oproti vyřízení bankovního úvěru či finančního leasingu a s penězi 

podnik disponuje hned bez jakéhokoliv čekání či souhlasu jiných stran. Podle tabulky 4.22 je 

patrné, že financování vlastními zdroji je efektivnější než financování bankovním úvěrem, 

neboť hodnoty u jednotlivých ukazatelů vyšly stejně, kromě rentability investovaného 

kapitálu, kterou má vyšší právě samofinancování. Tudíž lze doporučit financovat investici, 

pokud se podnik nerozhodne pro finanční leasing a má dostatečně volné finanční prostředky, 

vlastními zdroji. 

O financování investice bankovním úvěrem by měl podnik uvažovat v případě, pokud 

nemá dostatečné množství volných finančních prostředků. Je také důležité, že při tomto 

způsobu financování podnik odepisuje svůj majetek a při řádném splácení úroků a splátek se 

nemusí obávat zabavení majetku. Bankovní úvěr si, ale vždy žádá řadu podmínek a kritérií, 

které musí podnik splnit, aby úvěr dostal, např. vypracování podnikatelského plánu, ověření 

finančních výkazů atd. Tento podnik může financovat investici bankovním úvěrem, neboť na 

základě výpočtů bylo zjištěno, že i tato forma financování je přijatelná. 
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I když metody efektivnosti vyšly nejlépe u financování leasingem, tak i finanční 

leasing je nositelem určitých nevýhod. V prvém případě jde o to, že financování leasingem je 

dražší, než kdyby se podnik rozhodl pro ostatní formy financování. Proto je důležité leasing 

nezkoumat jen z pohledu metod investičních projektů, ale také na základě leasingových 

ukazatelů, mezi které patří leasingová cena, leasingový koeficient atd., na základě kterých lze 

zjistit, o kolik více bude dražší pořízení majetku touto formou oproti ostatním forem 

financování. Problém představuje také to, že podnik neodepisuje majetek během celé doby 

životnosti investice, ale až po ukončení leasingu, kdy přechází do vlastnictví podniku skoro 

odepsaný majetek. Nedostatkem může být to, že při nesplácení, či problémům leasingové 

společnosti, která je vlastníkem majetku, lze o majetek přijít. Někteří podnikatelé zase uvítají, 

že vyřízení leasingu je jednodušší, rychlejší a méně komplikované než získání bankovního 

úvěru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 62 

6 Závěr 

 

Investiční rozhodování se považuje za jedno z nejvýznamnějších manažerských 

rozhodnutí, neboť důsledky rozhodnutí působí v podniku dlouhodobě a společnost je nucena 

vynaložit během krátké chvíle velké objemy finančních prostředků, které se podniku nemusí 

vrátit, tudíž zde působí riziko ztrát. Pokud se podnik rozhoduje, zda investici přijmout či 

zamítnout je nutné, aby měl v paměti, že toto rozhodnutí působí v podniku dlouhodobě, tzn., 

že má vliv na budoucí vývoj podniku, jeho prosperitu včetně jeho další existence, protože 

může dojít k tomu, že špatně zvolená investice způsobí podniku finanční problémy, tj. 

v dobrém případě ztráty a v nejhorším případě ztrátu konkurenceschopnosti a následný 

úpadek firmy. 

 

Celková efektivnost investičních projektů byla v podniku posuzována podle hlavního 

cíle podnikání firmy, tj. k maximalizaci její tržní hodnoty pro vlastníky. Hlavním cílem 

bakalářské práce bylo zhodnocení přijatelnosti investice, která obsahovala dvoustrannou 

brusku a vysokozdvižný vozík a doporučit firmě TESCO jednu ze tří možných alternativ 

financování této investice podle vypočtených ukazatelů.   

 

Na základě zjištění metod ekonomické efektivnosti s ohledem na formu financování 

nejlépe vyšla forma financování finančním leasingem, u které vyšly hodnoty nejpřijatelněji a 

nejvhodněji u všech ukazatelů s výjimkou vnitřního výnosového procenta a rentability 

investovaného kapitálu, jejíž hodnota byla vyšší při financování vlastními zdroji. Financování 

investice finančním leasingem je pro podnik efektivní a přijatelné, neboť investice přinese 

podniku za 6 let své životnosti částku 4 527 380 Kč a investovaný kapitál je zhodnocený 

průměrnou roční mírou ve výši 36,32 %, což přesahuje hodnotu požadované výnosnosti ve 

výši 10 %, která je vyjádřena diskontní mírou. Navíc se investice podniku vrátí dříve než u 

ostatních forem financování, tudíž se jedná o rychlou dobu návratnosti, která je 

nejefektivnější pro podnik. 

 

I když na základě výpočtu ukazatelů efektivnosti nejpřijatelnější formou financování 

je pomocí finančního leasingu, tak byly podniku doporučeny všechny formy financování, 

protože všechny tři alternativy splnily podmínky a kritéria, která jsou vhodná a přijatelná pro 

investici. Záleží čistě na podniku, jakou formu financování upřednostní, protože každá 
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alternativa má své výhody a nevýhody. Ekonomické ukazatele hodnocení investičních 

projektů při formách financování vlastními zdroji a bankovním úvěrem vyšly víceméně stejně 

s výjimkou rentability investovaného kapitálu, kterou měl vyšší první způsob financování, 

tudíž bude záležet jen na rozhodnutí podniku, tj. jakou formu zvolí. 

 

Pokud má podnik velké množství finančních prostředků, tak by měl financovat svou 

investici na základě vlastních zdrojů, neboť i když se jedná o nejdražší způsob financování, 

tak podniku nevznikají žádné časové ztráty s vyřízením úvěrů, či riziko ztráty investičního 

majetku a firma zůstává nezadlužená, tudíž nemusí splácet úroky a splátky úvěrů. 

Pokud se firma rozhodne pro financování bankovním úvěrem, tak jí začnou vznikat 

náklady spojené se splátkami úvěrů a úroků a také zdlouhavé vyřizování úvěrů, který proces 

investování může zpomalit, ale zároveň podnik nemusí vynakládat na začátku investování 

velkou částku najednou. 

 

Podniku byly doporučeny všechny formy financování, tudíž záleží pouze na něm, pro 

jakou alternativu se rozhodne a jakými kritérii bude při výběru ovlivněn, tzn. finančními 

kritérii hodnocení investičních projektů či ostatními kritérii (leasingová cena, doba vyřízení, 

odpisy, úrok atd.) 
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Seznam zkratek 

 

∅ 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 

EAT   čistý zisk 

EBT   hrubý zisk 

FCFE   volné finanční toky pro vlastníky 

ODP   odpisy 

ČPK   čistý pracovní kapitál 

DF   diskontní faktor 

 n   počet let provozu investice 

DÚ   diskontovaná doba úhrady (návratnosti) 

PDÚ    prostá doba úhrady (návratnosti) 
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FCFF   volné finanční toky do firmy 

Ú   úroková míra 

INV                             náklady spojené s investicí 
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