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1 Úvod 

Investiční rozhodování je jednou z nejdůleţitějších činností pro rozvoj podniku. 

Realizace investice je nákladnou a dlouhodobou aktivitou, která s sebou nese značné riziko. 

Pečlivou analýzou uvaţované investice je moţno minimalizovat nebezpečí hrozících ztrát.  

Kaţdý typ investičního projektu má specifické charakteristiky, které vyţadují 

individuální přístup hodnocení. Pro úspěch projektu je nejdůleţitější předinvestiční fáze, 

kdy musí dojít k identifikaci potřeb podniku, nastavení parametrů investice, finančnímu 

rozhodnutí, zpracování technicko-ekonomické studie, ve které jsou na závěr zhodnoceny 

jednotlivé varianty, jejich výhodnost a efektivnost. I negativní hodnocení je důleţitým 

výsledkem, který můţe podniku zabránit vloţit kapitál do ztrátového projektu. 

Hodnocení investičních projektů je náročným úkolem. Je třeba brát v úvahu mnoho 

proměnných, které mají často pouze predikativní charakter. Vstupní výdaje na investici, 

lze odhadnout celkem přesně, protoţe k nim dochází v krátkém časovém horizontu. Budoucí 

příjmy z investice a její provozní náklady jsou však odhadovány na celou dobu ţivotnosti 

investice. Proto se kromě dokonalé znalosti trhu, marketingového průzkumu a komplexního 

zhodnocení jednotlivých variant pomocí finančních kritérií (například čisté současné hodnoty) 

provádí také analýza citlivosti projektu na změnu těchto vstupních údajů. 

Cílem bakalářské práce je zhodnocení efektivnosti vybrané reálné investice, která má 

být uskutečněna podnikem OZO Ostrava spol. s r.o.  

Bakalářská práce bude rozdělena do pěti kapitol včetně úvodu a závěru. Ve druhé 

kapitole bude popsána metodologie hodnocení investic. Ve třetí kapitole bude představen 

investiční projekt a jednotlivé varianty jeho financování, pro kaţdou budou vyčísleny odpisy.  

Čtvrtá kapitola zahrnuje uţití metodiky hodnocení investic, pomocí níţ bude vybrána 

nejlepší varianta financování projektu hodnocením kritériem čisté současné hodnoty (NPV). 

Zahrnuje také analýzu citlivosti investice na různé faktory. Celkové hodnocení vybraného 

způsobu financování investice v kontextu všech zvaţovaných variant bude souhrnně uvedeno 

v závěru bakalářské práce. 
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2 Popis metodologie hodnocení investic 

Zodpovědné investiční rozhodování je jedním z nejdůleţitějších pro prosperitu 

podniku. Jedná se o náročný proces strategických rozhodnutí a zvaţování různých faktorů, 

vnějších i vnitřních záleţitostí ovlivňujících firmu. Vyznačuje se jimi ten nejefektivnější 

z většinou finančně i časově náročných projektů, jeţ určí další vývoj a fungování společnosti. 

Dobře zvolený investiční projekt můţe podniku přinést velký uţitek, nevhodně zvolený jej 

naopak můţe uvrhnout do značných, i existenčních, potíţí. Cílem investičního procesu je 

dosaţení budoucích vyšších trţeb, zisku nebo také nepeněţních přínosů (např. zlepšení image 

firmy), které mohou zvyšovat hodnotu podniku. 

Investice samotná je opatřením pro udrţení konkurenceschopnosti na vyvíjejících se 

trzích produktů a sluţeb, jehoţ časová náročnost většinou přesahuje alespoň jeden rok. 

Investice se dělí na finanční, které zajišťují finanční aktiva, jako dlouhodobé cenné papíry 

či akcie jiných společností a na reálné investice do hmotného majetku, například pořízení 

nové linky výroby a nehmotného majetku (např. nový software).  Pod pojmem investiční 

rozhodování jsou myšleny pouze reálné investice, jak tvrdí Dluhošová (2010). 

2.1 Klasifikace investičních projektů 

Dle Dluhošové (2010) se investiční projekty dělí podle svého charakteru, 

coţ napomáhá stanovit vhodný způsob a parametry jejich hodnocení. Některé investice 

nevyţadují podrobnou analýzu, stačí například srovnání výrobních nákladů starého a nového 

zařízení. Pro rozhodnutí o jiných investicích je však zapotřebí zhotovit detailní analýzy 

vstupních jednorázových výdajů, finančních toků, které bude projekt generovat, marketingové 

a další studie. Existují také investice, jejichţ primárním cílem není finanční efektivita, ale jiný 

přínos, například ekologická šetrnost nebo společenská angaţovanost a při jejich hodnocení je 

k tomu nutno přihlíţet. 

Kaţdá publikace popisující zásady finančního řízení a rozhodování udává v detailech 

jinou klasifikaci investic, všechny se ale v některých bodech prolínají. Dle Dluhošové (2010, 

s. 129) se investice dělí následovně: 

Podle vlivu na podnikovou ekonomiku se dělí na náhradu opotřebovaného zařízení 

novým; výměnu zařízení za účelem sníţení nákladů, tj. výměnu zastaralého zařízení, 

jehoţ provoz je příliš nákladný; expanzi dosavadního výrobku a rozšíření trhu, které vyţadují 

náročnější analýzu (včetně průzkumu trhu) a náleţí vyšším stupňům řízení podniku; vývoj, 
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výrobu a prodej nového výrobku a expanzi na nové trhy – toto rozhodnutí je díky své 

náročnosti, nákladnosti a nejistému výsledku v rukou vrcholového managementu. Vyţaduje 

detailní analýzy a bývá součástí strategického plánu řízení společnosti. A ostatní investiční 

projekty, kde se jedná například o výstavbu příslušenství (administrativních budov, parkovišť, 

atd.). Kompetence rozhodnutí o realizaci závisí na velikosti projektu. 

Z hlediska účetnictví jsou investiční projekty děleny na finanční investice, 

které představují nákup dlouhodobých finančních aktiv (dlouhodobé cenné papíry, vklady 

do investičních společností – např. podílové listy, dlouhodobé půjčky) pro účely obchodování 

a získání finančního prospěchu (úroky, dividendy, podíly na zisku, atd.). Dále jsou to hmotné 

investice, které rozšiřují výrobní kapacitu podniku, jedná se o výstavbu či nákup movitého 

a nemovitého majetku, jehoţ pořizovací cena je vyšší neţ 40 tisíc korun českých a ţivotnost 

delší neţ jeden rok. A nehmotné investice do programového vybavení, patentů, licencí, know-

how, vzdělání, vědy a výzkumu, atd., jejichţ hodnota musí přesahovat 60 tisíc korun českých, 

jinak jsou zahrnovány do provozních nákladů. 

Podle vztahu k rozvoji podniku se investice dělí na rozvojové, které rozšiřují 

schopnost produkce výrobků a sluţeb, zvyšují výrobní kapacitu firmy; obnovovací investice, 

jimiţ jsou nahrazovány zastaralé stroje a zařízení a regulatorní investice, které zajišťují nutné 

změny pro další fungování podniku, zaměřené například na ochranu ţivotního prostředí 

či ochranu zdraví při práci, atd. 

Podle vzájemného vlivu projektů jsou rozeznávány investice substituční, u nichţ se 

vzájemně vylučuje přijetí a vyuţití více, neţ jednoho projektu. Tyto různé investice mají 

podobné technologické parametry a podstatou je volba nejlepší varianty. Dále nezávislé 

investice, které představují projekty, navzájem se neovlivňující, a proto můţe být společností 

přijat a vyuţit i více neţ jeden. Komplementární investice se vzájemně ovlivňují a doplňují. Je 

nutné respektovat a brát v úvahu jejich vzájemné vazby. 

Podle věcné náplně se projekty dělí na investiční, nového produktu, organizační 

změny, inovace IS/IT, koupě firmy a environmentální projekty. Podstatou investičních 

projektů je pořízení nového výrobního či jiného zařízení za účelem reprodukce statků. Projekt 

nového produktu představuje proces výzkumu, vývoje, průzkumu trhu, vývoje marketingové 

strategie, produkce, prodeje a dalších aktivit zavádějící nový výrobek nebo sluţbu na trh. 

Organizační změny v podniku mají zvýšit efektivitu fungování, dochází ke změnám 

organizační struktury a/nebo struktury řízení podniku. Inovace IS/IT zavádějí nové 
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informační systémy řízení a informační technologie. Náplní projektů koupě firmy je získání 

jiného podniku, jehoţ je vyuţito pro zlepšení vlastní pozice na trhu. Environmentální projekty 

řeší např. legislativní změny, které mohou vyvolat nutnost investic do technologií zvyšujících 

bezpečnost práce, ochranu zdraví nebo ekologizaci výroby. 

Podle výchozích podmínek realizace se investice dělí na projekty tzv. na zelené 

louce, které jsou plánované novou společností nebo v rámci fungující společnosti, 

ale realizované novou organizační sloţkou, a které neovlivní činnost mateřské organizace. 

Jejich hodnocení je snadnější, protoţe nemusejí být respektovány vazby na ostatní procesy 

výroby a poskytování sluţeb podniku. A na projekty v zavedeném podniku, při jejichţ 

hodnocení je nutné brát v úvahu vazby na ostatní činnosti podniku, který je jiţ zaveden. 

Způsob financování dělí investiční projekty na nezadluţené a zadluţené. 

Nezadluţený projekt znamená, ţe výdaje na výstavbu projektu jsou kryty pouze z vlastních 

zdrojů. Pro zadluţený projekt mohou být finanční prostředky získány, kromě vlastních, 

také z cizích zdrojů. 

Podle typu peněžního toku jsou rozeznávány projekty konvenční a nekonvenční. 

U investic s konvenčními toky se záporné peněţní toky vyskytují jen při výstavbě projektu. 

Jeho provoz pak generuje pouze kladné peněţní toky. Konvenční tok s převahou vstupních 

výdajů, po nichţ následují příjmy z investice přesahující provozní náklady, lze znázornit 

takto: (- + + + + +). Na rozdíl od konvenčních, se u nekonvenčních můţe záporný peněţní tok 

objevit nejen na počátku, při budování investičního projektu, ale také během jeho provozu 

nebo na konci jeho ţivotnosti, ve spojitosti s likvidací. Nekonvenční toky lze znázornit 

například takto: (- + + - + +) nebo (- + + + + -).  

Kritérium možnosti aktivních zásahů v budoucnu dělí investice na pasivní, 

které nepředpokládají aktivní zásahy v době ţivotnosti investice a aktivní, kde existuje 

moţnost zásahů do provozu investice, například její rozšíření nebo zúţení, zastavení projektu, 

atd. Manaţerské zásahy musejí být předem důkladně analyzovány. 

Podle doby výstavby jsou investiční projekty děleny na jednoleté, jejichţ realizace 

proběhne v jednom roce a víceleté, u nichţ doba realizace přesáhne jednoleté období. 

2.2 Investiční proces 

Obecně jsou definovány čtyři fáze investičního procesu. Fáze předinvestiční, 

kdy dochází ke zjištění potřeb a poţadavků na investiční projekt, předběţnému výběru 
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z variant a zpracování technicko-ekonomické studie proveditelnosti projektu. Samotné 

budování projektu nadchází v investiční fázi, dojde k nákupu zařízení a jeho instalaci. Ve fázi 

provozu, investice generuje příjmy z prodeje produkovaných výrobků nebo sluţeb. Finální je 

fáze ukončení a likvidace projektu, kdy dochází k zastavení výroby a případnému prodeji 

zařízení, jak tvrdí Dluhošová (2010). 

O úspěšnosti investičního projektu se rozhoduje především v předinvestiční fázi. 

Dochází k průzkumu podnikatelských příleţitostí a moţností, shromaţďování informací 

z vnitřního i vnějšího prostředí firmy, jak tvrdí Fotr a Souček (2005). Příleţitosti se vyskytují 

zejména díky novým technologiím, objevení nového zdroje surovin, výzkumu a vývoji, 

změně exportních strategií, atd. 

V předinvestiční fázi dochází k sumarizaci faktů, ze kterých je vytvořeno portfolio 

projektů. Předběţná selekce určí projekty, které jsou ţivotaschopné a mají určitou šanci 

na úspěch. Na základě tohoto rozhodnutí je později vypracován investiční záměr a předběţná 

technicko-ekonomická studie, která posuzuje jednotlivé varianty dle jejich povahy a náplně 

a určí, zda je zapotřebí provést další analýzy, např. marketingový průzkum, laboratorní testy, 

atd. 

Podle Fotra a Součka (2005) je cílem předinvestiční fáze zpracování technicko-

ekonomické studie (Feasibility Study). Je základem pro investiční rozhodnutí, její 

vypracování je nákladné, časově náročné a vyţaduje většinou i přítomnost odborníků 

z různých oblastí. Technicko-ekonomická studie vychází z předběţných studií, ale formuluje 

charakter projektu a jeho cíle mnohem podrobněji, zahrnuje také marketingovou strategii 

a výsledky dalších analýz. 

Charakter projektu je ilustrován pomocí jednorázových nákladů na investici, příjmů 

z ní a nákladů na její provoz. Musí být nastíněn jejich vývoj, dále jaká je kapacita produkce 

a trhu, jaké jsou poţadavky na lidský kapitál, materiál a suroviny, technologie, atd. Tyto 

faktory jsou následně zahrnuty do hodnocení pomocí ukazatelů ekonomické efektivnosti 

(např. kritéria čisté současné hodnoty či vnitřního výnosového procenta). Na závěr je vhodné 

provést analýzu citlivosti projektu na vybrané rizikové faktory, které by mohly ovlivnit jeho 

průběh, proto aby tato rizika mohla být případně eliminována. 

Technicko-ekonomickou studii, která je sestavována postupně pomocí iteračního 

procesu se zpětnými vazbami, lze zpracovávat podle schématu metodiky UNIDO (United 
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Nations Investment and Development Organisation), která je vyuţitelná ve většině podmínek, 

jsou moţné i mírné úpravy a její výsledky jsou pak lépe vzájemně porovnatelné, jak tvrdí 

Dluhošová (2010). 

Výsledky hodnocení projektu jsou zaznamenány ve zprávě, která je součástí 

technicko-ekonomické studie. Jedná se o vyjádření, do jaké míry je investice efektivní 

a ekonomicky udrţitelná. I záporná konstatování výsledků studie jsou podle Fotra a Součka 

(2005) ţádoucí, předcházejí investicím do nevhodných projektů, které nejsou ţivotaschopné 

a jejich realizace by mohla vést k velkým ztrátám. 

V investiční fázi dochází k samotnému budování investice. Předcházejí mu procesy 

nutné k této činnosti, které jsou určeny jak legislativou, jako je získání stavebního povolení, 

tak potřebami jednotlivých investic (malé investice se obejdou bez projektového týmu). 

„Základní etapy této fáze zpravidla tvoří: zpracování úvodní projektové dokumentace, 

zpracování realizační projektové dokumentace, rozhodnutí o zahájení výstavby, realizace 

výstavby, zkušební provoz a uvedení do provozu,“ jak tvrdí Dluhošová (2010, s. 132). 

Fáze provozu investice je obdobím tzv. ţivotnosti. V tomto období dochází 

k produkci výrobků, případně sluţeb, ke generaci zisku z investice, tj. příjmy z provozu 

po odečtení nákladů na provoz, který společně s odpisy tvoří volné peněţní toky. Pro hladký 

průběh této fáze je důleţitá příprava v předinvestiční a investiční fázi projektu, jak tvrdí 

Dluhošová (2010). Detailní plánování a kvalitní výstavba mohou zaručit bezproblémový 

provoz a stabilní příjmy z investice. 

Finální fází je ukončení a likvidace projektu. Zde dochází k zastavení produkce 

výrobků a sluţeb. Samotná likvidace zařízení se skládá z demontáţe a prodeje nevyuţitelných 

částí, nápravy případných škod na ţivotním prostředí, atd. Po odečtení nákladů od příjmů 

z likvidace projektu, můţe generovat poslední finanční tok investice, jak tvrdí Dluhošová 

(2010). 

2.3 Zdroje financování 

K procesu investičního rozhodování náleţí také rozhodnutí o financování investice, 

z jakých zdrojů a za jakých podmínek. Zdroje kapitálu se člení podle dvou hledisek: 

podle vlastnictví na kapitál vlastní a cizí a podle původu na externí a interní. Následující 

tabulka 2.1 ilustruje rozdělení jednotlivých zdrojů dle Dluhošové (2010, s. 134). 
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Tab. 2.1 „Klasifikace zdrojů financování“ 

  Hledisko vlastnictví 

Hledisko původu Vlastní zdroje Cizí zdroje 

Interní zdroje 

Nerozdělený zisk   

Odpisy   

∆ČPK   

Externí zdroje 

  Investiční úvěry 

  Emitované dluhopisy 

Vklady vlastníků Provozní úvěry 

Dotace, dary Dodavatelské úvěry 

  Leasing 

  Směnky 
Zdroj: Dluhošová (2010, s. 134) 

 Stabilita zdrojů financování a jejich vliv na průběh a efektivnost investice, který se 

projevuje v podobě nákladů kapitálu, jsou úzce navázány na finanční rozhodnutí. 

 Vlastní zdroje podniku se dělí na interní a externí. Financování pouze z interních 

zdrojů (nerozdělený zisk, odpisy, změna čistého pracovního kapitálu – zásob, pohledávek 

a závazků) se nazývá samofinancování. Podle Dluhošové (2010) nezvyšuje tato moţnost 

zadluţení firmy a díky tomu také klesá její finanční riziko, také nevyţaduje ţádné další 

náklady na externí kapitál. Na druhou stranu je tento zdroj poměrně nestabilní a relativně 

drahý. Vlastní externí zdroje představují především vklady vlastníků a dotace. 

 Vklady vlastníků, případně společníků, tvoří základní kapitál společnosti, 

která zamýšlí realizovat investiční projekt. Dluhošová (2010, s. 55) tvrdí, že „způsob jeho 

tvorby závisí na právní formě podnikání (viz obchodní zákoník) a může být tvořen peněžitými 

i nepeněžitými vklady společníků, prodejem akcií nebo splacením členských vkladů 

(u družstva).“ Výše základního kapitálu je uvedena v obchodním rejstříku. U komanditní 

společnosti činí minimálně 5 000 Kč, u společnosti s ručením omezeným minimálně 

200 000 Kč a u akciové společnosti minimálně 2 miliony korun českých, pokud se nejedná 

o zaloţení s veřejnou emisí akcií. V takovém případě je minimální základní kapitál akciové 

společnosti 20 mil. Kč. 

 Prostředky mohou být získány také z dotací obcí, státu nebo Evropské Unie. EU 

v rámci dosaţení soudrţnosti v ekonomické a sociální oblasti poskytuje podporu méně 

rozvinutým regionům pod průměrem evropského společenství. Systém podpory funguje 

na fondech (strukturální fondy, fond soudrţnosti, aj.). Proces získání podpory z fondů 
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Evropské unie je však administrativně i časově náročnou záleţitostí. Podle Hrdého (2006) je 

nejdříve nutné zpracovat analýzu zamýšleného investičního projektu – identifikace 

investičních moţností a charakteristik, jimiţ jsou například příjmy z provozu a náklady 

na něj, finanční, personální a technické poţadavky, aj., včetně určení rizik a míry finanční 

spoluúčasti investora. Na základě této analýzy musí být následně zpracována přesně 

strukturovaná projektová ţádost a podána ve stanoveném termínu. Pokud je ţádosti o podporu 

vyhověno, je podepsána smlouva o poskytnutí pomoci. Dotované prostředky jsou 

poskytovány přísně účelově, proto musí být zpracována závěrečná zpráva s doklady 

a vyúčtováním plateb. 

 Cizí zdroje financování (viz Tab. 2.1) sniţují celkové náklady kapitálu, činí tak kapitál 

levnější, a to díky působení daňového úrokového štítu. 

 Podle Dluhošové (2010) jsou nejvýznamnějším cizím zdrojem financování úvěry, 

které mohou být bankovní či nebankovní. Náklady na tento zdroj nejsou odvislé pouze 

od charakteru úvěru, tzn. jeho výše, úrokové sazby, doby splácení, způsobu splácení – 

individuální plán, rovnoměrné splácení, splácení anuitou, atd., ale také od rozhodnutí banky 

o půjčce. Při posuzování ţádosti o poskytnutí úvěru hodnotí banky nejen investiční záměr 

včetně rozpočtu, ale i samotného klienta - jeho zadluţenost, příp. rizikovost jeho dalších 

aktivit, jak tvrdí Fotr (1999). Prostředky jsou zapůjčovány zpravidla na účel, který musí klient 

bance představit (např. nákup a montáţ strojů, stavební úpravy, atd.). 

 Získání kapitálu emisí obligací je dalším významným zdrojem financování rozvoje 

podniku. Jednotlivé dluhopisy jsou charakterizovány především svou nominální hodnotou, 

která je splatná datem dospělosti obligace a úrokovou sazbou (fixní nebo pohyblivou), 

v jejíţ výši náleţejí vlastníkům dluhopisů kupónové platby, jak tvrdí Fotr (1999). 

 Pronájem majetku s následnou koupí, finanční leasing, je podle Fotra (1999) další 

moţností financování potřeb investičního projektu, jako je rozšíření autoparku, nákup strojů, 

atd. Náklady na tento zdroj jsou tvořeny splátkami nájemného podle splátkového kalendáře, 

jak tvrdí Dluhošová (2010). Splátky reflektují i marţi pronajímatele jako cenu za uspořený 

vlastní kapitál investora. Předmět leasingu je však odepisován pronajímatelem, proto nelze 

uplatnit odpisy, jako daňově uznatelné náklady. 

 Podle Dluhošové (2010) můţe být, zejména u velkých finančně náročných projektů, 

přistoupeno k tzv. projektovému financování, na kterém se podílí více subjektů, většinou 
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velkých finančních institucí, státních organizací, dodavatelů, aj. Tyto projekty s sebou nesou 

značné riziko, proto je tento způsob uplatňován, aby bylo dosaţeno co nejvyšší moţné 

diverzifikace, jíţ se riziko sniţuje. 

2.4 Parametry hodnocení investic 

Pro zpracování této podkapitoly byla pouţita jako zdroj především publikace 

Dluhošová (2010). 

Parametry hodnocení investic jsou především peněţní toky investice, které se skládají 

z prvotních vstupních výdajů a provozních příjmů investice, nákladů kapitálu, doby 

ţivotnosti. 

2.4.1 Peněžní toky investice 

Peněţní toky, které jsou předpokládány pro jednotlivé roky provozu investice, jsou 

klíčovým parametrem jejího hodnocení. Zahrnují veškeré příjmy a výdaje ve fázi 

předinvestiční, investiční, provozní i fázi ukončení a likvidace. Parametry, kterými je 

investice charakterizována, jsou stanoveny na základě tzv. změnového přírůstkového 

principu. Tato metoda porovnává výchozí stav, tj. před investicí, s výsledným stavem. 

Do tohoto procesu hodnocení ekonomických efektů investice jsou přímo zahrnuty pouze 

náklady bezprostředně související s investicí. Zahrnutí nákladů, které mají návaznost 

na rozhodnutí v minulých obdobích (utopené náklady), by mohlo negativně ovlivnit 

výpovědní hodnotu výsledků hodnocení. Peněţní toky investice se skládají ze dvou sloţek, 

a to jednorázových kapitálových výdajů a provozních příjmů z investice. 

Jednou ze sloţek jednorázových kapitálových výdajů (JKV) jsou výdaje na nákup, 

dopravu a montáţ popř. instalaci dlouhodobého hmotného majetku, např. pozemků, budov, 

výrobního zařízení, automobilů, atd., a nehmotného majetku, např. softwaru, patentů, licencí, 

aj. Do těchto výdajů také patří pořízení projektové dokumentace, poplatky za vyřízení 

povolení a jiné spojené s realizací investice. Peněţní tok můţe být i kladný, v případě prodeje 

majetku při likvidaci starého zařízení, jehoţ obnova je předmětem investice. U této varianty je 

nutné odečíst od příjmů i náklady na likvidaci. Charakter kapitálových výdajů je určen 

formou jejich získání – jedná-li se o kapitál cizí, jako leasing, úvěr či vlastní kapitál. 

Další sloţkou jednorázových kapitálových výdajů jsou výdaje na změny čistého 

pracovního kapitálu (∆ČPK). Vlivem potřeb nové investice můţe dojít k nárůstu dlouhodobě 

vázaných krátkodobých aktiv, a to zásob, pohledávek nebo závazků, které vyţaduje její 
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provoz. Kapitálové výdaje na pořízení investice nereflektují krátkodobé závazky, které jsou 

tedy brány v potaz v rámci změny ČPK. Ta je odlišná pro jednotlivé investice, záleţí 

především na charakteru investičního projektu, technologii výroby, vztahu k řízení čistého 

pracovního kapitálu, atd. 

Dle Dluhošové (2010, s. 138) lze jednorázové kapitálové výdaje lze vyjádřit rovnicí: 

JKV = INV + ∆ČPK,                         

kde JKV jsou jednorázové kapitálové výdaje, INV jsou výdaje na pořízení dlouhodobého 

hmotného a nehmotného majetku a ∆ ČPK je změna čistého pracovního kapitálu. 

Peněţní toky investice se kromě JKV skládají také z budoucích provozních příjmů 

investice, které budou generovány během jejího provozu. V provozní fázi můţe docházet 

k dalším investičním výdajům, ale pokud nebude tato varianta brána v úvahu, lze provozní 

příjmy dle Dluhošové (2010, s. 138) zapsat rovnicí takto: 

     FCF = EAT + ODP - ∆ ČPK,                                           

kde FCF (Free Cash Flow) značí provozní příjmy investice, EAT je zisk po zdanění, ODP 

jsou odpisy a ∆ ČPK je změna čistého pracovního kapitálu. 

Predikce volných peněţních toků je sloţitá. Provozní zisk investice lze zjistit 

odečtením veškerých předpokládaných provozních nákladů od veškerých příjmů. Výše 

zdanění je určena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, 

pro zjištění čistého zisku z provozu investice.  

Odpisy se vypočítávají pouze z majetku náleţejícího investorovi. Pokud je majetek 

pořízen např. leasingem nebo z dotace, nelze jej odepisovat a hodnotu odpisů započítávat 

do volných peněţních toků. Odepisovat lze hmotný majetek, jehoţ vstupní cena je vyšší 

neţ 40 000 Kč a nehmotný majetek nad 60 000 Kč. Majetek niţší hodnoty vstupuje 

do provozních nákladů investice, jak tvrdí Fotr (1999) a podle zákona č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

Odpisy lze vyčíslit lineární metodou (rovnoměrně) nebo metodou zrychlených odpisů. 

Výši rovnoměrných odpisů, lze stanovit podle rovnice (2.3) takto: 
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kde VC značí vstupní cenu odepisovaného majetku a sazba je odpisovou sazbou dle zákona 

o dani z příjmů. 

Výpočet výše zrychlených odpisů pro první rok odepisování lze vyčíslit následující 

rovnicí: 

                                   
  

     
                                           

kde VC je vstupní cena odepisovaného majetku a sazba je odpisovou sazbou dle zákona 

o dani z příjmů. 

Výši odpisů pro další roky odepisování je moţno získat z rovnice (2.5): 

                                        
    

       
                                  

kde ZC značí zůstatkovou cenu odepisovaného majetku, sazba je odpisovou sazbou 

podle zákona o dani z příjmů a n je počet let, po které jiţ byl majetek odepisován. 

Rozdělení majetku do odpisových skupin je předmětem přílohy č. 1 k zákonu 

č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Jednotlivým odpisovým 

skupinám náleţejí odpisové sazby podle stejného zákona §31 pro rovnoměrné odepisování 

a §32 pro zrychlené odepisování. 

2.4.2 Náklady kapitálu 

Stanovení nákladů kapitálu, které jsou ovlivněny kapitálovou strukturou, rizikovostí 

a způsobem financování, je podmínkou kvalitního a přesného zhodnocení investičního 

projektu, jak tvrdí Dluhošová (2010). Náklady kapitálu se pouţívají jako diskontní sazba 

pro časové rozlišení při zjišťování kritéria čisté současné hodnoty investice. Rozdílné náklady 

kapitálu jsou pro projekty financované pouze z vlastních zdrojů, náklady vlastního kapitálu, 

RE, popř. pouze z cizích zdrojů, RD, náklady kapitálu cizího nebo kombinací obou variant, 

WACC, náklady celkového kapitálu. 

Váţený průměr nákladů celkového kapitálu, WACC (Weighted Average Cost 

of Capital), lze vyčíslit podle následující rovnice: 
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kde RD značí náklady na úročený cizí kapitál, t je sazba daně z příjmů, D je úročený cizí 

kapitál, RE jsou náklady vlastního kapitálu, E je vlastní kapitál. 

Náklady na cizí úročený kapitál lze vyčíslit dle rovnice: 

                                                                             

kde i je úroková míra a t sazba daně z příjmů. Náklady na cizí úročený kapitál jsou vyjádřeny 

sníţené o tzv. úrokový štít. 

Obecně jsou náklady vlastního kapitálu povaţovány za vyšší, neţ náklady kapitálu 

cizího. Nefunguje zde úrokový štít a riziko investora, vlastníka kapitálu, který jej vkládá 

do společnosti na neurčitou dobu a nemá jistý výnos, je vyšší, neţ riziko věřitele, který by 

poskytoval kapitál na omezenou dobu a za jistý výnos. Podle Dluhošové (2010) lze výpočet 

rizika vlastního kapitálu provést v zásadě pouze komplexními metodami na bázi trţního 

přístupu nebo z dostupných účetních dat. Těmito metodami jsou: 

 model oceňování kapitálových aktiv – CAPM (Capital Asset Pricing Model) je 

jednofaktorový model zaloţený na trţním přístupu, který je pouţíván 

především v oblastech s rozvinutými trhy, např. v anglosaských zemích, 

 arbitráţní model oceňování – APM (Arbitrage Pricing Model) je také modelem 

stanovení nákladů vlastního kapitálu zaloţeném na trţním přístupu. Jedná se 

o komplexní vícefaktorový model, 

 dividendový model – podle něhoţ se náklady vlastního kapitálu dají vyjádřit 

z hodnoty dividendy a trţní ceny akcie, která tuto dividendu vynáší, 

 stavebnicové modely – podle Dluhošové (2010, s. 123), „jsou jednou 

z možností stavebnicové modely, u nichž lze alternativní náklad vlastního 

kapitálu RE stanovit jako součet výnosnosti bezrizikového aktiva a rizikových 

prémií.“ Tento způsob výpočtu se pouţívá ke zjištění nákladů vlastního 

kapitálu v prostředí s nerozvinutým trhem kapitálu, kde nelze uplatnit jeden 

z předcházejících modelů. Informace důleţité pro výpočet nejsou získávány 

z trţních informací, ale z podnikových účetních dat. Existuje několik variant 

stavebnicových modelů. V našich podmínkách je nejčastěji uplatňován model 

pouţívaný Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky, zaloţený 

na modelu MM II. 
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Podle tohoto stavebnicového modelu lze celkové náklady kapitálu u nezadluţené 

firmy (WACCU) vyčíslit pomocí následující rovnice: 

                                                                                               

kde RF je bezriziková úroková míra, Rpodnikatelské je riziková přiráţka za obchodní 

podnikatelské riziko, Rfinstab je riziková přiráţka za riziko vyplývající z finanční stability a RLA 

je riziková přiráţka za velikost podniku, jak je uvedeno v metodice MPO: Finanční analýza 

podnikové sféra za rok 2010 (2011). 

Průměrná čtvrtletní či roční bezriziková úroková míra (RF) je zveřejňována 

Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky. 

Pro stanovení rizikové přiráţky za obchodní podnikatelské riziko (Rpodnikatelské) platí 

následující podmínky: 

    
  

 
   ; 

 pokud je 
    

 
   , pak Rpodnikatelské = minimálnímu riziku odvětví; 

 pokud je 
    

 
  , pak je Rpodnikatelské = 10%; 

 pokud je   
    

 
   , pak je Rpodnikatelské    

       
 ⁄

  
      . 

Pro stanovení rizikové přiráţky za riziko vyplývající z finanční stability (Rfinstab) platí 

následující podmínky: 

 základem je ukazatel celkové likvidity: 

   
  

                                                  
; 

 jsou stanoveny mezní hodnoty likvidity: XL1 ≥ 1 a XL2 ≤ 2,5; 

 pokud je L3 ≤ XL1, pak je Rfinstab = 10%; 

 pokud je L3 ≥ XL2, pak je Rfinstab = 0%; 

 pokud je XL1 < L3 < XL2, pak je Rfinstab =  
      

       
      . 

Podmínky pro stanovení rizikové přiráţky za velikost podniku (RLA) jsou následující: 

 jsou-li UZ > 3 mld. Kč, pak RLA = 0%; 

 jsou-li UZ ≤ 0,1 mld. Kč, pak RLA = 5%; 

 platí-li 0,1 mld. Kč < UZ < 3 mld. Kč, pak RLA = (3 mld. Kč – UZ)
2
 / 168,2. 
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Náklady vlastního kapitálu lze pak vyčíslit dle rovnice (2.9) následovně: 

    
      

  
  

  
     (

  
  

  
 )

  
 

                                            

kde EBIT je provozní zisk před zdaněním, UZ jsou úplatné zdroje (vlastní kapitál, bankovní 

úvěry a obligace), A jsou aktiva, CZ je čistý zisk, Z je hrubý zisk, UM je úroková míra a VK je 

vlastní kapitál, jak uvádí metodika MPO: Finanční analýza podnikové sféra za rok 2010 

(2011). 

2.4.3 Doba životnosti investice 

V procesu hodnocení investice záleţí také na parametru T, době ţivotnosti projektu. Je 

to období, po které je investiční projekt realizován a generuje peněţní toky. Podle Dluhošové 

(2010) se ţivotnost investice dělí na ekonomickou, která je dána efektivitou projektu 

v jednotlivých letech a končí, pokud produkované statky jiţ nejsou poptávány, a technickou, 

která přímo souvisí s fyzickým opotřebením výrobního zařízení. 

2.5 Kritéria hodnocení investic 

Hodnocení investic je komplexním úkolem, který nezahrnuje pouze predikci 

peněţních toků investice, ale také jejich posouzení pomocí finančních metod. Pomocí 

jednotlivých hodnotících kritérií (např. index ziskovosti, čistá současná hodnota, atd.), je pak 

posouzena ekonomická efektivnost investičního projektu. 

Pro kvalitní zhodnocení zadaného projektu je zapotřebí si stanovit vhodnou základnu 

pro porovnání, protoţe cílem je zjistit změny výchozího stavu vzhledem ke stavu výslednému. 

Důleţitým rozhodnutím je také stanovení vhodného okamţiku, ke kterému se bude srovnání 

vztahovat, nejčastěji je to začátek provozní fáze investice, jak tvrdí Dluhošová (2010). 

Podle Dluhošové (2010) lze investice hodnotit na základě účetních dat, která jsou 

jednodušeji dostupná, ovšem nemusejí představovat skutečné peněţní toky realizace projektu. 

Pokud je investiční projekt hodnocen na základě rozdílu mezi skutečnými provozními příjmy 

investice a investičními výdaji, tedy na základě volných peněţních toků investice (FCF – Free 

Cash Flow), jsou výsledky nezkreslené, ovšem proces hodnocení je sloţitější. 

Kritéria hodnocení investic jsou dělena podle jejich vztahu k faktoru času na statická 

a dynamická. Dynamická kritéria faktor času zohledňují diskontováním budoucích peněţních 
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toků (například kritérium čisté současné hodnoty, vnitřní výnosové procento, atd.), statická 

nikoli (prostá doba úhrady). 

2.5.1 Čistá současná hodnota 

Čistá současná hodnota (NPV – Net Present Value) je dynamickým kritériem 

hodnocení investičních projektů, které vychází z finančních toků investice. „Představuje 

rozdíl současné hodnoty všech budoucích peněžních příjmů z projektu a současné hodnoty 

výdajů vynaložených na projekt,“ jak tvrdí Dluhošová (2010, s. 140). Nelze sčítat příjmy 

a výdaje různých období, je nutné je vztáhnout k jednomu okamţiku. Současnou hodnotu 

peněţních toků investice získáme diskontováním pomocí nákladů kapitálu. NPV lze vypočítat 

dle rovnice takto: 

    ∑                 
                                                                                     

kde T je doba ţivotnosti projektu, FCFt jsou volné peněţní toky v jednotlivých letech provozu 

investice, R je náklad kapitálu a JKV jsou jednorázové kapitálové výdaje. 

 Čistá současná hodnota je kritériem, které lze sčítat, coţ je vhodné zejména při výběru 

kombinace více investičních projektů. Pokud je NPV rovno nule, pak bylo dosaţeno 

vyrovnání výdajů na investici jejími příjmy. Proto lze interpretovat výsledky výpočtu čisté 

současné hodnoty takto: pokud je NPV větší neţ nula, jsou tyto projekty ekonomicky 

efektivní, čím vyšší hodnota NPV, tím lépe. Ovšem NPV menší neţ nula charakterizuje 

investice, které by neměly být realizovány. 

 Podle Dluhošové (2010) je výhodou tohoto kritéria moţnost měnit náklady kapitálu 

(diskontní faktor) v průběhu jednotlivých let provozu investice podle potřeby. Nevýhodou je 

moţné zkreslení hodnoty investice špatným vyhodnocením její ţivotnosti. 

2.5.2 Index ziskovosti 

PI (Profitability Index) neboli index ziskovosti je dalším dynamickým kritériem 

hodnocení investic, které je zaloţené na vývoji finančních toků investice. PI představuje podíl 

všech současných hodnot budoucích příjmů z investice a výdajů na ni vynaloţených. 

Toto kritérium lze vyjádřit rovnicí následovně: 

   
∑             

   

   
                                                            



 

20 

 

kde T je doba ţivotnosti projektu, FCFt jsou volné peněţní toky v jednotlivých letech provozu 

investice, R je náklad kapitálu a JKV jsou jednorázové kapitálové výdaje, jak uvádí 

Dluhošová (2010). 

 PI rovnající se jedné, vyjadřuje procentní poměr pokrytí jednorázových výdajů 

na investici pomocí volných peněţních toků. Realizovatelné projekty proto mají PI větší 

neţ jedna, čím je hodnota vyšší, tím lépe. U neefektivních investic je PI menší neţ jedna. 

 Podle Fotra a Součka (2005) je index rentability, jak se PI také někdy nazývá, velmi 

podobné a v podstatě doplňkové kritérium čisté současné hodnoty při výběru jednoho 

projektu z portfolia. Jeho nevýhodou je, ţe je nelze sčítat, nemá aditivní charakter. 

2.5.3 Vnitřní výnosové procento 

Vnitřní výnosové procento (IRR – Internal Rate of Return) je dynamickým kritériem, 

jímţ lze hodnotit jak reálné tak finanční investice na základě jejich finančních toků. Jedná se 

o průměrnou roční sazbu, při níţ je NPV projektu nulová, jak uvádí Fotr a Souček (2005). 

Aby byl projekt hodnocen jako ekonomicky efektivní, musí být IRR vyšší neţ náklady 

kapitálu. 

Podle Dluhošové (2010) je nevýhodou hodnocení podle vnitřního výnosového 

procenta jeho sloţitý manuální výpočet dle rovnice (2.12), pomocí výpočetní techniky jej lze 

získat poměrně snadno (např. Microsoft Excel). Pokud jsou finanční toky v průběhu 

ţivotnosti investice kladné i záporné, můţe mít výpočet IRR i několik řešení. 

∑                   
                                                     

kde T je doba ţivotnosti projektu, FCFt jsou volné peněţní toky v jednotlivých letech provozu 

investice a JKV jsou jednorázové kapitálové výdaje. 

Nevýhodou hodnocení investic pomocí IRR je také nemoţnost v čase měnit náklady 

kapitálu a moţnost nadhodnocení investice špatným odhadem její ţivotnosti. Kritérium IRR 

také nemá aditivní charakter, nelze je tedy sčítat a hodnotit tak celé portfolio investičních 

projektů, jak tvrdí Dluhošová (2010). 

2.5.4 Doba úhrady 

Doba úhrady (Payback Period) je doba nutná na získání všech vloţených investičních 

výdajů z vybraného projektu zpět. Toto kritérium je zaloţené na vývoji peněţních toků 

v jednotlivých letech investice. 
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Prostá doba návratnosti nerespektuje faktor času a lze ji vyjádřit rovnicí takto: 

 ∑            
                                                           

kde DÚ je doba úhrady, FCFt jsou volné peněţní toky v jednotlivých letech provozu investice 

a JKV jsou jednorázové kapitálové výdaje, dle Dluhošové (2010). 

 Diskontovaná doba návratnosti respektuje faktor času a lze jsi vyjádřit rovnicí takto: 

 ∑                  
                                                  

kde DÚ je doba úhrady projektu, FCFt jsou volné peněţní toky v jednotlivých letech provozu 

investice, R je náklad kapitálu a JKV jsou jednorázové kapitálové výdaje, dle Dluhošové 

(2010). 

 Fotr a Souček (2005) povaţují jednoduchou interpretaci a dobrou porovnatelnost 

za jednoznačnou výhodou tohoto kritéria. Je vhodné pro hodnocení investic s kratší dobrou 

ţivotnosti. Projekty jsou hodnoceny jako efektivní, pokud je jejich doba návratnosti kratší, 

neţ u podobných projektů. Nevýhodou tohoto kritéria je, ţe nebere v úvahu peněţní toky 

generované investičním projektem po době úhrady a nemá aditivní charakter, tudíţ je nelze 

sčítat. 

2.5.5 Rentabilita investovaného kapitálu 

Rentabilita investovaného kapitálu (ROCE – Return on Capital Employed) je 

doplňkovým kritériem hodnocení investic. Není vhodné pro samotný výběr, především proto, 

ţe nerespektuje faktor času a pracuje spíše neţ s faktickými finančními toky investice 

s účetními daty. Jeho poměrně jednoduchý výpočet lze podle Dluhošové (2010) vyjádřit 

rovnicí následovně: 

     
     

   
                                                                       

kde       je průměrný roční čistý zisk a INV jsou investované prostředky. 

 Rentabilita investovaného kapitálu se vyjadřuje z pravidla v procentech. Její 

interpretace je jednoduchá. Slouţí pro rychle zhodnocení investičního projektu – je výhodný, 

pokud je ROCE vyšší neţ u projektu s podobnou mírou rizika. 
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2.6 Analýza citlivosti investičního projektu 

Analýza citlivosti je metoda, jejíţ pomocí lze kvantifikovat vliv různých faktorů 

na ekonomickou efektivitu investičního projektu. Jsou to faktory, které ovlivňují především 

provozní příjmy z investice, a to prostřednictvím trţeb a provozních nákladů, a dále volné 

peněţní toky, např. skrze náklady kapitálu změnou bezrizikové přiráţky, atd. Proto jsou tyto 

veličiny nejčastěji voleny jako základny analýzy – čistý provozní zisk investice (EAT), 

celkové volné peněţní toky (Σ FCFt) nebo čistá současná hodnota projektu (NPV). 

Jak uvádí Hrdý (2006) prvním krokem analýzy citlivosti je identifikace faktorů, které 

nejvíce ovlivňují zvolenou základnu. Za druhé je třeba stanovit původní hodnotu pro výpočet 

citlivosti, tedy určit EAT, Σ FCFt nebo NPV zadaného projektu. Dále je vypočítána změněná 

hodnota  - EAT‘, Σ FCFt‘, NPV‘, předpokladem je pouze jedna proměnná, za neměnnosti 

ostatních, a je vyčíslen vliv změny na zvolenou základnu dle rovnice (2.16). Posledním 

krokem je vyhodnocení výsledků stanovením pořadí významu faktorů. 

Rovnice (2.16) kalkuluje citlivost na základě změny čistého zisku. Tuto základnu lze 

však podle rozhodnutí nahradit např. čistou současnou hodnotou (NPV). 

             
|        |

|   |
                                                   

Výsledkem výpočtu je tedy síla reakce na jednotlivé faktory. Pokud relativně malá 

změna vede k velké změně základny, jedná se o významněji ovlivňující faktory a citlivost 

investice na ně je vysoká. Pokud je při malé změně, změna základny také malá, citlivost 

projektu na tyto faktory je nízká. 

Podle Hrdého (2006) je nevýhodou analýzy citlivosti to, ţe lze hodnotit pouze jeden 

faktor. V ekonomické praxi se však tyto aspekty navzájem ovlivňují (např. růst nákladů 

ovlivní růst ceny a pokles poptávky). Toto negativum lze částečně odstranit kombinací 

faktorů, které budou kopírovat různý vývoj situace. 
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3 Charakteristika vybrané reálné investice 

3.1 Charakteristika investora 

 Společnost OZO Ostrava s.r.o. (zkratka v názvu znamená odvoz a zpracování odpadů) 

je 100% dceřinou společností Statutárního města Ostrava. Předmětem podnikání této 

společnosti je především sběr, svoz, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních, 

průmyslových, ţivnostenských a také nebezpečných odpadů pro metropoli 

Moravskoslezského kraje a dalších 34 měst a obcí v regionu. Společnost OZO Ostrava s.r.o. 

je devátým největším podnikatelským subjektem ve svém oboru v rámci České republiky. 

Základem podnikatelské činnosti společnosti je likvidace komunálních odpadů, jejichţ 

původcem jsou obyvatelé statutárního města Ostrava. Společnost je také velmi aktivní 

a úspěšná v soutěţi na volném trhu v oblasti likvidace a zpracování odpadů. Daří se jí 

v konkurenci dalších velkých subjektů působících v této oblasti (např. A.S.A., Van 

Gansewinkel aj.) získávat zakázky na likvidaci komunálních odpadů od značné části obcí 

v okolí Ostravy a také na likvidaci odpadů z podnikatelské činnosti mnoha velkých 

ostravských firem (např. ArcelorMittal Ostrava a.s.), odkud také pochází značná část jejích 

příjmů.  

Společnost se dále zabývá výrobou náhradních paliv z odpadů, tříděním a lisováním 

plastů, jímáním bioplynu a výrobou elektřiny a environmentální výchovou. Poslední 

zmiňovaná aktivita vyvíjená centrem odpadové výchovy v rámci firmy přispěla k získání 

1. místa v Anketě společenské odpovědnosti ČR v kategorii firem nad 250 zaměstnanců. 

OZO Ostrava s.r.o. je moderní společností, která svou činností podporuje ochranu ţivotního 

prostředí, a to nejen investicemi do nejnovějších technologií na zpracování odpadu, ale hlavně 

snahou o jeho opětovné vyuţití. 

3.2 Charakteristika investičního projektu 

S trendem růstu zájmu o ţivotní prostředí, roste i podíl netříděného plastového 

odpadu. Také se zvyšuje poptávka po jeho jednotlivých sloţkách (folie, PET čirý, modrý, 

zelený, barevný, PEHD a nápojový karton), určených k dalšímu vyuţití. Předmětem analýzy 

efektivnosti je investice do nové výkonnější třídící linky plastů, protoţe stávající linka, 

která zajišťuje třídění plastového odpadu podle druhů a jeho lisování, jiţ nedostačuje. 
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Ačkoli provozy recyklace odpadů negenerují společnosti OZO Ostrava zásadní zisky, 

budují její prestiţ a pomáhají jí získávat zakázky, které tyto zásadní zisky zajišťují. 

Významné je, jak rychle a kvalitně dokáţí zpracovat tříděný odpad, s co nejniţšími moţnými 

náklady. Ziskovost investice nebo rychlá návratnost vloţených prostředků tedy nemohou být 

nejdůleţitějšími kritérii hodnocení, protoţe i přes její potřebnost, existuje důvodný 

předpoklad, ţe bude ztrátová. Základním kritériem hodnocení tedy bude čistá současná 

hodnota jednotlivých variant projektu. Tyto varianty se liší dle volby financování 

jednorázových kapitálových výdajů na pořízení potřebného majetku a výstavbu a volby 

způsobu odepisování. Tyto dva aspekty budou významně ovlivňovat volné peněţní toky 

investice, tedy i její efektivitu a ekonomickou udrţitelnost. 

Jako moţné varianty financování investičního projektu přicházejí v úvahu: 

 krytí celého projektu z vlastních zdrojů; 

 částečné financování ze strukturálních fondů Evropské unie, operačního programu 

pro ţivotní prostředí „4.1 Zkvalitnění nakládání s odpady“, v objemu 30% 

z uznatelných nákladů investice; 

 částečné financování ze stejného programu strukturálních fondů Evropské unie, 

v objemu 40% z uznatelných nákladů investice. 

Z evropských strukturálních fondů je moţnost získat prostředky na financování 30-

40% uznatelných nákladů. Majetek financovaný z takto získaných prostředků však není 

moţné odepisovat. Odpisové plány popsané v podkapitole 3.4 se proto dělí podle způsobu 

získání peněţních prostředků (jedná-li se o variantu samofinancování a majetek je odepisován 

v plné výši či ne), u variant s podporou EU dále podle způsobu financování jednotlivých 

sloţek kapitálových výdajů a také podle metody výpočtu odpisů (rovnoměrné 

nebo zrychlené). 

Investice bude hodnocena za 12 let předpokládaného provozu. Ve čtvrtém a osmém 

roce probíhá nákladná výměna pásů dopravníků. V pátém roce končí odpisy strojů, v desátém 

roce odpisy movitého vybavení skladu. Na konci dvanáctého roku vyprší ţivotnost pásů 

dopravníků a je zvaţována, jak nová výměna, tak pokračování provozu investice. Výstavba 

tohoto projektu potrvá jeden rok. Tato doba zahrnuje také likvidaci stávající linky, 

jejíţ náklady budou pokryty z prodeje kovových částí staré třídící linky. 
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3.3 Stanovení jednorázových kapitálových výdajů pro jednotlivé varianty 

financování 

Pro umístění nové linky na třídění plastů bude vyuţita stávající hala, kterou si 

středisko najímá v rámci společnosti OZO Ostrava s.r.o., proto investice nezahrnuje výstavbu 

nového prostoru. Do investičních výdajů však byly zahrnuty stavební úpravy (výstavba 

mobilních stěn příjmového skladu, nákup a montáţ ocelových konstrukcí), které nejsou 

technickým zhodnocením objektu, proto budou odepisovány střediskem samostatně jako 

soubory movitých věcí. Dále budou označovány jako movité vybavení haly. 

Informace o výdajích na movité vybavení haly, nákup, dopravu a instalaci strojů, 

projektové a inţenýrské sluţby jsou obsaţeny v tabulce 3.1. Jsou označeny jako jednorázové 

kapitálové výdaje. Investor nepočítá s ţádnou změnou čistého pracovního kapitálu. 

Tab. 3.1 Jednorázové kapitálové výdaje (v Kč)  

INVESTIČNÍ VÝDAJE   

Movité vybavení haly 5 681 000 

Nákup, doprava a montáţ strojů 40 620 000 

Projektová dokumentace 5 784 000 

Celkové kapitálové výdaje 52 085 000 
Zdroj: Investor 

Podmínkou získání zdrojů z evropských fondů je ekonomická udrţitelnost projektu 

a financování pouze některých uznatelných nákladů, které jsou v tomto případě spojeny 

s výstavbou a nákupem, přepravou a instalací strojů. Náklady na projektové a inţenýrské 

sluţby se do celku, ze kterého je zjišťován moţný podíl financování z fondů, nezapočítávají. 

V tabulce 3.2 jsou znázorněny jednotlivé varianty financování včetně podílů dotací 

ze strukturálních fondů EU a podílů vlastních zdrojů firmy, které jsou důleţitým vstupním 

údajem pro výpočet odpisů a jsou pouţívány jako jednorázový kapitálový výdaj pro účely 

výpočtu čisté současné hodnoty. 

Tab. 3.2 Varianty financování (v Kč) 

Celkové kapitálové výdaje 52 085 000 52 085 000 52 085 000 

Uznatelné náklady  46 301 000 46 301 000 46 301 000 

Dotace z fondů EU (%) 0 30 40 

Dotace z fondů EU (Kč) 0 13 890 300 18 520 400 

Vlastní zdroje financování 52 085 000 38 194 700 33 564 600 
Zdroj: Vlastní výpočet 
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3.4 Vyčíslení odpisů pro jednotlivé varianty financování investice 

 Jednotlivé odpisové plány se prvotně dělí podle způsobu získání peněţních prostředků, 

u variant s podporou EU dále podle způsobu financování jednotlivých sloţek kapitálových 

výdajů a také podle metody výpočtu odpisů (rovnoměrné nebo zrychlené).  

Odpisové plány budou strukturovány a nadále označovány takto: 

1. Financování z vlastních zdrojů – rovnoměrné, zrychlené odepisování 

2. Financování s podporou Evropské unie 

A. Financování 30% uznatelných nákladů z fondů EU 

I. Financování 100% movitého vybavení haly ze zdrojů EU – 

rovnoměrné, zrychlené odepisování 

II. Financování 0% movitého vybavení haly ze zdrojů EU – 

rovnoměrné, zrychlené odepisování 

B. Financování 40% uznatelných nákladů z fondů EU 

I. Financování 100% movitého vybavení haly ze zdrojů EU – 

rovnoměrné, zrychlené odepisování 

II. Financování 0% movitého vybavení haly ze zdrojů EU – 

rovnoměrné, zrychlené odepisování 

Odepisovány budou stroje, do jejichţ ceny vstupuje i hodnota projektové 

dokumentace, a movité zařízení haly (mobilní stěny a ocelové konstrukce). Podle zákona 

č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, přílohy č. 1, patří stroje do druhé odpisové skupiny 

a budou tak odepisovány po dobu 5 let. Movité zařízení patří do třetí odpisové skupiny a bude 

odepisováno 10 let. Výměna pásů dopravníků ve čtvrtém a osmém roce provozu investice 

není podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, § 33, v platném znění, povaţována 

za technické zhodnocení, nebude proto navyšovat vstupní cenu zařízení, ani nebude 

samostatně odepisována.  

 Vztah pro výpočet výše rovnoměrných odpisů vychází z rovnice (2.3). Roční sazby 

podle odpisových skupin pouţívané pro vyčíslení výše odpisů jsou uvedeny v tabulce 3.3. 
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Tab. 3.3 Roční odpisové sazby pro rovnoměrné odepisování 

Odpisová skupina 2 3 

Sazba pro odepisování v prvním roce 11 5,5 

Sazba pro odepisování v dalších letech 22,25 10,5 
Zdroj: Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění 

Výpočet výše zrychlených odpisů pro první rok odepisování je dán vztahem 

dle rovnice (2.4) a pro ostatní roky odepisování dle rovnice (2.5). Roční sazby 

podle odpisových skupin pouţívané pro vyčíslení výše odpisů jsou uvedeny v tabulce 3.4. 

Tab. 3.4 Roční odpisové sazby pro zrychlené odepisování  

Odpisová skupina 2 3 

Sazba pro odepisování v prvním roce 5 10 

Sazba pro odepisování v dalších letech 6 11 
Zdroj: Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění 

3.4.1 Financování z vlastních zdrojů 

Všechny kapitálové výdaje jsou hrazeny z vlastních zdrojů, ve výši 52 085 000 Kč. 

Evropská dotace v tomto případě nebyla poskytnuta. Pořizovací cena strojů, zahrnující i jejich 

dopravu a montáţ, a projektové dokumentace činí 46 404 000 Kč. Movité vybavení haly bylo 

pořízeno za 5 681 000 Kč. Výše odpisů obou poloţek v jednotlivých letech i celkový roční 

odpis, který je zahrnován do provozních nákladů a bude zohledněn v následujících výpočtech, 

jsou uvedeny v tabulce 3.5. 

Tab. 3.5 Vyčíslení ročních odpisů varianty 1. (v Kč) 

 
Rovnoměrné odepisování Zrychlené odepisování 

  

Roční odpis 

strojů 

Roční odpis 

zařízení haly 
Celkový 

roční odpis 

Roční odpis 

strojů 

Roční odpis 

zařízení haly 
Celkový 

roční odpis 

1 5 104 440 312 455 5 416 895 9 280 800 568 100 9 848 900 

2 10 324 890 596 505 10 921 395 14 849 280 1 022 580 15 871 860 

3 10 324 890 596 505 10 921 395 11 136 960 908 960 12 045 920 

4 10 324 890 596 505 10 921 395 7 424 640 795 340 8 219 980 

5 10 324 890 596 505 10 921 395 3 712 320 681 720 4 394 040 

6 - 596 505 596 505 - 568 100 568 100 

7 - 596 505 596 505 - 454 480 454 480 

8 - 596 505 596 505 - 340 860 340 860 

9 - 596 505 596 505 - 227 240 227 240 

10 - 596 505 596 505 - 113 620 113 620 

Σ 46 404 000 5 681 000 52 085 000 46 404 000 5 681 000 52 085 000 
Zdroj: Vlastní výpočet 
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3.4.2 Financování s podporou Evropské unie 

 Dotované prostředky lze pouţít pouze na zajištění dodávky strojů a movitého zařízení 

skladu. Majetek pořízený ze zdrojů EU nelze odepisovat. U variant financování investičního 

projektu s podporou Evropské unie existují různé moţnosti, ze kterých je nutné vybrat 

nejvýhodnější alternativu poměru rozloţení financí mezi obě sloţky odepisovaného majetku.  

Pro úplnou ilustraci situace byly zvoleny dvě extrémní moţnosti – financování celého 

movitého vybavení haly a části nákladů na pořízení strojů (varianty 2.A.I. a 2.B.I.) 

a financování pouze části nákladů na pořízení strojů, přičemţ celé movité vybavení bude 

financováno z vlastních prostředků (varianty 2.A.II. a 2.B.II.). 

A. Financování 30% nákladů z fondů EU 

Část finančních prostředků byla poskytnuta ze strukturálních fondů Evropské unie, 

celkem 13 890 300 Kč. Další prostředky jsou získány z vlastních zdrojů, ve výši 

38 194 700 Kč. 

V první z variant, tzn. ve variantě I., bude z dotovaných zdrojů plně zafinancováno 

movité zařízení haly, nebude tedy vůbec odepisováno. Zbytek peněţních prostředků bude 

vyuţit na nákup strojů, jejichţ pořizovací cena pro účely odepisování, zahrnující i dopravu 

a montáţ, společně s cenou projektové dokumentace bude činit 38 194 700 Kč. Výše odpisů 

strojů v jednotlivých letech, shodující se s celkovým ročním odpisem, který je zahrnován do 

provozních nákladů a bude zohledněn v následujících výpočtech, jsou uvedeny v tabulce 3.6. 

Tab. 3.6 Vyčíslení ročních odpisů varianty 2.A.I. (v Kč) 

 

Rovnoměrné odepisování Zrychlené odepisování 

  

Roční odpis 

strojů 

Roční odpis 

zařízení haly 
Celkový 

roční odpis 

Roční odpis 

strojů 

Roční odpis 

zařízení haly 
Celkový 

roční odpis 

1 4 201 417 0 4 201 417 7 638 940 0 7 638 940 

2 8 498 321 0 8 498 321 12 222 304 0 12 222 304 

3 8 498 321 0 8 498 321 9 166 728 0 9 166 728 

4 8 498 321 0 8 498 321 6 111 152 0 6 111 152 

5 8 498 321 0 8 498 321 3 055 576 0 3 055 576 

6 - 0 0 - 0 0 

7 - 0 0 - 0 0 

8 - 0 0 - 0 0 

9 - 0 0 - 0 0 

10 - 0 0 - 0 0 

Σ 38 194 700 0 38 194 700 38 194 700 0 38 194 700 
Zdroj: Vlastní výpočet 
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 V druhé z variant, tzn. ve variantě II., nebude ze zdrojů získaných z fondů EU vůbec 

financováno movité zařízení haly. Bude tedy cele odepisováno, jeho pořizovací cena pro tyto 

účely bude činit 5 681 000 Kč. Všechny dotované peněţní prostředky budou vyuţity na nákup 

strojů, jejichţ pořizovací cena pro účely odepisování, zahrnující i dopravu a montáţ, společně 

s cenou projektové dokumentace bude vyčíslena na 32 513 700 Kč. Výše odpisů obou 

poloţek v jednotlivých letech i celkový roční odpis, který je zahrnován do provozních 

nákladů a bude zohledněn v následujících výpočtech, jsou uvedeny v tabulce 3.7. 

Tab. 3.7 Vyčíslení ročních odpisů varianty 2.A.II. (v Kč) 

 

Rovnoměrné odepisování Zrychlené odepisování 

  

Roční odpis 

strojů 

Roční odpis 

zařízení haly 
Celkový 

roční odpis 

Roční odpis 

strojů 

Roční odpis 

zařízení haly 
Celkový 

roční odpis 

1 3 576 507 312 455 3 888 962 6 502 740 568 100 7 070 840 

2 7 234 298 596 505 7 830 803 10 404 384 1 022 580 11 426 964 

3 7 234 298 596 505 7 830 803 7 803 288 908 960 8 712 248 

4 7 234 298 596 505 7 830 803 5 202 192 795 340 5 997 532 

5 7 234 298 596 505 7 830 803 2 601 096 681 720 3 282 816 

6 - 596 505 596 505 - 568 100 568 100 

7 - 596 505 596 505 - 454 480 454 480 

8 - 596 505 596 505 - 340 860 340 860 

9 - 596 505 596 505 - 227 240 227 240 

10 - 596 505 596 505 - 113 620 113 620 

Σ 32 513 700 5 681 000 38 194 700 32 513 700 5 681 000 38 194 700 
Zdroj: Vlastní výpočet 

B. Financování 40% nákladů z fondů EU 

Moţnost nejvyšší podpory projektu ze strukturálních fondů EU, je získání prostředků 

na financování 40% uznatelných nákladů, a to ve výši 18 520 400 Kč. Zbylý kapitál bude 

získán z vlastních zdrojů a jednalo by se o 33 564 600 Kč. 

 První moţností financování projektu se 40% podporou Evropské unie je varianta I. 

U této varianty bude z dotovaných prostředků plně financováno movité zařízení haly, 

v hodnotě 5 681 000 Kč a nebude proto odepisováno. Zbylá část prostředků poskytnutých 

z evropského operačního programu pro ţivotní prostředí, tzn. 12 839 400 Kč, bude věnována 

na nákup strojů, včetně dopravy a montáţe, a pořízení projektové dokumentace. Pořizovací 

cena strojního zařízení pro účely odepisování tedy bude financována z vlastních zdrojů 

ve výši 33 564 600 Kč. Výše odpisů strojů v jednotlivých letech, shodující se s celkovým 

ročním odpisem, který je zahrnován do provozních nákladů a bude zohledněn v následujících 

výpočtech, jsou uvedeny v tabulce 3.8. 
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Tab. 3.8 Vyčíslení ročních odpisů varianty 2.B.I. (v Kč)  

 

Rovnoměrné odepisování Zrychlené odepisování 

  

Roční odpis 

strojů 

Roční odpis 

zařízení haly 
Celkový 

roční odpis 

Roční odpis 

strojů 

Roční odpis 

zařízení haly 
Celkový 

roční odpis 

1 3 692 106 0 3 692 106 6 712 920 0 6 712 920 

2 7 468 124 0 7 468 124 10 740 672 0 10 740 672 

3 7 468 124 0 7 468 124 8 055 504 0 8 055 504 

4 7 468 124 0 7 468 124 5 370 336 0 5 370 336 

5 7 468 124 0 7 468 124 2 685 168 0 2 685 168 

6 - 0 0 - 0 0 

7 - 0 0 - 0 0 

8 - 0 0 - 0 0 

9 - 0 0 - 0 0 

10 - 0 0 - 0 0 

Σ 33 564 600 0 33 564 600 33 564 600 0 33 564 600 
Zdroj: Vlastní výpočet 

 Druhou moţností při výpočtu odpisů je varianta II. Při uplatnění této moţnosti 

nebude z dotovaných prostředků vůbec financováno movité zařízení haly a jeho pořizovací 

cena pro účely odepisování bude 5 681 000 Kč. Všechny peněţní prostředky získané 

z evropského programu podpory budou pouţity na pořízení strojů, čímţ se jejich pořizovací 

cena sníţí na 27 883 600 Kč. Výše odpisů obou poloţek v jednotlivých letech i celkový roční 

odpis, který je zahrnován do provozních nákladů a bude zohledněn v následujících výpočtech, 

jsou uvedeny v tabulce 3.9. 

Tab. 3.9 Vyčíslení ročních odpisů varianty 2.B.II. (v Kč) 

 

Rovnoměrné odepisování Zrychlené odepisování 

  

Roční odpis 

strojů 

Roční odpis 

zařízení haly 
Celkový 

roční odpis 

Roční odpis 

strojů 

Roční odpis 

zařízení haly 
Celkový 

roční odpis 

1 3 067 196 312 455 3 379 651 5 576 720 568 100 6 144 820 

2 6 204 101 596 505 6 800 606 8 922 752 1 022 580 9 945 332 

3 6 204 101 596 505 6 800 606 6 692 064 908 960 7 601 024 

4 6 204 101 596 505 6 800 606 4 461 376 795 340 5 256 716 

5 6 204 101 596 505 6 800 606 2 230 688 681 720 2 912 408 

6 - 596 505 596 505 - 568 100 568 100 

7 - 596 505 596 505 - 454 480 454 480 

8 - 596 505 596 505 - 340 860 340 860 

9 - 596 505 596 505 - 227 240 227 240 

10 - 596 505 596 505 - 113 620 113 620 

Σ 27 883 600 5 681 000 33 564 600 27 883 600 5 681 000 33 564 600 
Zdroj: Vlastní výpočet 
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4 Zhodnocení efektivnosti vybrané investice 

 Stanovením jednorázových kapitálových výdajů a popisem jednotlivých variant jejich 

financování a moţností odepisování takto získaného majetku, byly stanoveny základní 

parametry hodnocení vybraného investičního projektu. K vyhodnocení efektivnosti všech 

variant bude v následující kapitole pouţito kritéria čisté současné hodnoty (NPV – Net 

Present Value). Aby výstupem hodnocení vybraného investičního projektu byly relevantní 

výsledky, je potřeba se dopodrobna seznámit s jednotlivými sloţkami, které budou tvořit 

volné peněţní toky investice (FCF – Free Cash Flow) a s náklady kapitálu, kterými budou 

FCF diskontovány pro potřeby výpočtu NPV v poslední podkapitole hodnocení moţností 

řešení projektu.  

4.1 Stanovení volných peněžních toků investice 

 Volné peněţní toky investice, které jsou také označovány jako provozní příjmy, jsou 

rozdílem mezi celkovými příjmy a výdaji, vytvářenými během ţivotnosti investice. Jsou 

tvořeny čistým ziskem a odpisy, přičemţ se odečítá změna stavu čistého pracovního kapitálu. 

U nezadluţené investice, jako je toto pořízení linky třídění plastového odpadu pouze 

z vlastních zdrojů, popřípadě s podporou ze strukturálních fondů Evropské unie, je lze 

vypočítat podle rovnice (2.2). 

Následující podkapitoly budou věnovány zjištění pravděpodobných čistých zisků 

z investice, tedy výnosy z trţeb za prodej vytříděného odpadu k dalšímu zpracování 

po odečtení nákladů na provoz a po zdanění. Tato veličina bude nadále pro zjednodušení 

nazývána ‚zisk/ztráta po zdanění‘. Dále budou popsány změny stavu čistého pracovního 

kapitálu (∆ČPK). Stanovení výše odpisů podle jednotlivých variant financování proběhlo 

v předcházející kapitole a budou vyuţity jeho dílčí výsledky. 

4.1.1 Plán tržeb 

 Díky sílícímu trendu recyklace kaţdým rokem narůstá počet domácností a firem 

třídících odpad, který byl původně likvidován jako směsný odvozem na skládku. Moderní 

technologie umoţňují sniţovat celospolečenské náklady na takovou likvidaci tím, ţe je odpad 

kvalitně a efektivně vytříděn a dále zpracováván. 

 Investor počítá se 100% odbytem kapacity třídící linky, která při dvousměnném 

provozu (jedna směna trvá 7 a půl pracovních hodin) a plné vytíţenosti (zpracuje 1,5 t odpadu 

za hodinu), dosahuje 5625 tun ročně. V tabulce 4.1 je rozepsán podíl odpadu k vytřídění, 
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jehoţ zpracováním a následným prodejem jsou generovány trţby, a zbylého odpadu, který je 

za úplatu předáván na výrobu náhradního průmyslového paliva a je tedy nákladem pro provoz 

linky plastů a je dále zahrnut do celkových provozních nákladů. Jedná se o ekologičtější 

likvidaci, která sniţuje další náklady na vytváření a udrţování skládek zbytkového odpadu. 

Tab. 4.1 Podíl odpadů 

  Celkový zpracovaný objem (t) Celkový zpracovaný objem (%) 

Odpad k vytřídění 2362,5 42% 

Odpad pro palivovou 

linku 
3262,5 58% 

Celkem 5625 100% 
Zdroj: Investor 

Tabulka 4.2 obsahuje informace o celkových ročních trţbách s rozvrţením na jednotlivé 

sloţky plastového odpadu k vytřídění, jejich ceny a procentuální poměr k celkovému objemu. 

Trţby jsou předpokládány pro všechny roky investice průměrně stejné, coţ vyplývá 

především z omezení kapacity třídící linky. 

 Tab. 4.2 Plán tržeb (v Kč) 

  Roční odbyt (t) Podíl (%) Cena (Kč/t) Roční tržby 

Folie 281,25 11,9 1 400 393 750 

PET čirý 506,25 21,4 10 000 5 062 500 

PET zelený 562,5 23,8 6 000 3 375 000 

PET modrý 562,5 23,8 7 000 3 937 500 

PET barevný 281,25 11,9 8 000 2 250 000 

PEHD 112,5 4,8 4 000 450 000 

Nápojový karton 56,25 2,4 250 14 063 

Celkem 2362,5 100 - 15 482 813 
Zdroj: Investor 

U plánování trţeb je důleţitá především predikce ceny druhotných surovin 

vytříděných z plastového odpadu, která se vyvíjí trţně působením nabídky a poptávky. Trh 

druhotných surovin má vysokou fluktuaci nakupujících i prodávajících subjektů, čímţ jsou 

způsobeny poměrně velké výkyvy v cenách v krátkých časových intervalech. Pro firmu OZO 

Ostrava spol. s r.o. však není kolísání ceny nevýhodou. Díky vysoké poptávce po sloţkách 

plastového odpadu na lokálním trhu a udrţování racionálního mnoţství zásob si můţe své 

klienty vybírat a čekat na vývoj ceny ve svůj prospěch. 

Cena je ovlivňována také faktem, ţe i přes značné vyuţití automatizovaného strojního 

zařízení, se třídění plastového odpadu neobejde bez ruční práce. Následně po mechanickém 
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výběru, vyloučí zaměstnanci nepřípustné součásti, které nemohou jít do dalšího zpracování 

a mohly by také poškodit stroje linky, a v poslední fázi třídí jednotlivé sloţky, aby bylo 

dosaţeno co nevyšší kvality výsledné suroviny, která je u této společnosti vysoká a pozitivně 

tak ovlivňuje poptávku po jejích produktech. 

4.1.2 Plán provozních nákladů 

 Náklady provozu třídící linky se skládají ze dvou sloţek – nákladů variabilních 

a fixních. Variabilní náklady zahrnují především energie a spotřebovanou naftu, jejichţ cena 

v dnešní době stoupá a značně tak ovlivňuje výši těchto nákladů. Dále zahrnují náklady 

na údrţbu strojů a likvidaci zbytkového odpadu. Nezahrnují nákup materiálu, jehoţ cena je 

nulová (plastový odpad je přijímán zdarma). Díky omezení kapacity linky tříděný plastů 

a předpokládanému 100% odbytu jejích produktů jsou variabilní náklady predikovány 

pro kaţdý rok stejné. 

Sloţky fixních nákladů reprezentují odpisy, nájemné, do kterého se započítává 

i správní a odbytová reţie, zajišťovaná pro tento provoz společností OZO Ostrava. Dále 

zahrnují osobní náklady, které v celkovém úhrnu fixních nákladů mohou představovat 

aţ 80%. Takto vysoký náklad však pozitivně ovlivňuje poruchovost strojního zařízení 

a sniţuje ji téměř na nulu a také do značné míry zvyšuje výslednou kvalitu vytříděné suroviny 

určené k prodeji. Náklady na plánované opravy a výměny součástí třídícího zařízení 

způsobují výkyvy fixních nákladů v jednotlivých letech. Na konci čtvrtého a osmého roku 

jsou zvýšeny kvůli výměně pásů dopravníků, kterým skončila ţivotnost. Tato oprava není 

ve 12. roce investice zahrnuta do nákladů, protoţe analýza počítá s dvanácti lety jako 

s maximálním horizontem hodnocení investice. 

Vývoj nákladů v jednotlivých letech provozu investice je uveden v tabulce 4.3, která 

jej uvádí bez odpisů, jejichţ výše se různí dle variant financování a moţností odepisování. 

Výpočet částek odpisů, které budou zahrnuty do fixních nákladů a pro účely výpočtu volných 

peněţních toků byla vyčíslena v kapitole 3, která charakterizuje vybraný investiční projekt, 

včetně variant jeho řešení. 
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Tab. 4.3 Plán nákladů (v Kč) 

Rok provozu 

investice 1 2 3 4 5 6 

Variabilní 

náklady 
5 810 288 5 810 288 5 810 288 5 810 288 5 810 288 5 810 288 

Fixní náklady 

bez odpisů 
8 899 750 9 099 750 9 099 750 10 357 850 9 019 750 9 099 750 

Náklady celkem 14 710 038 14 910 038 14 910 038 16 168 138 14 830 038 14 910 038 

              

Rok provozu 

investice 7 8 9 10 11 12 

Variabilní 

náklady 
5 810 288 5 810 288 5 810 288 5 810 288 5 810 288 5 810 288 

Fixní náklady 

bez odpisů 
9 099 750 10 357 850 8 899 750 9 219 750 9 099 750 9 099 750 

Náklady celkem 14 910 038 16 168 138 14 710 038 15 030 038 14 910 038 14 910 038 
Zdroj: Investor 

4.1.3 Zisk/ztráta po zdanění 

Provozní zisk je základní veličina, kterou lze popsat peněţní toky investice. Lze jej 

vypočítat odečtením celkových provozních nákladů, které tvoří suma variabilní a fixních 

nákladů (do nichţ jsou zahrnuty i odpisy) od celkových trţeb, které byly podrobně popsány 

výše. Pro účely výpočtu volných peněţních toků investice je však nutné popsat zisk či ztrátu 

po zdanění, která je následně pro zjednodušení označena jako EAT.  

Daň bude odečtena od zisku ve výši 19%, podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních 

z příjmů, § 21, odst. 1, v platném znění. U této investice však existuje předpoklad, ţe její 

provoz nebude dosahovat vţdy zisku, ale bude také generovat ztrátu. Tento fakt byl zváţen 

a vyuţit jako moţné pozitivum. Provoz třídící linky plastového odpadu je nutné provozovat 

pro udrţení dobrého jména firmy, která zakládá svou image a zaměřuje se zvláště na péči 

o ţivotní prostředí. Středisko třídění plastů je pouze dílčí součástí jinak ziskové firmy OZO 

Ostrava spol. s r.o., jejíţ nejvýnosnější aktivitou je především likvidace průmyslových odpadů 

pro velké podniky v regionu. Ztráta jednotlivého střediska bude nákladem, který pro celou 

společnost můţe sniţovat základ daně a tím i daňovou povinnost. Tato záporná daň bude 

ve stejné výši, 19%, přičtena ke ztrátě jako kladný peněţní tok. Nepřičtením tohoto 

zvýhodnění by došlo ke zkreslení výsledných peněţních toků investice a hodnocení její 

efektivity. 
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Vývoj veličiny EAT, která zahrnuje trţby, celkové náklady, z nich plynoucí zisk/ztrátu 

před zdaněním, daň nebo případně daňovou úsporu, je samostatně ilustrován 

podle jednotlivých variant financování a moţností odepisování majetku v příloze 1. Výsledky 

výpočtu EAT společně s vývojem volných peněţních toků a následným výpočtem ukazatele 

čisté současné hodnoty jsou pak uvedeny ve zhodnocení této kapitoly. 

4.1.4 Změny vázanosti složek čistého pracovního kapitálu 

 Základními sloţkami čistého pracovního kapitálu jsou především prostředky vázané 

v zásobách, pohledávkách a závazcích. Protoţe je odvětví obchodu odpadového hospodaření 

velmi proměnlivé a zákaznická struktura je nestálá, společnost OZO uplatňuje konzervativní 

vedení svého pracovního kapitálu. Poptávka umoţňuje, aby byly zásoby prodány v okamţiku, 

kdy je vývoj ceny výhodný pro společnost. Díky její fluktuaci jsou zásoby udrţovány 

na úrovni objemu jednoho kamionu, z důvodu moţnosti okamţité expedice produktu 

zákazníkům. Prodej na dluh není v tomto případě společností akceptován, pohledávky jsou 

průběţně vedeny na nulové úrovni. Závazky jsou podle firemní strategie maximalizovány 

ve výši objemu zásob. Čistý pracovní kapitál v tomto provozu nezaznamenává změny. 

Přehled vázanosti peněţních prostředků je obsaţen v tabulce 4.4. 

Tab. 4.4 Vázanost peněžních prostředků (v Kč) 

Průměrný roční stav zásob 170 000 

Průměrný roční stav pohledávek 0 

Průměrný roční stav závazků 170 000 

Průměrný roční stav ČPK 0 
Zdroj: Investor 

4.2 Náklady kapitálu 

 Celkové náklady kapitálu se obecně skládají z nákladů na kapitál cizí a vlastní. 

Pro zjištění ceny kapitálu vybraného investičního projektu byly pouţity pouze náklady 

vlastního kapitálu, protoţe bude financován jen z vlastních zdrojů. Částečné financování 

ze strukturálních fondů Evropské unie, operačního programu pro ţivotní prostředí 

„4.1 Zkvalitnění nakládání s odpady“ s sebou náklady na kapitál pro společnost nenese. Tyto 

prostředky jsou poskytovány bez nároku na vrácení a úroky, pokud nedojde k závaţnému 

pochybení při jejich čerpání. Jsou o ně pouze sníţeny jednorázové kapitálové výdaje a odpisy. 

Informace pro výpočet nákladů vlastního kapitálu podniku byly získány z výroční 

zprávy OZO Ostrava spol. s r. o. roku 2010. Byla uplatněna jedna z variant stavebnicového 
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modelu, který pouţívá Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky. Výpočet byl 

proveden následovně:  

Náklady financování z vlastních zdrojů jsou vypočteny podle rovnice (2.9): 

   

        
 ⁄  [   ⁄     (  

  ⁄   
 ⁄ )]

  
 ⁄

  

kde RE jsou náklady vlastního kapitálu, WACCU jsou náklady celkového kapitálu nezadluţené 

firmy a ostatní údaje jsou obsaţeny v tabulce 4.5. 

Tab. 4.5 Vstupní údaje pro výpočet Re 

 Popis Hodnota (v tis. Kč, %) 

A Aktiva celkem 656 045 

ČZ Zisk po zdanění 23 655 

Z Zisk před zdaněním 30 533 

UM Úroková míra 0 % 

UZ Úplatné zdroje 483 424 

VK Vlastní kapitál 483 424 

EBIT Provozní hospodářský výsledek 28 124 

OA Oběţná aktiva 208 911 

Kr. záv. Krátkodobé závazky 41 756 

Kr. BÚ Krátkodobé bankovní úvěry 0 

Zdroj: Investor 

Náklady celkového kapitálu nezadluţené firmy, WACCU, byly vypočítány 

podle rovnice (2.8) následovně: 

                                      

kde RF je bezriziková sazba, Rpodnikatelské je riziková přiráţka za podnikatelské riziko podniku, 

Rfinstab je riziková přiráţka za finanční stabilitu a RLA je riziková přiráţka za velikost podniku. 

Vstupní údaje pro výpočet celkových nákladů kapitálu nezadluţené firmy byly získány 

a vyčísleny pomocí metodiky pouţívané Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky, 
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MPO: Finanční analýza podnikové sféry za rok 2010 (2011). Výše jednotlivých rizikových 

přiráţek je uvedena v tabulce 4.6. 

Rpodnikatelské = 3,00 %, minimálnímu podnikatelskému riziku v odvětví, kdyţ: 

          ;            

     ⁄             ⁄           

          ,          ⁄            

 Rfinstab = 0,00%, kdyţ: 

 likvidita       , ukazateli, kde        , dle odvětví. 

                      ⁄  ,               ⁄        

 RLA= 3,77 %, kdyţ: 

                       , 

                ⁄                    ⁄         

Tab. 4.6 Vstupní údaje pro výpočet WACCU 

 Popis Hodnota 

RF Bezriziková sazba 3,71% 

Rpodnikatelské Riziková přiráţka za podnikatelské riziko podniku 3,00% 

Rfinstab Riziková přiráţka za finanční stabilitu 0,00% 

RLA Riziková přiráţka za velikost podniku 3,77% 

Zdroj: Vlastní výpočet 

                                  

              

 Výpočet nákladů vlastního kapitálu bude podle rovnice (2.9) následující: 

   
             

      ⁄  *          ⁄    (            ⁄        
      ⁄ )+

      
      ⁄
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 Náklady na vlastní kapitál, pouţívané jako diskontní sazba ke zjištění současné 

hodnoty investičního projektu, byly vyčísleny ve výši 10,48%. 

4.3 Vyhodnocení nejlepší varianty investičního projektu podle kritéria NPV 

Výběr nejlepší varianty investičního projektu je zaloţen na zhodnocení vstupních 

údajů, které představují například jednorázové kapitálové výdaje a diskontované volné 

peněţní toky, pomocí kritérií hodnocení ekonomické efektivnosti (např. čisté současné 

hodnoty, indexu ziskovosti nebo diskontované doby úhrady). 

Investice realizovaná společností OZO Ostrava bude hodnocena podle kritéria čisté 

současné hodnoty (NPV), které je vhodné pro výběr z variant projektu. Lze jej jednoduše 

interpretovat a porovnávat. Čistá současná hodnota jednotlivých variant projektu bude 

vyčíslena podle rovnice (2.10). Jako diskontní faktor budou vyuţity náklady vlastního 

kapitálu, RE = 10,48%. Detailní propočet je uveden v příloze 1. 

Volné peněţní toky investice, Free Cash Flow (FCF), nezadluţené investice budou 

vyčísleny dle rovnice (2.2), na základě výše uvedených dat. V případě investice společnosti 

OZO Ostrava s r. o., díky jejímu konzervativnímu přístupu k nakládání s čistým pracovním 

kapitálem, je změna ČPK nulová, proto nebude při výpočtu volných peněţních toků investice 

brána v úvahu. 

4.3.1 Financování z vlastních zdrojů 

Pro výpočet čisté současné hodnoty varianty projektu financované pouze z vlastních 

zdrojů, bez podpory Evropské unie, činí jednorázové kapitálové výdaje 52 085 000 Kč. 

Majetek je v této hodnotě také odepisován. V následující tabulce 4.7 je uveden vývoj čistého 

provozního zisku/ztráty z investice (EAT), výše odpisů a volných peněţních toků 

v jednotlivých letech provozu investice, včetně ukazatele čisté současné hodnoty, zvlášť 

pro variantu rovnoměrného a zrychleného odepisování. Způsob odepisování, který je 

z hlediska ekonomické efektivnosti výhodnější (pro něhoţ je čistá současná hodnota varianty 

projektu vyšší) je označen zelenou barvou. 

 

 



 

39 

 

Tab. 4.7 NPV varianty financování 1. (v Kč) 

 

Rovnoměrné odepisování Zrychlené odepisování 

  EAT ODP FCFt EAT ODP FCFt 

1 -3 761 737 5 416 895 1 655 158 -7 351 661 9 848 900 2 497 239 

2 -8 382 382 10 921 395 2 539 013 -12 392 259 15 871 860 3 479 601 

3 -8 382 382 10 921 395 2 539 013 -9 293 247 12 045 920 2 752 673 

4 -9 401 443 10 921 395 1 519 952 -7 213 297 8 219 980 1 006 683 

5 -8 317 582 10 921 395 2 603 813 -3 030 425 4 394 040 1 363 615 

6 -19 221 596 505 577 284 3 787 568 100 571 887 

7 -19 221 596 505 577 284 95 819 454 480 550 299 

8 -1 038 282 596 505 -441 777 -831 210 340 860 -490 350 

9 142 779 596 505 739 284 441 883 227 240 669 123 

10 -116 421 596 505 480 084 274 716 113 620 388 336 

11 463 948 0 463 948 463 948 0 463 948 

12 463 948 0 463 948 463 948 0 463 948 

Σ -38 367 999 52 085 000 13 717 001 -38 367 999 52 085 000 13 717 001 

  
NPV= -42 841 913 

 
NPV= -42 349 421 

Zdroj: Vlastní výpočet 

 Z výsledků výpočtu čisté současné hodnoty pro oba způsoby odepisování varianty 1. 

investičního projektu, samofinancování, vyplývá ţe, je výhodnější uplatňovat zrychlené 

odepisování. Tento způsob je efektivnější, protoţe vyšší hodnoty odpisů v dřívějších letech 

provozu investice jsou diskontovány za kratší období, jejich současná hodnota je tedy vyšší. 

U rovnoměrného odpisování, má stále stejná výše za následek sníţení hodnoty finančního 

toku v čase. 

4.3.2 Financování s podporou Evropské unie 

A. Financování 30% nákladů z fondů EU 

Pro výpočet čisté současné hodnoty varianty projektu financované z vlastních zdrojů, 

s částečnou, 30% podporou Evropské unie, činí jednorázové kapitálové výdaje společnosti 

38 194 700 Kč. Část finančních prostředků poskytnutá ze strukturálních fondů Evropské unie, 

činí celkem 13 890 300 Kč. Majetek bude odepisován do výše, která byla uhrazena 

z vlastních zdrojů. 

V první z variant, tzn. ve variantě I., bude z dotovaných zdrojů plně zafinancováno 

movité zařízení haly, nebude tedy vůbec odepisováno. V následující tabulce 4.8 je uveden 

vývoj čistého provozního zisku/ztráty z investice (EAT), výše odpisů a volných peněţních 

toků v jednotlivých letech provozu investice, včetně ukazatele čisté současné hodnoty, zvlášť 

pro variantu rovnoměrného a zrychleného odepisování. Způsob odepisování, který je 
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z hlediska ekonomické efektivnosti výhodnější (pro něhoţ je čistá současná hodnota varianty 

projektu vyšší) je označen zelenou barvou. 

Tab. 4.8 NPV varianty financování 2.A.I. (v Kč) 

 

Rovnoměrné odepisování Zrychlené odepisování 

  EAT ODP FCFt EAT ODP FCFt 

1 -2 777 200 4 201 417 1 424 217 -5 561 594 7 638 940 2 077 346 

2 -6 419 692 8 498 321 2 078 629 -9 436 118 12 222 304 2 786 186 

3 -6 419 692 8 498 321 2 078 629 -6 961 102 9 166 728 2 205 626 

4 -7 438 753 8 498 321 1 059 568 -5 505 147 6 111 152 606 005 

5 -6 354 892 8 498 321 2 143 429 -1 946 269 3 055 576 1 109 307 

6 463 948 0 463 948 463 948 0 463 948 

7 463 948 0 463 948 463 948 0 463 948 

8 -555 113 0 -555 113 -555 113 0 -555 113 

9 625 948 0 625 948 625 948 0 625 948 

10 366 748 0 366 748 366 748 0 366 748 

11 463 948 0 463 948 463 948 0 463 948 

12 463 948 0 463 948 463 948 0 463 948 

Σ -27 116 856 38 194 700 11 077 844 -27 116 856 38 194 700 11 077 844 

  
NPV= -30 725 814 

 
NPV= -30 393 496 

Zdroj: Vlastní výpočet 

 Z výsledků výpočtu čisté současné hodnoty pro oba způsoby odepisování varianty 

2.A.I. investičního projektu, která počítá s částečnou, 30% podporou z evropských 

strukturálních fondů (z této podpory je plně financováno movité vybavení haly a není tedy 

vůbec odepisováno), vyplývá ţe, je výhodnější uplatňovat zrychlené odepisování. Tento 

způsob je efektivnější, protoţe vyšší hodnoty odpisů v dřívějších letech provozu investice 

jsou diskontovány za kratší období, jejich současná hodnota je tedy vyšší. U rovnoměrného 

odpisování, má stále stejná výše za následek sníţení hodnoty finančního toku v čase. 

Ve variantě II., nebude ze zdrojů získaných z fondů EU vůbec financováno movité 

zařízení haly. Na rozdíl od varianty I. tedy bude odepisováno, a to po dobu deseti let. Všechny 

dotované peněţní prostředky budou vyuţity na nákup strojů, jejich dopravu a montáţ. 

V následující tabulce 4.9 je uveden vývoj čistého provozního zisku/ztráty z investice (EAT), 

výše odpisů a volných peněţních toků v jednotlivých letech provozu investice, včetně 

ukazatele čisté současné hodnoty, zvlášť pro variantu rovnoměrného a zrychleného 

odepisování. Způsob odepisování, který je z hlediska ekonomické efektivnosti výhodnější 

(pro něhoţ je čistá současná hodnota varianty projektu vyšší) je označen zelenou barvou. 
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Tab. 4.9 NPV varianty financování 2.A.II. (v Kč) 

 

Rovnoměrné odepisování Zrychlené odepisování 

  EAT ODP FCFt EAT ODP FCFt 

1 -2 524 111 3 888 962 1 364 851 -5 101 433 7 070 840 1 969 407 

2 -5 879 003 7 830 803 1 951 800 -8 791 893 11 426 964 2 635 071 

3 -5 879 003 7 830 803 1 951 800 -6 592 973 8 712 248 2 119 275 

4 -6 898 064 7 830 803 932 739 -5 413 114 5 997 532 584 418 

5 -5 814 203 7 830 803 2 016 600 -2 130 333 3 282 816 1 152 483 

6 -19 221 596 505 577 284 3 787 568 100 571 887 

7 -19 221 596 505 577 284 95 819 454 480 550 299 

8 -1 038 282 596 505 -441 777 -831 210 340 860 -490 350 

9 142 779 596 505 739 284 441 883 227 240 669 123 

10 -116 421 596 505 480 084 274 716 113 620 388 336 

11 463 948 0 463 948 463 948 0 463 948 

12 463 948 0 463 948 463 948 0 463 948 

Σ -27 116 856 38 194 700 11 077 844 -27 116 856 38 194 700 11 077 844 

  
NPV= -30 881 839 

 
NPV= -30 510 202 

Zdroj: Vlastní výpočet 

 Z výsledků výpočtu čisté současné hodnoty pro oba způsoby odepisování varianty 

2.A.II. investičního projektu, která počítá s částečnou, 30% podporou z evropských 

strukturálních fondů, vyplývá ţe, je výhodnější uplatňovat zrychlené odepisování. Tento 

způsob je efektivnější, protoţe vyšší hodnoty odpisů v dřívějších letech provozu investice 

jsou diskontovány za kratší období, jejich současná hodnota je tedy vyšší. U rovnoměrného 

odpisování, má stále stejná výše za následek sníţení hodnoty finančního toku v čase. 

B. Financování 40% nákladů z fondů EU 

 Pro výpočet čisté současné hodnoty varianty projektu financované z vlastních zdrojů, 

s částečnou, 40% podporou Evropské unie, činí jednorázové kapitálové výdaje společnosti 

33 564 600 Kč. Část finančních prostředků poskytnutá ze strukturálních fondů Evropské unie, 

činí celkem 18 520 400 Kč. Majetek bude odepisován do výše, která byla uhrazena 

z vlastních zdrojů. 

 První moţností financování projektu se 40% podporou Evropské unie je varianta I. 

Z podstaty této varianty vyplývá, ţe z dotovaných prostředků bude plně financováno movité 

zařízení haly a nebude proto odepisováno. V následující tabulce 4.10 je uveden vývoj čistého 

provozního zisku/ztráty z investice (EAT), výše odpisů a volných peněţních toků 

v jednotlivých letech provozu investice, včetně ukazatele čisté současné hodnoty, zvlášť 

pro variantu rovnoměrného a zrychleného odepisování. Způsob odepisování, který je 
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z hlediska ekonomické efektivnosti výhodnější (pro něhoţ je čistá současná hodnota varianty 

projektu vyšší) je označen zelenou barvou. 

Tab. 4.10 NPV varianty financování 2.B.I. (v Kč) 

 

Rovnoměrné odepisování Zrychlené odepisování 

  EAT ODP FCFt EAT ODP FCFt 

1 -2 364 658 3 692 106 1 327 448 -4 811 517 6 712 920 1 901 403 

2 -5 585 232 7 468 124 1 882 891 -8 235 997 10 740 672 2 504 675 

3 -5 585 232 7 468 124 1 882 891 -6 061 010 8 055 504 1 994 494 

4 -6 604 293 7 468 124 863 830 -4 905 086 5 370 336 465 250 

5 -5 520 432 7 468 124 1 947 691 -1 646 238 2 685 168 1 038 930 

6 463 948 0 463 948 463 948 0 463 948 

7 463 948 0 463 948 463 948 0 463 948 

8 -555 113 0 -555 113 -555 113 0 -555 113 

9 625 948 0 625 948 625 948 0 625 948 

10 366 748 0 366 748 366 748 0 366 748 

11 463 948 0 463 948 463 948 0 463 948 

12 463 948 0 463 948 463 948 0 463 948 

Σ -23 366 475 33 564 600 10 198 125 -23 366 475 33 564 600 10 198 125 

  
NPV= -26 739 123 

 
NPV= -26 447 089 

Zdroj: Vlastní výpočet 

 Z výsledků výpočtu čisté současné hodnoty pro oba způsoby odepisování varianty 

2.B.I. investičního projektu, která počítá s částečnou, 40% podporou z evropských 

strukturálních fondů (z této podpory je plně financováno movité vybavení haly a není tedy 

vůbec odepisováno), vyplývá ţe, je výhodnější uplatňovat zrychlené odepisování. Tento 

způsob je efektivnější, protoţe vyšší hodnoty odpisů v dřívějších letech provozu investice 

jsou diskontovány za kratší období, jejich současná hodnota je tedy vyšší. U rovnoměrného 

odpisování, má stále stejná výše za následek sníţení hodnoty finančního toku v čase. 

Druhou moţností při výpočtu odpisů je varianta II. Při uplatnění této moţnosti 

nebude z dotovaných prostředků vůbec financováno movité zařízení haly, bude odepisováno 

po 10 let. Všechny peněţní prostředky získané z evropského programu podpory budou 

pouţity na pořízení strojů, jejich dopravu a montáţ. V následující tabulce 4.11 je uveden 

vývoj čistého provozního zisku/ztráty z investice (EAT), výše odpisů a volných peněţních 

toků v jednotlivých letech provozu investice, včetně ukazatele čisté současné hodnoty, zvlášť 

pro variantu rovnoměrného a zrychleného odepisování. Způsob odepisování, který je 

z hlediska ekonomické efektivnosti výhodnější (pro něhoţ je čistá současná hodnota varianty 

projektu vyšší) je označen zelenou barvou. 



 

43 

 

Tab. 4.11 NPV varianty financování 2.B.II. (v Kč) 

 

Rovnoměrné odepisování Zrychlené odepisování 

  EAT ODP FCFt EAT ODP FCFt 

1 -2 111 570 3 379 651 1 268 081 -4 351 356 6 144 820 1 793 464 

2 -5 044 543 6 800 606 1 756 063 -7 591 771 9 945 332 2 353 561 

3 -5 044 543 6 800 606 1 756 063 -5 692 882 7 601 024 1 908 142 

4 -6 063 604 6 800 606 737 002 -4 813 053 5 256 716 443 663 

5 -4 979 743 6 800 606 1 820 863 -1 830 303 2 912 408 1 082 105 

6 -19 221 596 505 577 284 3 787 568 100 571 887 

7 -19 221 596 505 577 284 95 819 454 480 550 299 

8 -1 038 282 596 505 -441 777 -831 210 340 860 -490 350 

9 142 779 596 505 739 284 441 883 227 240 669 123 

10 -116 421 596 505 480 084 274 716 113 620 388 336 

11 463 948 0 463 948 463 948 0 463 948 

12 463 948 0 463 948 463 948 0 463 948 

Σ -23 366 475 33 564 600 10 198 125 -23 366 475 33 564 600 10 198 125 

  
NPV= -26 895 148 

 
NPV= -26 563 796 

Zdroj: Vlastní výpočet 

 Stejně jako u předchozích variant z  výsledků výpočtu čisté současné hodnoty pro oba 

způsoby odepisování moţnosti financování projektu 2.B.II., která počítá s částečnou, 40% 

podporou z evropských strukturálních fondů, vyplývá ţe, je výhodnější uplatňovat zrychlené 

odepisování. Tento způsob je efektivnější, protoţe vyšší hodnoty odpisů v dřívějších letech 

provozu investice jsou diskontovány za kratší období, jejich současná hodnota je tedy vyšší. 

U rovnoměrného odpisování, má stále stejná výše za následek sníţení hodnoty finančního 

toku v čase. 

4.4 Vyhodnocení čisté současné hodnoty 

Nejlepší varianta financování investičního projektu byla vybrána na základě porovnání 

čisté současné hodnoty jednotlivých moţností. Nejvýhodnější způsob financování investice se 

vyznačuje nevyšší NPV. 

Tabulka 4.12 uvádí jednotlivé varianty financování při pouţití výhodnějšího způsobu 

odepisování majetku. Pro všechny moţnosti financování projektu je, díky respektování 

faktoru času, výhodnější pouţívat metodu zrychleného odepisování. Celkově nejlepší varianta 

je zvýrazněna tučným písmem a zelenou výplní. 
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Tab. 4.12 Porovnání čisté současné hodnoty variant financování 

Získání prostředků a financování NPV 

1. Vlastní zdroje, zrychlené odepisování -42 349 421 

2.A.I. Podpora EU 30%, 100% financování 

movitého vybavení haly, zrychlené odepisování 
-30 393 496 

2.A.II. Podpora EU 30%, 0% financování 

movitého vybavení haly, zrychlené odepisování 
-30 510 202 

2.B.I. Podpora EU 40%, 100% financování 

movitého vybavení haly, zrychlené odepisování 
-26 447 089 

2.B.II. Podpora EU 40%, 0% financování movitého 

vybavení haly, zrychlené odepisování 
-26 563 796 

Zdroj: Vlastní výpočet 

 Z tabulky je zřejmé, ţe nejvýhodnější variantou bude financování s podporou 

z evropských strukturálních fondů ve výši 40% uznatelných nákladů, při 100% 

profinancování movitého vybavení haly z těchto prostředků a jejich nulovém odepisování, 

přičemţ budou odepisovány pouze stroje a projektová dokumentace. Odepisování by mělo 

proběhnout nejlépe metodou zrychlených odpisů. 

4.5  Analýza citlivosti 

 Analýza citlivosti na zvolené faktory je důleţitou součástí hodnocení dané reálné 

investice. Nelze spoléhat na neměnnost výchozích podmínek, je tedy nutné zjistit, na které 

podněty bude reakce silnější neţ na jiné. 

 Ţivotní prostředí je zásadním celospolečenským tématem a popularita recyklace 

a výrobků z recyklovaných materiálů roste, coţ by mohlo mít v budoucnu za následek růst 

trţní ceny za vytříděný plastový odpad, který se jako druhotný materiál vyuţívá. Zvýšení trţní 

ceny by pro společnost OZO znamenalo moţnost zvýšení jejich odbytové ceny a při stávající 

poptávce nárůst trţeb. Trţby však mohou i klesat, z různých příčin, jednou z nich můţe být 

nejistota na trhu a moţné změny ve státní politice ochrany ţivotního prostředí. 

Dalším faktorem, který významně ovlivňuje peněţní toky investice, jsou provozní 

náklady. Ty mohou být ovlivňovány rostoucí cenou ropy, elektřiny a zvyšujícími se 

poţadavky na osobní náklady, růstem mezd a odvodů na sociální a zdravotní pojištění. Pokles 

nákladů nelze předpokládat. Citlivost na tuto změnu je ovšem nutné brát v úvahu, 

jako protipól a potvrzení trendu změny NPV při růstu nákladů. 
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Důleţitou proměnnou v hodnocení vybrané reálné investice je moţné zvýšení daně 

z příjmů právnických osob, které by mohlo přinést potřebné prostředky do státního rozpočtu. 

Naopak její sníţení by mohlo vést ke stimulaci podnikatelské sféry. Za největší klad původně 

zadané investice je moţno povaţovat sníţení daňové povinnosti pro společnost OZO Ostrava 

jako celek. Z tohoto důvodu je nutné ověřit vliv změny jak na zvyšující, tak na sniţující se 

sazbu daně z příjmů právnických osob. 

Následná analýza ilustruje citlivost na změnu daně z příjmů právnických osob, změnu 

nákladů a změnu trţeb vţdy o 1%, 3% a 5%, směrem nahoru i dolů, pro vybranou nejlepší 

variantu řešení investičního projektu. Tento postup byl zvolen pro ilustraci růstu či poklesu 

citlivosti na kaţdý jeden zvolený faktor s růstem či poklesem hodnoty tohoto faktoru. 

Tyto parametry byly vybrány jako nejsilněji ovlivňující peněţní toky investice. 

Pro kaţdou variantu zvlášť bude přepočítána NPV a srovnána s původní hodnotou, pro určení 

a následné posouzení absolutní hodnoty citlivosti na ten daný faktor, za předpokladu 

neměnnosti ostatních. Čistá současná hodnota byla zvolena jako základna pro posouzení 

citlivosti na změnu sazby daně z příjmů a nárůstu nákladů a trţeb. Tato základna byla vybrána 

z důvodu časového horizontu hodnocení investice a také vlivu nákladů kapitálu, které jsou 

u vlastního kapitálu vyšší. Čistá současná hodnota vybrané nejlepší varianty investičního 

projektu činí - 26 447 089 Kč. 

Kapitálové výdaje jsou vyčísleny na 33 564 600 Kč, se 40% podporou 

ze strukturálních fondů Evropské unie, operačního programu pro ţivotní prostředí 

„4.1 Zkvalitnění nakládání s odpady“, která činí 18 520 400 Kč. Z dotovaných prostředků 

bude plně financováno movité vybavení haly a nebude tedy odepisováno. Částečně budou 

peněţní prostředky vyuţity na nákup, dopravu a montáţ strojů, které budou společně 

s projektovou dokumentací odepisovány do výše pořízení z vlastních zdrojů, 

tj. 33 564 600 Kč. 

4.5.1 Změna tržeb 

Pro výpočet absolutní změny NPV při nárůstu či poklesu trţeb jsou zachovány 

parametry zadání investice. Nárůstem trţeb se změní zisk/ztráta před zdaněním, avšak sazba 

daně zůstane na 19%. Vývoj současných hodnot volných peněţních toků (Σ PV FCFt), změny 

NPV projektu, absolutní změny NPV oproti původní hodnotě (|∆ NPV|) a citlivost na změnu 

jsou znázorněny v tabulce 4.13. Změna diskontovaných volných peněţních toků, detailní 
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výpočet změněných NPV investičního projektu podle změny trţeb a citlivosti je uveden 

v příloze 2. 

Tab. 4.13 Citlivost na změnu tržeb (v Kč) 

  Nárůst Pokles 

  1% 3% 5% 1% 3% 5% 

Σ PV FCFt‘ 7 952 294 9 621 861 11 291 429 6 282 727 4 613 160 2 943 593 

NPV‘ -25 612 306 -23 942 739 -22 273 171 -27 281 873 -28 951 440 -30 621 007 

|∆ NPV| 834 783 2 504 350 4 173 918 834 784 2 504 351 4 173 918 

Citlivost 3,16% 9,47% 15,78% 3,16% 9,47% 15,78% 
Zdroj: Vlastní výpočet 

 Výpočet citlivosti projektu (na základě kritéria NPV) na změnu celkových trţeb, 

za jinak neměnných podmínek, byl proveden dle rovnice (2.16). Z tabulky 4.13 vyplývá, 

ţe při růstu trţeb roste NPV v poměru třikrát více a naopak je tomu při poklesu. Investiční 

projekt je tedy relativně vysoce citlivý na změnu výše trţeb. Jeho citlivost na změnu výše 

trţeb bude porovnána s citlivostí na změnu ostatních faktorů na konci této kapitoly. 

4.5.2 Změna výše nákladů 

Pro výpočet absolutní změny NPV při nárůstu či poklesu nákladů jsou zachovány 

parametry zadání investice. Nárůstem nákladů se změní zisk/ztráta před zdaněním, 

avšak sazba daně zůstane na 19%. Vývoj současných hodnot volných peněţních toků 

(Σ PV FCFt), změny NPV projektu, absolutní změny NPV oproti původní hodnotě (|∆ NPV|) 

a citlivost na změnu jsou znázorněny v tabulce 4.14. Změna diskontovaných volných 

peněţních toků, detailní výpočet změněných NPV investičního projektu podle změny trţeb 

a citlivosti je uveden v příloze 2. 

Tab. 4.14 Citlivost na změnu výše nákladů (v Kč) 

  Nárůst Pokles 

  1% 3% 5% 1% 3% 5% 

Σ PV FCFt‘ 6 093 047 4 044 120 1 995 193 8 141 974 10 190 901 12 239 828 

NPV‘ -27 471 553 -29 520 480 -31 569 407 -25 422 626 -23 373 699 -21 324 772 

|∆ NPV| 1 024 464 3 073 391 5 122 318 1 024 463 3 073 390 5 122 317 

Citlivost 3,87% 11,62% 19,37% 3,87% 11,62% 19,37% 
Zdroj: Vlastní výpočet 

 Stejně jako výpočet citlivosti na změnu vývoje trţeb byl proveden i výpočet citlivosti 

na změnu výše nákladů, za jinak neměnných podmínek. Z výsledků v tabulce 4.14 je zřejmé, 

ţe při nárůstu nákladů bude čistá současná hodnota projektu klesat, v poměru čtyřikrát 
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rychleji a naopak, při jejich poklesu bude růst stejným tempem jako při poklesu. Investiční 

projekt je tedy relativně vysoce citlivý na změnu výše nákladů, více neţ na změnu výše trţeb. 

Jeho citlivost na změnu nákladů bude porovnána s citlivostí na změnu ostatních faktorů 

na konci této kapitoly. 

4.5.3 Změna sazby daně z příjmů 

Pro výpočet změny NPV při zvýšení či sníţení sazby daně z příjmů je předpokládán 

stejný vývoj trţeb a celkových nákladů, které generují provozní zisk či provozní ztrátu 

před zdaněním, jako u původního zadání hodnocení investičního projektu. Vývoj EAT, 

tedy zisku/ztráty po zdanění se bude lišit. Vývoj čistého pracovního kapitálu zůstává 

nezměněn. Změny sumy současných hodnot volných peněţních toků (Σ PV FCFt), následný 

výpočet NPV, absolutní změny NPV oproti původní hodnotě (|∆ NPV|) a citlivost na změnu 

jsou znázorněny v tabulce 4.15. Změna diskontovaných volných peněţních toků, detailní 

výpočet změněných NPV investičního projektu podle změny trţeb a citlivosti je uveden 

v příloze 2. 

Tab. 4.15 Citlivost na změnu sazby daně z příjmů (v Kč) 

  Nárůst Pokles 

  1% 3% 5% 1% 3% 5% 

Σ PV FCFt‘ 7 351 683 7 820 029 8 288 374 6 883 338 6 414 993 5 946 647 

NPV‘ -26 212 917 -25 744 571 -25 276 226 -26 681 262 -27 149 607 -27 617 953 

|∆ NPV| 234 172 702 518 1 170 863 234 173 702 518 1 170 864 

Citlivost 0,89% 2,66% 4,43% 0,89% 2,66% 4,43% 
Zdroj: Vlastní výpočet 

Obdobně jako v předchozích dvou případech byl proveden výpočet citlivosti projektu 

(na základě kritéria NPV) na změnu sazby daně z příjmů, za jinak neměnných podmínek. 

Tabulky 4.15 ilustruje vývoj čisté současné hodnoty investice při nárůstu sazby daně z příjmů 

právnických osob, která také poroste (vlivem záporných peněţních toků investice, které jsou 

na podnikové úrovni nákladem, jenţ sniţuje základ daně a působí jako daňová úspora). Její 

růst ovšem nedosahuje ani růstu daně z příjmů, coţ představuje relativně nízkou citlivost na 

změnu daně z příjmů. Při poklesu sazby daně bude klesat i NPV projektu (v tomto případě 

bude daňová úspora také niţší). 
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4.5.4 Srovnání citlivosti vybrané varianty investičního projektu na změnu jednotlivých 

faktorů ovlivňujících její čistou současnou hodnotu 

Tabulka 4.16 obsahuje informace pro srovnání citlivosti čisté současné hodnoty 

investičního projektu na jednotlivé změny faktorů (trţeb, nákladů a sazby daně z příjmů). 

Tab. 4.16 Srovnání citlivosti na změnu jednotlivých faktorů 

    ∆ Trţeb ∆ Nákladů ∆ Sazby daně 

Nárůst 

1% 3,16% 3,87% 0,89% 

3% 9,47% 11,62% 2,66% 

5% 15,78% 19,37% 4,43% 

Pokles 

1% 3,16% 3,87% 0,89% 

3% 9,47% 11,62% 2,66% 

5% 15,78% 19,37% 4,43% 
Zdroj: Vlastní výpočet 

 Z analýzy hodnot obsaţených v tabulce 4.16 je moţno určit, ţe investice je celkově 

nejcitlivější na změnu výše nákladů. Při jejich růstu i poklesu o 1%, 3% i 5% je reakce 

na změnu nejsilnější. V pořadí druhým faktorem, který nejvíce ovlivní čistou současnou 

hodnotu projektu, je změna výše trţeb. U změny o 1% rozdíl (absolutních hodnot citlivosti) 

mezi nejsilnějším a druhým nejsilnějším faktorem není tak zřejmý, necelé tři čtvrtiny 

procenta. Větší změna však tento rozdíl značně zvyšuje. Faktorem, který ovlivňuje NPV 

nejméně je změna sazby daně z příjmů právnických osob. 

4.6 Shrnutí 

I kdyţ byla vybrána nejlepší moţnost podle zadání společnosti OZO Ostrava, stále 

nelze doporučit realizaci této investice. Investiční projekt sice nebyl navrţen jako primárně 

ziskový a bylo přihlíţeno k jeho dalším přínosům, jako sniţování daňové zátěţe a pozitivnímu 

působení na image firmy, ale vysoce záporná čistá současná hodnota investice naznačuje, 

ţe vloţený kapitál nemůţe být, ani za těchto okolností, efektivně zhodnocen. 

Největším negativem vybrané investice jsou vysoké náklady, které při poměrně 

nízkých trţbách generují ztrátu. Vysoká citlivost na změnu nákladů, 19,37% (NPV poklesla 

při nárůstu nákladů o 5%), je tedy hlavní nevýhodou daného investičního projektu. Vzhledem 

ke stále rostoucím cenám ropy a elektřiny je změna výše nákladů velmi pravděpodobná. 

I v případě, ţe by se náklady zvedly o méně neţ 5%, čistá současná hodnota projektu značně 

poklesne, coţ je při stávající situaci zcela neţádoucí. 
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Projekt projevuje poměrně vysokou citlivost na změnu trţeb. Při moţném poklesu 

by tak tato vyšší citlivost mohla negativně ovlivnit efektivnost investice. Na druhou stranu je 

třeba počítat také s moţným růstem trţeb, který by ji díky vyšší citlivosti ovlivnil příznivě. 

Ovšem i v případě nejvyššího předpokládaného růstu trţeb o 5%, zůstává její čistá současná 

hodnota značně záporná a vypovídá o neefektivním vyuţití investovaného kapitálu.  

Naopak na změnu daně z příjmu je citlivost projektu srovnatelně niţší. Úspora daně 

z příjmů byla povaţována za jedno z největších pozitiv investice. Ovšem z analýzy citlivosti 

vyplývá, ţe při zvýšení daně z příjmů nebude daňová úspora ani tak vysoká jako toto zvýšení, 

nefunguje tedy dostatečně efektivně. 

Pokud by OZO Ostrava spol. s r.o. trvala na stejných technických parametrech zadání 

investičního projektu (tedy dodrţení plánované kapacity zařízení, nezvyšování počtu 

zaměstnanců, atd.) dalo by se doporučit zváţení alternativy financování části kapitálových 

výdajů z cizích zdrojů. Celkové náklady kapitálu jsou niţší, pokud je zapojen i cizí kapitál. 

Při vyuţití pouze vlastního kapitálu jsou náklady obecně nejvyšší. 

V případě, ţe by mohly být přizpůsobeny technické parametry investice, ale zadavatel 

by trval na financování z vlastních zdrojů, bylo by moţno vyčíslit pomocí finančních metod 

efektivitu varianty zvyšujících sice náklady, ale také kapacitu třídící linky plastů a s ní i její 

příjmy. V tomto případě by mohlo být zváţeno pořízení větší linky na třídění plastového 

odpadu, s větším objemem zpracování nebo změny dvousměnného provozu na provoz 

trojsměnný. Záleţelo by ovšem na poměru nárůstu trţeb k nákladům, protoţe při stejném 

procentuálním růstu, vykazuje projekt vyšší citlivost na růst nákladů, neţ na růst trţeb. 

Procentní růst trţeb by musel být porovnatelně vyšší, neţ růst nákladů.  

Pravděpodobně nejlepší variantou by byla kombinace obou navrţených alternativ, 

jak změny přístupu k financování kapitálových výdajů, tak změny technického zadání 

investičního projektu. 
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5 Závěr 

Úkolem hodnocení investičních projektů je odpověď na otázku zda danou investici 

realizovat či ne. Pozitivní hodnocení a následná realizace pak předpokládají zvýšení hodnoty 

podniku, přínos z investice můţe být ekonomický i jiný, např. zachování, popřípadě zlepšení 

image společnosti, atd. Negativní hodnocení má za úkol zabránit velkým finančním ztrátám 

nebo dokonce krachu společnosti. 

Cílem bakalářské práce bylo ekonomické hodnocení variant vybrané reálné investice. 

Projekt k zhodnocení byl zadán podnikem OZO Ostrava spol. s r.o., jednalo se o výstavbu 

nové linky na třídění plastů. Z informací poskytnutých investorem a vlastních výpočtů byly 

zjištěny jednorázové kapitálové výdaje a predikovány budoucí peněţní příjmy a náklady 

investice. Následně byly vyčísleny náklady kapitálu, které slouţily jako diskontní faktor 

při výpočtu čisté současné hodnoty projektu, na jejímţ základě byla vybrána nejlepší z variant 

zadaného projektu. Analýza citlivosti určila nejvýznamnější a nejméně významné faktory, 

jejichţ změna by mohla ovlivnit vývoj čisté současné hodnoty investičního projektu. 

Výsledkem zhodnocení vybraného reálného projektu, byl výběr varianty s největší 

moţnou účastí na financování projektu ze strany Evropské unie, ze strukturálních fondů, 

operačního programu pro ţivotní prostředí „4.1 Zkvalitnění nakládání s odpady“, a to 

konkrétně 40% procent uznatelných nákladů. Dle hodnotícího kritéria NPV, byla čistá 

současná hodnota projektu vyčíslena na – 26 447 089 Kč. Analýza citlivosti odhalila vysokou 

citlivost na změnu nákladů. V případě nárůstu nákladů, bude NPV v poměru čtyřikrát niţší. 

Přitom je zvýšení nákladů vlivem stoupajících cen ropy a elektřiny nevyhnutelné.  

Na závěr byl konstatován fakt, ţe vybraný investiční projekt, nelze doporučit 

k realizaci. Vloţený kapitál je nenávratný, zamýšlená investice se nedá povaţovat 

za ekonomicky efektivní. Ani jiné neţ ekonomické přínosy investičního projektu nevyvaţují 

jeho značnou ztrátovost.  
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