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1. Úvod  

Dosažení cílů podnikatelské činnosti, což je celá soustava cílů, představuje souhrn 

mnoha aktivit. Jedno z nejvýznamnějších postavení mezi těmito cíli má bezesporu efektivnost 

podnikatelské činnosti a finanční stabilita podnikatelského subjektu. K dosažení těchto 

strategických cílů, je třeba dodržet celou řadu ekonomických pravidel a zásad. Jejich 

nerespektování může mít za následek předčasné ukončení podnikatelské činnosti,  

či insolvenci.  

Bakalářská práce souvisí s oblastí investování podnikatelského subjektu do projektu, 

který zásadně ovlivňuje následující průběh jeho další podnikatelské činnosti. Úkolem bude 

zhodnotit investiční projekt v průběhu jeho realizace.  

Praxe ukazuje, že v dnešní době přesyceného trhu není jednoduché zvolit efektivní 

investici. Pakliže subjekt vybere efektivní investici, není však garantováno, že realizace  

této investice bude také efektivní.  Proto je nezbytné všechny kroky naplánovat a ve výběru 

investice se neunáhlit. Samozřejmě se stává, že průběh plánování či samotnou realizaci 

projektu může narušit nepředvídaná událost. Proto je třeba počítat s určitou mírou rizika  

a riziko také zohlednit při hodnocení investice. Je nutné co nejpřesněji určit reálné budoucí 

příjmy a také náklady, které mohou dlouhodobě ovlivnit celkovou finanční situaci subjektu.  

V  hodnocení by se také měla promítnout míra konkurenceschopnosti podnikatelského 

subjektu.  

Důvodem neúspěchu při realizaci investičního projektu je, ve většině případů, právě 

nedodržování výše zmíněných ekonomických pravidel. Prvním krokem při rozhodování se  

o investování do daného projektu, by mělo být posouzení vhodnosti celé investice. Podniky 

by měly vědět, zda je investice v souladu s podnikatelskou činností podniku, zda budou mít  

na realizaci investice dostatek finančních prostředků a znát možnosti jejich získání, vědět jaká 

existují rizika spojená s investováním, atd. 

Předmětem zkoumání této bakalářské práce bude investice konkrétní společnosti 

s ručením omezeným, která je již ve fázi její realizace. Realizace této nákladné investice byla 

dávným snem a přáním jednatele společnosti. Před přijetím projektu se jednateli společnosti 

naskytla možnost pořídit předmět investičního projektu, který odpovídal realizaci jeho snů. 

Podrobné analýzy a hodnocení investice metodami ekonomického zhodnocení pominul a řídil 

se vlastním rozhodnutím. Nezhodnotil investici před jejím přijetím a neporovnával ji s jinými 

variantami, protože o jiné variantě ani neuvažoval. 
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Úkolem této bakalářské práce je nalézt odpovědi na otázky související s nedodržením 

výše zmiňovaných ekonomických pravidel a zásad. Zda výsledek hodnocení bude kladným 

hodnocením přístupu jednatele společnosti k investování, a jak investice ovlivní další vývoj 

podnikatelské činnosti subjektu, to zjistíme v průběhu hodnocení projektu pomocí základních 

metod ekonomického zhodnocení investic. Probíhající investici již nelze zastavit. Lze zčásti 

napravit chyby, kterých se podnikatel mohl dopustit při unáhleném rozhodnutí vynaložit velké 

finanční zdroje na rizikovou investici. Ekonomické zhodnocení investice se jeví jako 

neuspokojivé. Tuto hypotézu, zda tomu tak ve skutečnosti je, ověřím z propočtů základních 

metod ekonomického hodnocení investic a analýzou účetních výkazů společnosti a jejich 

vývoje po dobu životnosti investice.  

Aby byla vypovídací schopnost metod ekonomického hodnocení co nejpřesnější,  

je důležité zohlednit co nejvíce okolností, které by mohly investici ovlivnit. A samozřejmě, 

výsledek hodnocení dané investice musí být srozumitelný a je třeba jej správně interpretovat. 
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2. Teoreticko-metodologická východiska problematiky 

efektivnosti investic 

 V této kapitole bakalářské práce jsou vysvětleny základní pojmy týkající se 

investičního rozhodování a investic, dále jsou zde vysvětleny metody ekonomického 

zhodnocení investic a popsány faktory ovlivňující investiční rozhodování. Hlavními 

použitými prameny jsou Valach a kolektiv (2010), Scholleová (2009) a Synek a kolektiv 

(2010). 

2.1 Charakteristika investičního rozhodování a investice 

 Jednou z nejvýznamnějších činností v podniku je právě investiční rozhodování. Jedná 

se o druh manažerského rozhodnutí, které by mělo vycházet z celkové strategie podniku 

a naplňovat vytyčené cíle podniku. Pomocí investičního rozhodování se manažer snaží 

správně vyhodnotit jednotlivé možné varianty investičních projektů a vybrat tu nejlepší, která 

bude pro podnik finančně nejpřijatelnější a zároveň bude naplňovat hlavní strategické cíle 

podniku. S velikostí projektu rostou i dopady na firmu a její okolí. Je velmi důležité věnovat 

každé posuzované variantě dostatečnou pozornost, protože dopady těchto rozhodnutí mívají 

dlouhodobý charakter a ovlivňují celkový budoucí vývoj podniku. Špatná rozhodnutí mohou 

vést k finančním problémům v podniku nebo ztrátě konkurenceschopnosti na trhu, atd. 

Investiční činnost a její financování podnikem je charakteristická několika specifiky: 

a) rozhoduje se v dlouhodobém časovém horizontu; 

b) dlouhodobý časový horizont sebou nese větší možnost rizika odchylek od původních 

záměrů; 

c) jde o kapitálově náročné operace; 

d) velká náročnost na časovou a věcnou koordinaci účastníků investičního procesu; 

e) je zde souvislost investování s aplikací nových technologií a nových výrobků; 

f) některé investice mají závažné důsledky např. na infrastrukturu, ekologii aj. a vynucují 

si další vyvolané investice a také náklady na likvidaci, Valach a kolektiv (2010). 

Investice 

Makroekonomické pojetí chápe investice jako „Aktiva, která nejsou určena  

pro bezprostřední spotřebu, ale jsou určena pro užití ve výrobě spotřebních statků nebo dalších 

kapitálových statků.“ (Synek, 2007).  
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Všeobecně jsou investice často definovány jako použití úspor k výrobě kapitálových 

statků, eventuálně k vývoji technologií a k získání lidského kapitálu, Holman (1999). 

Nebo jak uvádí Scholleová (2009), jsou v širším pojetí investice chápány jako 

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

podniku přinášet vyšší užitky a v důsledku umožní získat i vyšší finanční efekty. 

Investice je pro potřeby sledování makroekonomických veličin, účetnictví 

a financování podniku nezbytné konkrétněji definovat. Z makroekonomického hlediska 

rozlišujeme investice: 

a) hrubé investice, které „představují přírůstek investičních statků za dané období. 

V současné metodice národních účtů se do nich zahrnují pod názvem „tvorba hrubého 

kapitálu“ následující části: pořízení a úbytky hmotných fixních aktiv (zejména např. budov  

i obytných, strojů, zařízení), pořízení a úbytky nehmotných fixních aktiv (např. licencí), 

změna stavu zásob (včetně strategických vládních rezerv).“ Valach a kolektiv (2010, str. 19); 

b) čisté investice „(také rozšiřovací investice) jsou hrubé investice snížené  

o znehodnocení kapitálu (kapitálovou spotřebu, zejména odpisy). Ve statistikách nejsou často 

uváděné vzhledem k tomu, že je obtížné určit znehodnocení kapitálu pomocí odpisů. Obvykle 

čisté investice tvoří méně než jednu polovinu hrubých investic.“  Valach a kolektiv (2010, 

str.22). 

 

Základní typy investic: 

a) finanční investice jsou investice do finančních aktiv (např. cenných papírů, 

podílových listů, dlouhodobých půjček apod..), 

b) reálné investice jsou investice do hmotných a nehmotných reálných aktiv. 

 

Investičním rozhodováním podniků se rozumí rozhodování o reálných investicích! 

2.2  Podnikové cíle a investiční strategie 

Podnik sestavuje investiční plán, aby se vyhnul nepříznivé ekonomické situaci vzniklé 

chybným rozhodnutím manažera a špatné investici. Jak uvádí Valach (2010), některé podniky 

sestavují dlouhodobý kapitálový rozpočet, který má globální charakter a uvažuje s různými 

variantami. Tak také sestavují krátkodobý roční kapitálový rozpočet, který má detailnější 

charakter. Podnikové cíle a další postupy, které podnik sleduje, jsou východiskem 

kapitálového plánování.   
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Při určování investičních cílů je třeba navazovat na hlavní podnikové cíle, kterými 

jsou zejména efektivnost a finanční stabilita podniku, podíl podniku na trhu, inovace 

výrobního programu a technologií, sociální cíle a respektování požadavků na ochranu 

životního prostředí. Základním finančním dlouhodobým – strategickým cílem podniku  

je maximalizace tržní hodnoty, střednědobým cílem pak maximalizace zisku a krátkodobým 

dílčím finančním cílem zajištění platební schopnosti podniku. Strategický cíl a cíle dílčí  

jsou sledovány souběžně. 

Pokud si podnik stanoví podnikové cíle, hledá strategie, tzn. různé postupy, pomocí 

nichž dosáhne, nebo se maximálně přiblíží, k těmto stanoveným cílům. 

Investor posuzuje každou investiční příležitost s ohledem na očekávaný výnos 

investice, očekávané riziko a očekávaný důsledek na likviditu podniku, dle tzv. magického 

trojúhelníku investování (viz. Obr. 2.1).  

Obr. 2.1  Magický trojúhelník 

 

 

Zdroj: obrázek [online] NTX.cz [8.5.2011] dostupné z: http://ntx.cz/id-68-magicky-trojuhelnik-

investovani 

 

Vrcholy magického trojúhelníku investování jsou výnos, riziko a likvidita, což jsou 

faktory ovlivňující investiční rozhodnutí a jsou ve vzájemném nesouladu. Na základě poměrů 

těchto faktorů následně investor vybírá nejlepší variantu – typ investiční strategie. Rozlišujeme 

strategii maximalizace ročních výnosů, strategii růstu ceny investice (např. kapitálový zisk 

u akcií), strategii růstu ceny investice spojenou s maximálními ročními výnosy, agresivní strategii 

investic (investice s vysokým rizikem s očekáváním velkého výnosu), konzervativní strategii 

(investice s nízkým rizikem, např. investice do státních cenných papírů) a strategii maximální 

likvidity (např. investice do krátkodobých termínovaných vkladů), Valach a kolektiv (2010). 
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2.3 Investiční projekty a fáze jejich uskutečňování 

Dle Valacha a kolektivu (2010, str. 44) „Podnikatelské investiční projekty představují 

soubor technických a ekonomických studií, které mají sloužit k přípravě, realizaci, 

financování a efektivnímu provozování navrhované investice. Jsou různě rozsáhlé podle 

povahy investice“. 

Mohou být klasifikovány podle různých hledisek. Podle podnětu k investicím 

rozlišujeme interní, vzniklé z podnikové potřeby (např. nákup nové obráběcí linky z důvodu 

nedostatečné kapacity) a externí investiční projekty, za účelem např. rozvoje a růstu podniku 

nebo za účelem regulace slabých stránek podniku. Dále můžeme rozlišit investiční projekty 

z hlediska zachycení v účetnictví na pořízení a) dlouhodobého hmotného majetku, 

b) dlouhodobého nehmotného majetku, c) dlouhodobého finančního majetku. Dle vztahu 

k rozvoji podniku rozlišujeme investice obnovovací, rozvojové a regulatorní.  

Dle vzájemného vlivu více projektů rozlišujeme projekty na: plně substituční (vzájemně 

se vylučující projekty), zčásti substituční (ekonomický závislé), nezávislé 

a komplementární. Podle věcné náplně a jejího rozsahu můžeme rozlišovat investování 

do: nového výrobního zařízení, nového produktu, nové organizace, nových trhů, nového 

okolí nebo nového podniku, jak uvádí Scholleová (2009). 

 

Jednou z podmínek úspěchu v oblasti dlouhodobého rozvoje podniku je vlastní 

příprava k realizaci a realizace investičních projektů. Investiční projekty se realizují v těchto 

po sobě následujících fázích: dle Scholleové (2009) 

a) Předinvestiční fáze a ta se skládá z: 

- identifikace projektů 

- selekce projektů 

- vyhodnocení, případně rozhodnutí o realizaci 

b) Investiční fáze, ve které je třeba připravit podmínky pro zdárný start investice 

c) Provozní fáze, kde se řídí vlastní provoz investice 

d) Dezinvestice, v této fázi se minimalizují náklady na ukončení provozu investice 

e) Postinvestiční audit, který je důležitý pro řízení dalších podobných projektů 
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2.3.1  Předinvestiční fáze 

Tato fáze je základním předpokladem pro úspěšnou realizaci projektu a proto by jí 

podnik měl věnovat velkou pozornost, podrobně analyzovat a co nejlépe vyhodnotit 

jednotlivé etapy této fáze.  

Dle Valacha a spol. (2010) je cílem předinvestiční přípravy především: podrobně 

identifikovat projekt a jeho různé varianty, vylučovat méně vhodné projekty a vybírat nejlepší 

variantu, dle různých hledisek zdůvodnit potřebnost projektu, rozhodnout o tom, kde bude 

projekt umístěn, navrhnout technické řešení a posoudit celkovou ekonomickou otázku 

projektu. 

Součástí předinvestiční fáze je zpracování tzv. předběžné technicko-ekonomické 

studie (pre-feasibility study) a studie proveditelnosti (feasibility study). Předběžná 

technicko-ekonomická studie se vypracovává obvykle jen u velkých a nákladných projektů 

a od studie proveditelnosti se liší v  podrobnějším rozpracování těch oblastí, které jsou 

v závěru pre-feasibility study označeny jako závažné a nutné k dalšímu prošetření. Studie 

proveditelnosti poskytuje veškeré podklady, potřebné pro rozhodnutí, a jak z časového 

hlediska, tak z hlediska nákladů bývá zpracování této studie velmi náročným úkolem. 

Feasibility study by, dle Scholleové (2009, str.30), měla obsahovat: „analýzu trhů, 

marketingovou strategii, analýzu výrobních vstupů, analýzu výrobního zařízení a technologie, 

analýzu lidských zdrojů, analýzu lokalizace projektu, analýzu organizace a řízení, analýzu 

rizika, finanční analýzu a hodnocení, plán realizace“. Většinou se na vypracování studie 

proveditelnosti podílí tým odborníků a je podkladem pro realizaci investice. 

2.3.2 Investiční fáze 

Tato fáze pojímá období od zahájení investičního projektu až do okamžiku uvedení 

projektu do provozu. Zahrnuje činnosti, které představují náplň vlastního uskutečnění 

projektu jako například: uzavření příslušných smluv, zajištění financování projektu  

nebo vytvoření projektového týmu. Tuto fázi lze také rozdělit do několika etap jako 

zpracování úvodní a realizační projektové dokumentace, rozhodnutí o zahájení výstavby, 

realizace výstavby, zkušební provoz a uvedení do provozu. 

2.4 Plánování peněžních toků z investičních projektů 

Plánování a stanovení peněžních toků, které přímo souvisí s investicemi (relevantní 

peněžní toky = Cash Flow), je klíčové pro hodnocení efektivnosti investice. „Peněžní tok 
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z investičního projektu představuje kapitálové výdaje a peněžní příjmy vyvolané projektem 

během doby jeho pořízení, životnosti a likvidace. Při přípravě a rozhodování o výběru 

investičních projektů jde o očekávané peněžní toky, které jsou naplánovány, při hodnocení 

fungujícího projektu o skutečně dosažené peněžní toky. Které jsou naplánovány, při 

hodnocení fungujícího projektu o skutečně dosažené peněžní toky.“ Valach a kolektiv (2010, 

str. 61). 

Při plánování peněžních toků by se měla respektovat určitá pravidla, jako např. dle 

Valacha a kolektivu (2010) vycházet z přírůstkových veličin, zohledňovat zdanění, zahrnout 

všechny nepřímé důsledky investování, stejně jako alternativní náklady majetku i zdrojů, 

nebrat v úvahu utopené náklady a úroky z úvěrů, odpisy chápat jako nepeněžní výdaj 

a zohledňovat míru inflace. 

Na základě definice peněžních toků můžeme tvrdit, že jednou skupinou  

jsou jednorázové kapitálové výdaje včetně přírůstku aktiv do doby zavedení do provozu  

a druhou skupinou jsou provozní příjmy, které vznikají po dobu provozování investice. 

Kapitálový výdaj představují výdaje na pořízení jak hmotného, tak nehmotného 

dlouhodobého majetku, výdaje na výzkum a vývoj projektu, výdaje na přírůstek čistého 

pracovního kapitálu. Tyto výdaje na pořízení dlouhodobého majetku jsou někdy upravovány  

o daňové efekty spojené s prodejem nahrazovaného majetku, či o příjmy z prodeje stávajícího 

hmotného dlouhodobého majetku. Modelově můžeme kapitálový výdaj vyjádřit takto: 

 

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

 

kde K kapitálový výdaj, 

 I výdaj na pořízení dlouhodobého majetku, 

           O výdaj na přírůstek čistého pracovního kapitálu, 

 P příjem z prodeje nahrazovaného dlouhodobého majetku, 

 D kladné či záporné daňové efekty. 

Zdroj: Valach a kolektiv (2010) 

 

Provozní příjmy z investice, které by měla produkovat realizovaná investice po dobu 

své životnosti, jsou tvořeny čistým ziskem, ročními odpisy, změnou čistého pracovního 

kapitálu a také příjmy spojenými s prodejem dlouhodobého majetku koncem jejich životnosti, 

které jsou upraveny o daň. Podle toho, zda je investice financována pouze z vlastních zdrojů, 

hovoříme o nezadluženém projektu, nebo je financována částečně z vlastních zdrojů 
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a částečně z cizích zdrojů, pak hovoříme o zadluženém projektu. U nezadlužených projektů 

je výpočet peněžních toků jednodušší, protože veškeré příjmy z investice plynou vlastníkovi, 

peněžní toky z investice plynoucí věřiteli jsou nulové a celkové peněžní toky plynoucí 

z investice představují veškeré peněžní toky, které podnik získá z aktiv bez ohledu na to,  

zda přísluší vlastníkovi nebo věřiteli. 

U zadlužených projektů je výpočet o něco komplikovanější, protože celkové peněžní 

toky plynoucí z investice se skládají jak z peněžních toků plynoucích vlastníkovi,  

tak z peněžních toků plynoucích věřiteli.  A to v důsledku toho, že věřitelé poskytují 

vlastníkovi peníze na realizaci investice. Vlastník tímto způsobem získává levnější kapitál. 

Vlastní kapitál je totiž vždy ten nejdražší a proto vlastník využije k realizaci projektu i cizí 

kapitál. Peněžní toky z investice plynoucí vlastníkům – akcionářům jsou tvořeny z finančních 

toků z činnosti provozní, investiční i finanční.  

Celkové pojetí peněžních příjmů z investičního projektu můžeme vyjádřit takto: 

 

                                                    P = Z + A ± O + PM ± D                                                   (2.2) 

 

kde P celkový roční peněžní příjem z projektu, 

Z roční přírůstek zisku po zdanění, 

A přírůstek ročních odpisů v důsledku investice, 

O změna čistého pracovního kapitálu v důsledku investování během doby 

životnosti, 

PM příjem z prodeje dlouhodobého majetku koncem životnosti, 

D daňový efekt z prodeje dlouhodobého majetku koncem životnosti. 

Zdroj: Valach a kolektiv (2010) 

  

Jelikož je očekávaný peněžní tok z investice (cash flow) výchozím bodem  

pro hodnocení investičních projektů, neměla by predikce očekávaných peněžních příjmů 

z investice společně s kapitálovými výdaji zkreslovat další vyhodnocování investičního 

projektu. To znamená, že by měla být, pokud možno, reálná.  Je třeba respektovat vliv mnoha 

faktorů a s nimi spojené riziko odchylky od předpokladu. 
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2.5  Metody hodnocení investic 

Také v oblasti investičního rozhodování je nutné sledovat základní cíle podniku,  

jako je tržní hodnota podniku. Proto je žádoucí, aby podnik realizoval takové investiční 

projekty, které napomáhají právě růstu jeho tržní hodnoty, zároveň tedy efektivnosti  

a finanční stabilitě podniku. Metody hodnocení investic rozlišujeme z hlediska respektování 

faktoru času na statické a dynamické. Kromě hlediska časového posuzujeme také efekt  

z investice. Dle Scholleové (2009 jsou vstupními veličinami pro stanovení hodnoty investic: 

peněžní toky (investiční výdaje a cash flow), počet období, diskontní míra podniku a případné 

další veličiny, jako např. náklady, zisk, údaje technického charakteru, atd. Při zhodnocování 

efektivnosti investičních projektů existuje řada metod. V této práci jsem se zaměřila na takové 

metody hodnocení investic, které jsou pro daný subjekt nejvhodnější.  

1. Čistá současná hodnota 

2. Vnitřní výnosové procento 

3. Index ziskovosti 

4. Ekonomická přidaná hodnota 

5. Doba návratnosti 

2.5.1  Čistá současná hodnota 

 Čistá současná hodnota, nebo-li Net Present Value – NPV je základní metodou všech 

dynamických metod, nejčastěji používaná, neboť dává srozumitelný výsledek.  

Jak uvádí Valach a kolektiv (2010, str. 99) „Můžeme ji definovat jako rozdíl mezi 

diskontovanými peněžními příjmy z investičního projektu a kapitálovým výdajem.“ Tato 

metoda zohledňuje faktor času, rizika, likvidity i časový průběh investice, umožňuje pracovat 

s kombinacemi více investic a její výsledek přímo udává souvislost s hlavním cílem podniku. 

Nevýhodou této metody je možnost umělého nadhodnocování projektu.  

Matematické vyjádření čisté současné hodnoty je následné: 
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kde Č čistá současná hodnota, 

P1,2,.,N peněžní příjem z investice, 

K  kapitálový výdaj, 
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i požadovaná výnosnost (úrok v %/100), 

n jednotlivá léta životnosti investice, 

N doba životnosti, 

K požadovaná výnosnost podniku. 

Zdroj: Valach a kolektiv (2010) 

 

V případě postupného uskutečňování kapitálových výdajů, je nutné tyto výdaje 

diskontovat (aktualizovat). V tomto případě matematicky vyjádříme takto: 
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kde T doba výstavby, 

 t jednotlivá léta výstavby, 

ostatní symboly zůstávají stejné jako v předchozích vzorcích. 

Zdroj: Valach a kolektiv (2010) 

 

Poskytovatelé podnikového kapitálu (vlastníci a věřitelé) díky profinancování 

investice zadržují podnikový kapitál, čímž vzniká riziko z neuspokojení dalších potřeb, 

a tudíž vyžadují z investice výnos, který jim zmíněné riziko pokryje. Z toho vyplývá, že čím 

vyšší bude pro vlastníky a věřitelé míra rizika, tím vyšší budou požadovat výnosy. Čistá 

současná hodnota udává, kolik peněz dostane podnik nad investovanou částkou. Pokud je její 

výsledek záporný, nedoporučuje se přijmout tuto investici, neboť nepokryje míru rizika. 

V případě, že její hodnota je nulová, tak splní požadavek na výnosnost zadrženého kapitálu. 

Platí tedy, že čím je hodnota čisté současné hodnoty vyšší, tím je investiční projekt 

výhodnější. 

2.5.2 Vnitřní výnosové procento 

Podobně jako metoda čisté současné hodnoty i tato metoda patří mezi metody 

dynamické a za efekt investičního projektu považuje peněžní příjem z investice. Vnitřní 

výnosové procento IRR (Internal Rate of Return) je taková roční průměrná sazba, při které  

se současná hodnota provozních peněžních toků rovná kapitálovým výdajům. Jinak řečeno, 

hledáme takovou hodnotu diskontní míry, při které se současné očekávané výnosy z investice 

rovnají současné hodnotě výdajů na investici. Dle Synka a kolektivu (2010) je tato metoda 

v praxi velmi oblíbená, jelikož udává předpokládanou výnosnost investice, která se může 
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porovnat s požadovanou výnosností. „Rozdíl je mírou jistoty a rizika: je-li příliš velký,  

je jistota malá a riziko velké.“ Synek, Kislingerová a kol. (2010, str. 274). Nevýhodou této 

metody je komplikovaný způsob výpočtu, který se ale v dnešní době vyspělé IT daří 

eliminovat. Další nevýhodou této metody je ta skutečnost, že na rozdíl od metody NPV 

neplatí pro IRR dvou investic ani aktivita, ani jiný lineární vztah. Na základě výpočtu 

vnitřního výnosového procenta rozhodujeme, zda bude daný investiční projekt považován  

za vhodný, tzn. pokud bude hodnota IRR vyšší než požadovaná minimální výnosnost 

investice. 

Matematicky lze vnitřní výnosové procento vyjádřit takto: 
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kde Pn peněžní příjmy v jednotlivých letech životnosti projektu, 

K kapitálový výdaj, 

n jednotlivá léta životnosti projektu, 

N doba životnosti projektu, 

I zvolený úrokový koeficient. 

Zdroj: Valach a kolektiv (2010) 

 

Pokud se kapitálový výdaj uskutečňuje během několika let, je třeba diskontovat. Za 

těchto podmínek vyjádříme rovnici pro VVP takto: 
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kde t  jednotlivé roky investování, 

 T celková doba investování. 

Zdroj: Valach a kolektiv (2010) 

2.5.3 Index ziskovosti 

Index ziskovosti PI (Profitability Index) považuje na rozdíl od obou předchozích 

metod za efekt z investice zisk, který tato investice přináší. Vypovídá o současné hodnotě 

provozních finančních toků připadajících na jednu korunu výdajů na investici. Přijatelnost 

daného investičního projektu, resp. jeho efektivnost posuzujeme podle hodnoty PI. Čím  
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je hodnota PI vyšší, tím bude pro podnik projekt efektivnější. Kritériem je podmínka, že index 

ziskovosti je větší než jedna. Pokud se PI rovná nule, je možné využití jiných metod, a při hodnotě 

menší než jedna by měl být projekt zamítnut. Tento ukazatel je hojně používán, jelikož poskytuje 

rychlou a vysoce názornou představu o rentabilitě investice, i přesto, že nepřihlíží k rozložení 

zisku v čase, jak uvádí Synek a kol. (2010). Matematicky můžeme vyjádřit takto: 
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kde PI index ziskovosti (Profitability Index), 

 CF cash flow v roce i, 

 k požadovaná výnosnost podniku, 

 i rok provozu investice, 

 IN počáteční investiční výdaj, 

 n doba životnosti. 

Zdroj: Scholleová (2009) 

2.5.4  Ekonomická přidaná hodnota  

Ekonomická přidaná hodnota, nebo-li ukazatel EVA (Economic Value Added) je jak 

uvádí Synek a kol. (2010, str. 66) „rozdíl mezi provozním hospodářským výsledkem (ziskem) 

podniku po zdanění a jeho náklady na kapitál“. Zjednodušeně bychom mohli říci, že ukazatel 

EVA je ta část zisku, která zůstane v podniku poté, co jsou vyplaceny odměny věřitelům 

a vlastníkům. Při rozhodování o přijatelnosti investice budeme uvažovat o uskutečnění takové 

investice, jejíž výše ukazatele EVA bude větší nebo rovna nule. Ukazatel EVA lze vyjádřit 

jako výši čisté současné hodnoty volných peněžních toků snížených o alternativní náklady 

příležitosti. 

2.5.5  Doba návratnosti   

Při hodnocení efektivnosti investic je doba návratnosti jednou z nejpoužívanějších 

metod. Dle Scholleové (2009, str. 93) „se dá říci, že za dobu návratnosti (splacení)  

se považuje počet let, kterých je zapotřebí k tomu, aby se kumulované prognózované 

hotovostní toky vyrovnaly počátečním kapitálovým výdajů“. „Za efekt z projektu je zde 
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považován nejen zisk po zdanění, ale i odpisy.“ Valach (2010). Samotná investice  

je hodnocena tím příznivěji, čím kratší má dobu návratnosti. 

K výpočtu doby návratnosti použijeme následující vzorec: 
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kde I pořizovací cena (kapitálový výdaj), 

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

An roční odpisy z investice v jednotlivých letech životnosti, 

n jednotlivá léta životnosti, 

a doba návratnosti. 

Zdroj: Valach a kolektiv (2010) 

 

Protože očekávaný peněžní tok z investice je výchozím bodem pro hodnocení 

efektivnosti investic, předvídání očekávaných peněžních příjmů z  investice spolu 

s kapitálovými výdaji by mělo být pokud možno reálné a nezkreslovat další vyhodnocování 

investičního projektu. Proto je třeba respektovat vliv mnoha faktorů a s nimi spojeného rizika 

odchylky od předpokladu. 

2.6  Vliv úroků a daní na investiční rozhodování 

Při investičním rozhodování bychom neměli zapomenout na značný vliv jak daňové, 

tak odpisové politiky, stejně jako na velikost úroků dopadajících na podnik. Aby bylo 

dosaženo požadované míry efektivnosti investičního projektu, musíme respektovat všechny 

tyto již zmíněné aspekty. 

2.6.1 Úrok a investiční rozhodování 

Zřejmě nejvýznamnějším nástrojem hospodářské politiky státu v oblasti působení  

na investiční činnost podniků je výše úroků z dlouhodobých úvěrů. Své významné místo  

při rozhodování o investicích má úrok, který chápeme jako cenu zapůjčených peněz. Úlohy 

úroku v oblasti investičního rozhodování mají trojí podobu, podobně jako v kapitole o míře 

výnosnosti projektu dle Valacha (2010): 
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1. Vytváří stimuly (eventuelně antistimuly) k úsporám a investicím – znamená to,  

že pokud roste úrok, rostou také úspory, čili nabídka kapitálu a zároveň klesají investice; čili 

poptávka po kapitálu. Přirozeně tento vztah platí také naopak. 

2. Je nástrojem výběru investičních projektů a podílí se na alokaci kapitálu – podnik 

nebude investovat, jestliže úrok převýší očekávaný výnos z investice.  Klesá-li úrok, lze 

realizovat i projekty s nižším výnosem; pakliže úrok bude stoupat, podnik bude tyto projekty 

omezovat.  

3. Úloha úroku při zohledňování faktoru času - pomocí úročitele a odúročitele lze 

stanovit současnou nebo budoucí hodnotu kapitálových výdajů a peněžních příjmů 

z investice; Čím delší časový úsek se posuzuje, tím je vliv úroku na rozhodování podstatnější;  

a úrok chápeme jako alternativní náklad kapitálu. 

V praxi se setkáváme s různými typy úroků. Dilema nastává při rozhodování 

o investicích a je třeba se rozhodnout jaký úrok brát v úvahu. Přihlíží se k faktoru času a míře 

rizika. V případě bezrizikových investic (popř. investic s minimálním rizikem) se úrok  

pro jejich hodnocení odvozuje od úrokové sazby bezpečných dlouhodobých cenných papírů, 

většinou od úroků ze státních obligací, příp. obligací velkých komerčních bank.  

U investic s větší mírou rizika je třeba toto riziko zohlednit při výpočtu peněžních 

příjmů z investice. V tomto případě je nutné použít takovou úrokovou sazbu, kterou by měly 

investice do cenných papírů se stejným rizikem. Pokud očekáváme vyšší riziko, použijeme  

při hodnocení efektivnosti investice vyšší úrokovou sazbu. Hovoříme o tzv. „rizikové 

přirážce“, o kterou se zvyšuje úrok u bezpečných investic na upravenou úrokovou sazbu.  

Při hodnocení efektivnosti investic lze jako výchozí úrokovou míru použít průměrné 

náklady kapitálu, což jsou náklady, které podnik vynakládá na získání různých zdrojů 

financování svého rozvoje. Počítají se váženým aritmetickým průměrem úroku z cizího 

kapitálu po zdanění a očekávané výnosnosti vlastního kapitálu. Vahami jsou zde podíly 

vlastního a cizího kapitálu na celkovém kapitálu podniku. Platí zásada, že podnik by měl 

v budoucnu investovat v tom případě, dosáhne-li investice vyšší míry výnosnosti než  

je hodnota průměrných nákladů, tedy ceny celkového kapitálu podniku. Předpokladem je však 

splnění dvou hledisek, kdy: 

1. plánovaná investice má přibližně stejný podíl cizího a vlastního kapitálu jako dosavadní 

kapitálová struktura celého podniku, 

2. riziko plánované investice je stejné jako riziko dosavadní činnosti podniku  
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Pokud tato hlediska splněna nejsou, je zapotřebí upravit úrokovou sazbu odvozenou 

od průměrných nákladů kapitálu, tzn. očekávané peněžní příjmy z investičního projektu 

upravit na bezrizikovou úroveň. 

2.6.2 Vliv daní na investiční rozhodování 

Při výběru investičních variant a plánování peněžních toků z investičních projektů  

je třeba zohlednit skutečnost, že daňová politika, resp. výše sazeb daní, ovlivňuje výši zisku. 

Očekávaný peněžní příjem z investice je nutné snížit o daň ze zisku investic, zvýšit o část 

úroků, které po zdanění dopadají na podnik a zvýšit o odpisy, které nejsou skutečným 

peněžním výdajem. 

Existuje několik možných způsobů vymezení peněžních příjmů z investic. Záleží  

na volbě výchozí základny, které mohou být dle Valacha (2010) následující: 

1. zisk před zdaněním (EBT), kde úrok i odpisy jsou součástí nákladů; 

2. zisk před úroky a zdaněním (EBIT), kde odpisy jsou součástí nákladů, a úrok není 

součástí nákladů; 

3. zisk před úroky, odpisy a zdaněním (EBDIT), kde odpisy ani úrok nejsou součástí 

nákladů. 

2.7 Riziko v oblasti investičního rozhodování a jeho hodnocení  

Investice je chápána jako vynaložení kapitálu za účelem získání budoucích přínosů. 

Budoucnost je však nejistá a nejistota znamená riziko, které je přítomné i v oblasti 

vyhodnocování efektivnosti investičních projektů. Žádný zdroj informací nám nemůže zaručit 

požadovanou výši budoucích kapitálových výdajů a zejména peněžních příjmů. Vycházíme 

z prognóz peněžních toků, a aby bylo hodnocení efektivnosti investic reálné, musíme brát 

v potaz rizika spojená s investováním. Obvykle platí, že čím vyšší je očekávaný zisk 

z investice, tím je riziko také větší. 

2.7.1 Vztah mezi výnosností a rizikem 

Z praxe víme, že přirozenou vlastností investorů je averze k riziku. Nechtějí ztratit 

vložený kapitál do investice a očekávají výnos z dané investice. Z tohoto poznatku vyplývá, 

že preferují jisté investiční projekty před projekty se stejným výnosem, které ale mají vyšší 

míru rizika. Vztah mezi očekávanou výnosností investic a jejich rizikem můžeme, dle Synka 

(2010), vyjádřit názorně tzv. tržní přímkou (viz.Obr. 2.2). 
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Obr. 2.2 Tržní přímka 
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Zdroj: Synek (2010, str. 278) 

 

Na základě tohoto grafického znázornění můžeme říci, že s růstem rizika roste 

i požadovaná výnosnost investice. V této souvislosti musíme rozlišit výnosnost očekávanou 

a požadovanou. Očekávanou výnosností je taková výnosnost, kterou investor chce dosáhnout. 

Kdežto požadovaná výnosnost je kompenzace za odložení spotřeby a riziko. Požadovaná 

výnosnost investice může nést buď žádné, popř. minimální riziko a to znamená, že je reálnou 

výnosností s přihlédnutím k míře inflace, nebo požadovaná výnosnost sebou nese vyšší míru 

rizika. Toto riziko je kompenzováno rizikovou prémií, kterou dle Valacha (2010) investoři 

požadují u riskantnějších projektů. Riziková prémie vyplývá z následujících příčin: 

· Podnikatelské riziko podniku - zde jsou zohledněna rizika související s oborem podnikání, 

kde riziko kolísá podle provozních výnosů podniku za určité období. 

· Finanční riziko - proměnlivost provozních výnosů souvisí se strukturou financování; vyšší 

podíl dluhů zvyšuje riziko případného úpadku podniku. 

· Úrokové riziko – také nazýváno riziko splatnosti. V souvislosti s růstem úroků znamená 

delší doba splatnosti investice zvyšování rizika a tím i požadované výnosnosti. 

· Riziko prodejnosti cenného papíru - pokud má investor možnost výhodně koupit či prodat 

podnikové cenné papíry, bude vyšší požadovaná výnosnost investice a proto i prémie  

za dané riziko bude vyšší. 
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2.7.2 Analýza a měření rizika v oblasti investičního rozhodování 

V  souvislosti s investováním je třeba systematicky pracovat s rizikem a to z důvodu 

dlouhodobosti investičních projektů, které sebou nesou dlouhodobé důsledky na další rozvoj 

podniku. K predikci rizika investičních projektů nám slouží celá řada metod a postupů. 

U projektů, které již byly realizovány, vycházíme z historických údajů.  Jak uvádí Synek 

(2010), u dalších projektů použijeme metodu analýzy citlivosti investičních projektů, která 

zkoumá vliv dílčích faktorů, jakými jsou např. změna tržeb a zisku, úrokové míry 

na výnosnost podniku. Účelem je zjistit, jak je očekávaný peněžní tok z projektu závislý 

na změně faktorů, a určit podstatné veličiny, které rozhodují o úspěšnosti projektu. Postup  

při analýze citlivosti můžeme vyjádřit ve čtyřech krocích, jak uvádí Valach a kol. (2010, 

str. 206): „ 

1. Musí se definovat závislost peněžních příjmů (event. jejich částí – zejména zisku 

po zdanění) na faktorech, které je ovlivňují. 

2. Určí se nejpravděpodobnější hodnoty faktorů, které byly vzaty v úvahu při propočtu 

peněžních příjmů (event. jejich části – zisku) a stanoví se očekávaný peněžní příjem. 

3. Určí se změněné hodnoty jednotlivých faktorů (za předpokladu neměnnosti ostatních) 

a jejich vliv na celkový peněžní příjem (zisk po zdanění). 

4. Stanoví se nejvýznamnější, event. nejméně významný faktor ovlivňující peněžní 

příjem.“ 

Stupeň rizika můžeme dle Synka (2010) vnést do hodnocení efektivnosti investic 

dvěma způsoby: 

1. úpravou výnosů, resp. cash flow, 

2. úpravou podnikové diskontní míry. 

U prvního způsobu určíme průměrnou očekávanou hodnotu peněžních toků.  

Tuto hodnotu získáme na základě váženého aritmetického průměru hodnot všech variant cash 

flow, kde vahou je stupeň pravděpodobnosti jednotlivých cash flow.  

U druhého způsobu budeme brát v úvahu skutečnost, že faktor rizika je zastoupen 

podnikovou diskontní sazbou, tedy minimální požadovanou výnosností. Nejvhodnějším 

odhadem podnikové diskontní míry jsou vážené náklady kapitálu (WACC). Dle Scholleové 

(2009) ovlivňují WACC tyto faktory: 

1. způsob financování, resp. zadluženost 

2. náklady na cizí kapitál 

3. náklady na vlastní kapitál 
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Podnikovou diskontní míru je možné dle Scholleové (2009) upravit podle rizikové 

třídy projektu. Můžeme zvýšit diskontní míru u projektů s vyšším rizikem nebo snížit 

podnikovou diskontní míru u investic s nižším rizikem. 

2.8 Financování investičních projektů 

Úspěšná realizace investičního projektu včas a v potřebném rozsahu je podmiňována 

získáním dostatečných finančních zdrojů na pokrytí veškerých potřeb projektu. Volba 

způsobu financování by měla být zpracována již v předinvestiční fázi a zároveň je součástí 

studie proveditelnosti. V investiční fázi projektu se odhady z předchozích fází upravují  

dle podmínek finanční dostupnosti v reálném čase. Jak uvádí Scholleová (2009) , je třeba 

zajistit prostředky v dostatečné výši, aby byla finančně pokryta jak fáze investiční, tak fáze 

provozní. Jejich výše by měla být také zohledněna ve studii proveditelnosti. Finanční zdroje 

na úhradu investic by měly být v pokud možno optimálním složení. Jestliže budeme hovořit 

o dlouhodobém financování, budeme ctít zásadu „zlatého bilančního pravidla“. Ta nám říká, 

že dlouhodobý majetek je krytý dlouhodobými zdroji a krátkodobým kapitálem je krytý 

majetek krátkodobý. Oběžný majetek trvalého charakteru můžeme krýt také dlouhodobými 

zdroji. Základní cíle dlouhodobého financování investic jsou tři: 

1. Zajistit takovou výši kapitálu na investiční projekty podniku, aby splňovala 

požadovanou míru výnosnosti. 

2. Finanční stabilita podniku nesmí být narušena. 

3. Průměrné náklady kapitálu na předkládané projekty by měly být co nejnižší.  

Finanční zdroje se nejčastěji třídí podle svého původu a podle vlastnického vztahu. Viz 

Tab. 2.1. 

Tab. 2.1 Zdroje financování investičního projektu 

 

vlastní cizí

- zisk - podniková banka
- odpisy - rezervy

- úvěry finančních institucí
- vklady vlastníků - dluhopisy

- dotace a dary - finanční leasing
- venture capital - obchodní úvěry

- ostatní závazky

Vlastnictví zdrojů
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Zdroj: Scholleová (2009, str. 182) 
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2.8.1 Interní zdroje investičního financování 

Interní zdroje financování investic jsou takové zdroje financování, které vznikají  

na základě vlastní činnosti podniku, tzn. zisk a odpisy. Základem podnikání je vlastní kapitál. 

Vlastní kapitál v podniku jednotlivce tvoří, jak uvádí Synek (2010), jeho peněžité i nepeněžité 

vklady. Vlastní kapitál obchodní společnosti je tvořen základním kapitálem, kapitálovými 

fondy, fondy ze zisku, nerozděleným ziskem minulých let a výsledkem hospodaření běžného 

účetního období. Použití vlastního kapitálu k financování investičního projektu je vždy dražší, 

neboť vlastník vložením vlastního kapitálu podstupuje větší riziko a tím se zvyšuje 

i požadavek na výnosnost investice. Jak již bylo uvedeno v předešlých kapitolách a také jak 

uvádí Scholleová (2009) „Nákladem vlastního kapitálu je takový podíl na zisku, který 

odpovídá požadované výnosnosti vloženého kapitálu s ohledem na podstoupené riziko.“  

Vlastní kapitál najdeme v bilanci na straně pasiv. Jednotlivé výnosy a náklady  

se v průběhu roku promítají ve „výkazu zisku a ztrát“. Pokud výnosy převyšují náklady, bude 

hospodářský výsledek podniku kladný a výsledkem hospodaření je v tomto případě zisk. 

V opačném případě má podnik ztrátu. Nerozdělený zisk (popř. neuhrazená ztráta) minulých 

let se objeví v bilanci na počátku nového účetního období. Nerozdělený zisk, je zisk  

po zdanění, který je výsledkem hospodaření podniku minulých let a nebyl použit na výplatu 

dividend (u akciových společností), nebo na tvorbu fondů ze zisku. Financování 

prostřednictvím interních zdrojů nazýváme také samofinancováním. Samofinancování sebou 

nese určité výhody i nevýhody. Výhodou samofinancování je dle Scholleové (2009) 

skutečnost, že nedochází ke zvyšování objemu závazků; a že díky zisku, který zvýší hodnotu 

vlastního kapitálu, se snižuje riziko podniku plynoucí ze zadlužení, a tím i úrok z cizího 

kapitálu, který by podnik mohl v budoucnosti použít. Nevýhodou samofinancování je fakt,  

že zisk není zcela stabilním zdrojem a je zdrojem dražším. Zisk běžného roku je třeba 

přeměnit na peněžní prostředky. Jedině takto plní funkci zisku jako zdroje financování 

investic. Také vztah mezi ziskem běžného roku a nerozděleným ziskem je velmi důležitý, 

jelikož je třeba předvídat další vývoj zisku. 

 

Odpisy jako rozhodující a stabilní interní zdroj financování představují pro podnik 

náklad, který snižuje zisk, ale nepředstavuje peněžní výdaj. Odpisy jsou vyjádřením stupně 

opotřebení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Jinak řečeno, je to rozvržená 

vstupní cena majetku, která se postupně promítne v provozních nákladech podniku po dobu 

životnosti tohoto majetku. Z toho vyplývá, že odpisy ovlivňují základ daně ze zisku, 
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rentabilitu podnikání a také jsou volným finančním zdrojem použitelným pro další 

financování. Na rozdíl od zisku je výhodou odpisů jejich relativní stabilita, a to především 

z těchto důvodů: 

· odpisy podnik využije i v případě, že nevytvoří zisk a tržby pokryjí jen úroveň 

nákladů 

· odpisy neovlivňuje tolik proměnlivých faktorů jako zisk. 

Odpisy zachycené ve finančním plánu nebo v účetnictví podniku závisí na výši 

a struktuře dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, na ceně tohoto majetku, ze které  

se odepisuje, dále na době odepisování majetku a metodě odepisování. Rozlišujeme účetní 

a daňové odpisy. Účetní odpisy ovlivňují výsledek hospodaření a jsou nákladovou funkcí 

odpisů. Je možné je provádět několika způsoby a způsob odpisování si volí každá účetní 

jednotka sama. Daňové odpisy jsou nákladem, který ovlivňuje daňový základ. Pokud jsou 

účetní odpisy vyšší než daňové, musí se o jejich rozdíl účetní zisk zvýšit. Naopak, účetní zisk 

se sníží, jsou-li účetní odpisy nižší. Oprávky představují kumulované opotřebení majetku  

po celou dobu jeho životnosti v podniku. 

 

Také finanční rezervy jsou zdrojem interního financování podniku. Jsou tvořeny 

k financování budoucích nepředvídaných výdajů a kryje se jimi riziko podnikání. Mohou to 

být např. rezervy na opravy budov a zařízení, rezervy kurzových ztrát či rezervy na ztráty 

z nedobytných pohledávek. Některé společnosti (např. společnosti s ručením omezeným) mají 

zákonnou povinnost vytvářet rezervní fondy, které rovněž ovlivňují výši zisku. Z hlediska 

vlastnictví zdrojů jsou rezervy cizím kapitálem (na rozdíl od rezervních fondů), a tudíž  

jsou s používáním tohoto kapitálu spojené náklady (úrok, poplatky, provize, atd.). Přesto 

obvykle platí, jak uvádí Synek (2010), že je cizí kapitál levnější než kapitál vlastní a zároveň, 

že krátkodobý kapitál je levnější než dlouhodobý kapitál. 

2.8.2  Externí zdroje investičního financování 

Podíl externích zdrojů na financování investic představuje většinou objemově menší 

část než zdroje interní, avšak jsou mnohem rozmanitější. Jak bylo v předchozích kapitolách 

uvedeno (viz. Tab. 2.1) mezi externí zdroje financování můžeme zařadit jak zdroje vlastní,  

tak cizí. Vlastním externím zdrojem u akciových společností jsou emitované kmenové akcie 

a prioritní akcie. Jelikož se v této práci zabýváme společností s ručením omezeným, budou 

vlastním externím zdrojem vklady společníků; stejně tak to bude u vlastních společností 



26 

 

a podniku jednotlivce. K základním zdrojům externího financování patří dlouhodobé úvěry, 

leasing a zahraniční kapitál.  

Financování pomocí dlouhodobých úvěrů a střednědobých úvěrů je v naší 

ekonomice těžištěm návratného financování investic. Za střednědobé úvěry jsou považovány 

úvěry se splatností jeden rok až pět let. Dlouhodobé úvěry mají splatnost delší než pět let. 

Nevypořádané dlouhodobé přijaté zálohy od odběratelů, vydané dlouhodobé směnky 

a emitované dluhopisy jsou také chápány jako návratné zdroje financování investic a můžeme 

je shrnout pod pojmem dlouhodobé závazky. Bankovní úvěry (dlouhodobé a střednědobé) 

získávají podniky v podobě investičních úvěrů (resp. termínovaných půjček), hypotečních 

nebo dodavatelských úvěrů. Mohou být poskytovány ve formě peněžních prostředků 

či formou dodávek fixního majetku. Hypoteční úvěr může podnik získat od bank oproti 

zástavě nemovitého majetku. Investiční úvěry poskytují banky podnikům na pořízení 

dlouhodobého nehmotného majetku, k rozšíření dlouhodobého hmotného majetku i majetku 

oběžného. Dodavatelské úvěry poskytují banky převážně dodavatelům technologických 

zařízení a strojů. Podle typu záruky můžeme rozdělit dlouhodobé dodavatelské úvěry  

na movitou zástavu (předmět úvěru slouží po dobu splácení úvěru věřiteli jako záruka,  

ale přímo přechází do vlastnictví odběratele) a na podmíněný prodejní kontrakt (movitý 

soubor věcí zůstává v majetku dodavatele až do doby úhrady splátek). 

 

Za alternativní formy financování podnikových investic považujeme leasing, 

fortfaiting, faktoring a projektové financování. Dle Valacha (2010) lze charakterizovat 

leasing jako speciální formu financování potřeb podniku cizím kapitálem. Vlastníkem 

předmětu leasingu je věřitel a tím se také zásadně liší od bankovních úvěrů a jiných forem 

cizího kapitálu. V praxi se setkáváme obvykle se dvěma typy leasingu. Jsou to provozní 

(operativní) a finanční (kapitálový) leasing. Větší význam pro financování investic podniku 

má leasing finanční, který je dlouhodobým pronájmem a obvykle leasingová smlouva 

zajišťuje nájemci právo na odkoupení majetku po ukončení doby leasingu. Přičemž doba 

leasingu přibližně odpovídá ekonomické životnosti předmětu pronájmu a leasingové splátky 

zhruba odpovídají pořizovací ceně majetku. Hovoříme o pronájmu, tedy pořízený majetek 

není majetkem nájemce, a proto také nesmí být nájemcem odepisován. Avšak leasingové 

splátky jsou daňově uznatelným nákladem. Oproti tomu provozní leasing je krátkodobým 

pronájmem a po ukončení doby leasingu je povinen předmět leasingu pronajímateli vrátit.  

Při rozhodování podniku o pořízení majetku formou leasingu, je důležitá zejména výše 
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leasingové ceny a splátek. Pokud se podnik rozhoduje, zda použít zdroj financování investice 

bankovní úvěr či leasing, měl by se zaměřit, jak uvádí Synek (2010) na: 

> daňové aspekty 

> úrokové sazby z dlouhodobého úvěru a systém úvěrových splátek 

> průběh a výši leasingových splátek v rámci doby leasingu 

> sazby odpisů a zvolenou metodu odepisování majetku v průběhu jeho životnosti 

> faktor času, vyjádřený zvolenou diskontní sazbou pro aktualizaci peněžních toků 

spojených s úvěrem či leasingem. 

 

Fortfaiting je odkup střednědobých a dlouhodobých pohledávek, které vznikly  

při vývozu eventuálně dovozu prostřednictvím speciální organizace či banky na úvěr. 

Factoring je smluvně sjednaný odkup krátkodobých pohledávek dodavatele, které vznikly 

dodavateli z důvodu poskytnutí nezajištěného dodavatelského úvěru. V tomto případě se děje 

pouze na území jednoho státu. Posledním alternativním zdrojem financování podnikových 

investic, o kterém je v literaturách zmínka je projektové financování. Dle Valacha se 

projektové financování využívá pro krytí velkých, kapitálově náročných projektů. Účastníky 

projektového financování jsou sponzoři, projektová společnost, stavební společnost, 

provozovatel a banky, které jsou nositelem hlavního zdroje financování projektů. Výhodou 

projektového financování je přenesení rizika projektu na banky. 
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3. Charakteristiky podniku, jeho vývoj a posouzení ekonomické 

efektivnosti investičních projektů podniku 

V této kapitole se seznámíme s podnikatelským subjektem a jeho historií. Stěžejní 

částí kapitoly jsou rozbory účetních výkazů a výpočtová část základních metod ekonomického 

zhodnocení investic. 

3.1 Charakteristika společnosti Penzion Bělá, s.r.o. 

 Společnost Penzion Bělá, s.r.o. zahájila svou podnikatelskou činnost v roce 1992 

v Kravařích ve Slezsku. Nyní sídlí společnost v Bolaticích. Stoprocentním vlastníkem 

společnosti byl do roku 2008 pan Evžen Duda, který společnost založil. V roce 2007 

přistoupila do společnosti paní Dr. Lenka Papešová, CSc., která se od 9. prosince 2007 stala 

jednatelkou a společníkem. Předmětem podnikání společnosti je: 

- zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem 

zpracování nebo dalšího prodeje  

- hostinská činnost 

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 

 

Historie společnosti penzion bělá, s.r.o. 

 Pan Evžen Duda, který byl do roku 2007 jediným majitelem a má velké znalosti 

v oblasti zemědělské výroby, a to jak živočišné, tak rostlinné zemědělské výroby. Praktické 

zkušenosti s chovem a výcvikem sportovních koní získal také před zahájením podnikatelské 

činnosti. Byl zaměstnán na farmě v Albertovci jako samostatný zootechnik a později jako 

vedoucí chovu koní až do roku 1989. Největší zkušenosti získal na stážích v zahraničí. Pan 

Duda byl také aktivním sportovcem a reprezentoval naší republiku v mezinárodních 

vozatajských soutěžích. Dnes se v tomto sportovním odvětví věnuje trenérské činnosti.  

 Společnost se zabývá rostlinnou i živočišnou zemědělskou výrobou. Na pronajaté 

zemědělské půdě pěstuje převážně obiloviny a využívá je také jako pastviny. Společnost 

obhospodařuje zemědělskou půdu od roku 2000. Vlastní plocha je cca 18 000 m2, 
plocha  

dle nájemní smlouvy je cca 80 000 m2
 – „farma Padělky“. Součástí nájemní smlouvy jsou 

také zemědělské stavby, které společnost využívala k ustájení zvířat a uskladnění 

zemědělských plodin. Již v této době měla společnost v majetku 7 kusů chovných zvířat – 

koní a 3 kusy mladých zvířat – hříbat, které byly evidovány jako zásoby. Chovné stádo koní 
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je zapsáno v plemenné knize v České republice. Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi 

kvalitní zvířata, bude chov také zapsán v belgické plemenné knize. 

 Společnost Penzion Bělá, s.r.o. je proaktivní společností, která neustále hledá 

příležitosti k rozvoji v podnikání. V roce 2006 pořídila do svého vlastnictví nemovitost - 

statek v Bělé ve Slezsku. Historie této nemovitosti sahá až do roku 1892, kdy byl statek 

postaven. Statek nebyl v letech 1990-2006 využíván ani udržován a v době, kdy jej společnost 

koupila, byl zchátralý a bylo třeba jej zrekonstruovat.  

 

Rekonstrukce nemovitosti 

 V roce 2006 společnost zahájila rekonstrukci nemovitosti v Bělé ve Slezsku. Nejdříve 

byla zrekonstruována hospodářská část budovy, ve které vzniklo boxové ustájení pro 18 koní, 

přičemž byl zachován historický vzhled stáje. Následně byla zrekonstruována obytná část 

budovy, kde se nyní nachází penzion se stylovou vinárnou. Poslední částí statku, která byla 

předmětem rekonstrukce, byla rozlehlá stodola. V prostorách této zrekonstruované budovy 

vznikla nová krytá jízdárna, dále prostory pro uskladnění produktů rostlinné výroby, a kryté 

parkovací místo pro traktor. Byly provedeny terénní úpravy s výsadbou a oplocením. Celá 

rekonstrukce, ať už interiéru či exteriéru, byla provedena velmi citlivě s ohledem na životní 

prostředí a původní historický ráz sídla a okolí. Probíhající rekonstrukcí se společnost ocitla  

v „přechodném“období a až do roku 2010 probíhaly společně s rekonstrukčními pracemi 

nového majetku také přípravy na další podnikatelské činnosti. Zaměřila se na rozšíření 

celoroční nabídky služeb cestovního ruchu v dané oblasti a zvýšení kvality technického 

zázemí sportovně-rekreačních areálů.  

 V roce 2007 přistoupila do společnosti paní Dr. Lenka Papešová, CSc. Vlastní kapitál 

společnosti se jejím přistoupením zvýšil ze dvou miliónů na deset miliónů korun a současně 

dlouhodobé půjčky společníků na 12,5 mil. korun. Po ukončení rekonstrukce v roce 2010  

se společnost kromě chovu plemenných koní zaměřila na cestovní ruch. V oblasti cestovního 

ruchu, kterou se zabývá přistoupivší jednatelka, se společnost zaměřila na poskytování 

následujících služeb: 

· Cykloturistické pobyty 

· Zájezdy 

· Exkurze 

· Prodloužené víkendy 

· Team-building, školení, firemní akce 
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· Půjčovna kol a sportovního vybavení 

· Nabídka výcviku pro sportovní koně a jezdce 

Rostlinné a živočišné výrobě se nadále věnuje jednatel společnosti, pan Evžen Duda. 

3.2 Majetková struktura a zdroje krytí do roku 2011 

 Majetková struktury je zachycen v rozvaze na straně aktiv a zdroje krytí nalezneme 

v tomtéž účetním výkazu na straně pasiv. 

 

Majetková struktura 

 Struktura majetku zahrnuje veškerá aktiva, která je možné podle charakteru rozdělit  

na aktiva stálá, oběžná a ostatní. Bilance vývoje aktiv v jednotlivých letech od roku 2007  

do 2012 obsahuje Příloha č. 1.  

 

Výčet položek aktiv a jejich vývoj v letech 2007-2011:  

a) Pohledávky za upsaný vlastní kapitál – při založení společnosti Penzion Bělá, s.r.o. byl 

jediným společníkem pan Duda, a tudíž musel být základní kapitál splacen v plné výši. 

b) Stálá aktiva 

· Dlouhodobý hmotný majetek, z toho: 

- pozemky o ploše cca 18 000 m2, společnost v těchto letech nekupovala další pozemky,  

- budovy a stavby – od roku 2006 je v majetku společnosti statek v Bělé ve Slezsku, 

 a který se postupně rekonstruoval až do roku 2010, což vyplývá z vývoje tohoto 

dlouhodobého hmotného majetku. Budovy byly kolaudovány v roce 2010. Jedná se o 

tyto stavby a budovy: penzión, konírna a hospodářská budova (krytá jízdárna, sklad 

rostlinné produkce a kryté parkovací stání pro traktor). Jiné budovy a stavby 

společnost nevlastní. 

- stroje a zařízení, dopravní prostředky, inventář – do roku 2007 byl v majetku 

společnosti pouze terénní automobil značky Toyota. V roce 2009 společnost pořídila 

nový traktor typu John Deere, včetně čelního nakladače. Tento traktor má kapacitu 

k obhospodařování cca 250 až 400 ha zemědělské půdy. 

- jiný hmotný majetek – v tomto majetku společnosti jsou zařazeny chovné klisny  

a hřebci. V roce 2009 došlo k úhynu jedné chovné klisny. V důsledku rekonstrukce 

statku a vytvoření nových stájových míst, společnost využila této skutečnosti  
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a ponechala si vlastní produkci koňů, které byly postupně přeřazovány z položky 

oběžných aktiv – zemědělská produkce, koně. 

· Nedokončené hmotné a nehmotné investice 

-  tato položka stálých aktiv souvisí s nedokončenými stavebními pracemi probíhající 

rekonstrukce statku v letech 2006-2010. Kolaudací a uvedením dlouhodobého 

hmotného  majetku do provozu nebyla od roku 2010 žádné nedokončené hmotné  

a nehmotné investice. 

Kromě pozemků jsou všechny nemovitosti odepisovány. 

c) Oběžná aktiva 

· Zásoby, z toho: 

- materiál a nakoupené zboží – tato část zásob je tvořena především rostlinnou produkcí  

a od roku 2010 se zbožím souvisejícím s cestovním ruchem – občerstvení.  ¨ 

- nedokončená výroba – představuje část rostlinné výroby (ozim) 

- zemědělská produkce, koně – tyto zásoby tvoří hříbata a koně ve výcviku a tréninku.  

O prodeji či ponechání si koňů se rozhoduje individuálně, kus od kusu.  

· Dlouhodobé pohledávky – společnost neobchoduje a ani neinvestuje do dlouhodobých 

obchodních vztahů. 

· Krátkodobé pohledávky, z toho: 

- z obchodních styků do lhůty splatnosti – výše pohledávek souvisí se splatností faktur  

za zemědělské komodity, která je 3 až 6 měsíců. Dále jsou součástí pohledávek 

poskytnuté zálohy dodavatelům stavebních prací, které nebyly na konci účtovacích 

období zúčtovány, 

- stát – pohledávky vůči státu týkající se nadměrných odpočtů daně z přidané hodnoty  

za poslední čtvrtletí daných účetních období. 

· Finanční majetek 

- peníze a bankovní účty – tvoří je peněžní prostředky v pokladně a na bankovních 

účtech společnosti. Náhlý nárůst peněžních prostředků v roce 2007 způsobil vklad  

a půjčka nového společníka. Pokles na minimální hodnotu v roce 2009 a v dalších 

letech byl způsoben úhradou investic a nízkými tržbami. 

d) Ostatní aktiva 

· Ostatní aktiva tvoří výlučně náklady příštích období a dohadné účty aktivní. Mezi náklady 

příštích období patří různé druhy pojištění a dohadné účty aktivní v letech 2007-2011 

společnost neměla. 
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Zdroje krytí  

Zdroje krytí jsou pasiva zobrazena na pravé straně rozvahy a dělíme je na vlastní zdroje, cizí 

zdroje a ostatní pasiva. Bilance vývoje pasiv od roku 2007 do roku 2011 uvedena v přílohách, 

viz. Příloha č. 2. 

 

a) Vlastní zdroje 

· Základní kapitál – minimální hodnota základního jmění je dána Obchodním zákoníkem  

a u sledované společnosti to bylo 100 tis. Kč, jelikož společnost zakládal jediný společník. 

Hodnota základního kapitálu byla splacena v plné výši. 

· Kapitálové fondy  - hodnota kapitálových fondů byla v roce 2009 zvýšena ze dvou 

miliónů na osm mil. Kč, kdy se společníci rozhodli vložit do těchto fondů finanční 

hotovosti jako zdroj krytí nákladných investic. 

· Fondy ze zisku – jelikož doposud společnost Penzion Bělá, s.r.o. nedosáhla zisku, nebyl 

vytvořen ani zákonný rezervní fond. Jeho tvorba je taktéž vymezena Obchodním 

zákoníkem a zakladatelskou listinou, kdy se každoročně doplňuje až na hodnotu 10 % 

základního kapitálu. 

· Nerozdělený zisk popř. ztráta minulých let tvoří výsledky hospodaření za jednotlivé účetní 

období a hospodářské výsledky běžného období souhlasí s hospodářskými výsledky 

uvedenými ve výkaze zisku a ztráty.  

b) Cizí zdroje 

· Rezervy – společnost nevytvářela rezervy. Všechny plánované rekonstrukce měnily účel 

užívání. 

· Dlouhodobé závazky, z toho: 

- půjčky společníků – přistoupením společníka do společnosti v roce 2007 a potřebě 

peněžních prostředků se půjčky společníků navýšily o zhruba osm miliónů Kč. 

· Krátkodobé závazky, z toho: 

- závazky z obchodních styků – výše závazků je v letech 2007 – 2010 ovlivněna 

rekonstrukcí, dále jsou zde zohledněny přijaté provozní zálohy od odběratelů z prodeje 

koní, 

- závazky vůči zaměstnancům – společnost měla od roku 2007 čtyři zaměstnance,  

od roku 2010 pět zaměstnanců a tyto závazky souvisí s nevyplacenými doplatky mezd 

na konci účetních období, 
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- závazky vůči institucím sociálního zabezpečení – stejně jako u závazků vůči 

zaměstnancům, souvisí závazky vůči institucím sociálního zabezpečení se mzdami 

zaměstnancům, a nedoplatky povinných odvodů vůči těmto institucím, 

- daňové závazky – nedoplatky na daních z příjmů taktéž související s nedoplatky 

souvisejícími se splatností povinných odvodů z mezd zaměstnanců, 

- dohadné účty – tyto položky mají souvislost s věcným a časovým rozlišením účetních 

období. 

· Bankovní úvěry – patří mezi cizí zdroje, společnost čerpala dlouhodobý investiční 

bankovní úvěr na nákup pozemků, zemědělské půdy. Společnost využila možnost čerpat 

dotaci z „Programu Půda“ na úhradu úroků z investičního úvěru. Hodnota bankovního 

úvěru odpovídá výši poskytnutého úvěru, jehož zůstatek se průběžně snižuje o měsíční 

splátky dle splátkového kalendáře. 

c) Ostatní pasiva 

· Ostatní pasiva obsahují výdaje a výnosy příštích období, které, v našem případě,  

ve sledovaných obdobích společnost neměla.  

3.3  Tvorba hospodářského výsledku 

Tabulka s přehledem tvorby hospodářských výsledků společnosti do roku 2011 je součástí 

příloh, viz Příloha č. 3. 

 

· Tržby a náklady na prodej zboží – odpovídají tržbám a nákladům na prodej zboží 

souvisejících s poskytování služeb v oblasti cestovního ruchu a tržby v roce 2007 jsou  

za příležitostný prodej koňských postrojů. 

· Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (viz. Graf 3.1) – souvisejí s prodejem koní, 

rostlinné produkce a od roku 2010 s tržbami za služby z cestovního ruchu. Pokles 

v tržbách v roce 2011, vznikl ze ztrátového prodeje sportovního koně ve výcviku, resp. 

z důvodu zdravotních komplikací zvířete. 
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Graf 3.1 Vývoj tržeb 2007-2011 
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Zdroj: výkazy zisků a ztrát společnosti Penzion Bělá, s.r.o.; vlastní zpracování 

 

· Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby – vývoj nám ukazuje přírůstek 

v roce 2009, který je způsoben narozením hříbat a produkcí rostlinné výroby. V roce 

2010 došlo k poklesu stavu zásob zemědělských komodit, stejně jako v roce 2011. 

·  Spotřeba materiálu, energie a služeb, z toho: 

- materiál a provozní režie – představuje provozní režie a pomocný materiál v důsledku 

oprav a údržby, dále služby spojené s obhospodařováním zemědělských ploch  

a pronájem zemědělských ploch. 

· Osobní náklady, z toho: 

- mzdové náklady a náklady na sociální zabezpečení – náklady související 

s pracovněprávními vztahy se zaměstnanci společnosti. 

· Daně a poplatky – daně z příjmů, daně z nemovitosti, daně silniční, ostatní daně jinde 

neuvedené. 

· Účetní odpisy dl. hmotného a nehmotného majetku – účetní jednotka účtuje účetní odpisy 

shodně s daňovými a dle vývoje se výše odpisů změnila od roku 2009, kdy společnost 

pořídila nový traktor. V roce 2010 se začala odepisovat také zrekonstruovaná nemovitost. 

· Jiné provozní výnosy a náklady – pohyb těchto položek výsledovky zejména v letech 

2008 a 2009 znamenají prodej a vypořádání zůstatkové ceny chovných klisen, tzn. 

dlouhodobého hmotného majetku. 

· Ostatní provozní výnosy a náklady – položky souvisejí se získáním dotací ze Státního 

zemědělského intervenčního fondu na chov plemenných zvířat; dále jsou zde zahrnuty 

také smluvní pokuty a penále z provozní činnosti společnosti. 



35 

 

· Provozní hospodářský výsledek 

Společnost do roku 2009 vykázala minimální provozní hospodářský výsledek, od roku 2010 

vykazuje záporný hospodářský výsledek z provozní činnosti z důvodu odpisů dlouhodobého 

hmotného majetku. 

· Finanční výnosy a náklady – podstatnou část výše těchto položek výsledovky tvoří 

kurzové rozdíly při prodeji koní do zahraničí. Dále jsou to úroky z přijatých úvěrů  

a půjček. Tomu odpovídá i Hospodářský výsledek z finanční činnosti. 

· Mimořádný hospodářský výsledek – vyjadřuje nedaňové ztráty a zisky, např. manka  

a škody nad limit nebo také opravy účtování minulých let. 

· Hospodářský výsledek za účetní období – výše a vývoj hospodářského výsledku  

za jednotlivá účetní období odpovídá zejména provozní činnosti podniku, kdy společnost 

vykazuje od roku 2010 ztrátu. Výše této ztráty vypovídá o nízkém využití nového  

a rekonstruovaného dlouhodobého hmotného majetku. 

3.4  Cash Flow do roku 2011 

 Cash Flow (viz. Příloha č. 4) a vývoj do roku 2011 zachycuje změny stavů účetních 

operací, které jsou podrobně popsány v předchozích kapitolách a přímo souvisí s investicí. 

Z tohoto výkazu získáváme přehled o pohybu veškerých finančních zdrojů společnosti. 

Zaměříme se na výklad jednotlivých položek a jejich vývoj, které byly pro celkový výsledek 

jednotlivých peněžních toků podstatné a vázaly nejvyšší finanční zdroje. 

· Účetní odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku – z vývoje a velikosti 

změn odpisů dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku je zřejmé, že společnost jak 

v roce 2009, tak v roce 2010 pořídila a zařadila do používání dlouhodobý majetek,  

který odepisuje. V roce 2009 se jednalo o nákup traktoru, o kterém však víme, že není 

využíván efektivně vzhledem k jeho pořizovací ceně a technickým možnostem. Uvedení 

zrekonstruované nemovitosti v roce 2010 do užívání, taktéž nesplnilo očekávání 

budoucích příjmů, vzhledem k vysokým investičním nákladům.  

· Změna stavu zásob – v roce 2009 došlo k podstatnému zvýšení zásob (zejména kvůli 

hříbatům a přeřazení koňů z majetku do zásob). 

· Změna stavu dlouhodobých závazků (bez středně a dlouhodobých úvěrů) – v roce 2007 

bylo zvýšení dlouhodobých závazků o zhruba šest miliónů korun ovlivněno vkladem 

společníka, který přistoupil do společnosti. Pokles v roce 2009 vznikl na základě 
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rozhodnutí valné hromady, kdy se společníci rozhodli převést z půjček společníků zhruba 

milión a půl korun do vlastního kapitálu společnosti, resp. kapitálových fondů. 

· Změna stavu vlastního kapitálu z vybraných operací – v roce 2008 je zvýšení stavu, a to 

na základě rozhodnutí, tehdy ještě jediného jednatele, vložit do kapitálových fondů dva 

milióny korun. V roce 2009 navýšení vkladem na základě rozhodnutí valné hromady  

o převedení z půjček společníků zhruba 1,5 mil. Kč a 3,5 mil. Kč představuje vklad 

nového společníka do kapitálových fondů. 

 Celkově lze zhodnotit vývoj peněžních toků za jednotlivé roky takto: od roku 2010 

nevytváří společnost zisk a zdroje finančních prostředků jsou zejména tvořeny odpisy  

a vklady a půjčkami společníků. 

3.5 Predikce vývoje společnosti do roku 2019 

 Mezníkem ve vývoji ekonomické situace společnosti Penzion Bělá, s.r.o. byl rok 2010,  

kdy došlo ke kolaudaci a zařazení do užívání rekonstruovaného dlouhodobého hmotného 

majetku. Realizace záměru společnosti, vybudovat fungující velkostatek se zaměřením  

na zemědělskou výrobu a služby cestovního ruchu, neproběhla dle původního plánu. Byl 

vybudován nákladný penzion s přepychovým vybavením (viz. Příloha č. 5), který je v lokalitě 

nerozvinutého cestovního ruchu (viz. Příloha č. 5). Tržby z cestovního ruchu jsou tedy 

limitovány a z výsledků roku 2011 vyplývá, že ani v následujících letech nelze očekávat 

výrazný nárůst.   Investice do strojního vybavení k zemědělské činnosti společnosti byla také 

předimenzována. Traktor, který společnost zakoupila, není dostatečně využíván. Kapacitně  

je schopen, včetně sezónních špiček, obhospodařovat minimálně 250 až 400 ha půdy. Není 

však vybaven zemědělskými stroji na jednotlivé zemědělské práce, tj. orba, setí, sklízení  

a balení sena, sklízení obilí, balíkování slámy. 

  V roce 2011 se projevila vázanost finančních zdrojů ve stálých aktivech, především  

se jedná o nemovitosti, a jak již bylo uvedeno výše, společnost nemůže očekávat růst tržeb 

z cestovního ruchu. Proto je nutné, aby se její další podnikatelská činnost zaměřila na rozvoj 

rostlinné a živočišné výroby. V průběhu roku 2012 společnost předpokládá pořízení 

dlouhodobého hmotného majetku. Bude se jednat o zemědělskou techniku v hodnotě dvou 

miliónů korun. Konkrétně budou nakoupena přídavná zařízení k traktoru pro realizaci 

zemědělské rostlinné produkce. Tato přídavná zařízení zajistí zvýšení produkce rostlinné 

výroby a tržeb za poskytování služeb využíváním zemědělské techniky při sezónních pracích 

(např. příležitostné výpomoci při sklizni rostlinné produkce ostatním zemědělcům v okolí, 
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v zimním období při odklízení sněhu a další tržby spojené s příležitostnými placenými 

službami). U rostlinné produkce se bude jednat především o produkci senáže a krmného obilí. 

K lepšímu využití technických možností a kapacity traktoru a nových přídavných zařízení si 

společnost pronajme pozemky. Půjde o zemědělské plochy a pastviny. Zrekonstruovaná 

hospodářská budova skýtá dostatečné skladovací kapacity pro umístění zásob rostlinné 

produkce (pšenice, žito, oves, kukuřice).  Na pronajatých zemědělských plochách bude 

umístěn ve volných výbězích ohraničených ohradníky hovězí dobytek. Ustájení hovězího 

dobytka bude v již dříve pronajatých prostorách. Budou to mladí býci, chovaní k účelu 

porážky a prodeje masa. Hovězí dobytek je pro tento obor zemědělské činnosti společnosti 

výhodnější a efektivnější, jelikož má větší jateční výnosnost a zároveň spotřebuje přebytky 

krmné rostlinné produkce. Dojde sice k poklesu tržeb z rostlinné produkce, ale příjem 

z prodeje hovězího dobytka se výrazně zvýší. 

3.5.1 Rozvaha 

 Predikci dalšího vývoje majetkové struktury a zdrojů krytí do roku 2019 nalezneme 

v Příloze č. 6 a v Příloze č. 7. Ve vývoji je již od roku 2012 kalkulováno s pořízením 

dlouhodobého hmotného majetku a zakoupením třiceti kusů mladých býčků. V rozvaze  

se nákupem dlouhodobého hmotného majetku zvýší stálá aktiva. Pořizovací hodnota mladých 

býků se v rozvaze projeví na straně aktiv, resp. nárůstem oběžných aktiv. Pro úspěšnou 

realizaci rozvojové investice je nutný předpoklad, že oběžný majetek bude mít charakter 

trvalého růstu. 

 Nové investice vážou najednou velkou sumu finančních zdrojů. Na základě této 

skutečnosti a nedostatku volných peněžních prostředků a také s ohledem na diverzifikaci 

rizika se společnost rozhodla, že nové investice bude zčásti hradit z cizích zdrojů. Jednatelé 

předpokládají vyřízení dlouhodobého bankovního úvěru, který ovlivní stranu pasiv rozvahy, 

resp. položku Bankovní úvěry a výpomoci. Na základě jednání se zástupci konkrétní banky, 

se kterou mají jednatelé letité dobré zkušenosti, byl společnosti Penzion Bělá s.r.o. přislíben 

dlouhodobý úvěr na pořízení nové investice ve výši dvou miliónů korun. Předpokládaný růst 

vlastních zdrojů, zejména růst zisku, by měl zaručit postupné snižování podílu bankovních 

úvěrů a půjček společníků na cizích zdrojích. Společnost by podle vývoje měla poprvé 

dosáhnout zisku v roce 2014, což je již třetí rok od pořízení investice. Je nutné také sledovat 

vývoj krátkodobých závazků, jelikož rozdíl mezi oběžným majetkem a krátkodobými závazky 

tvoří čistý pracovní kapitál. Jeho přírůstek je podstatný pro ekonomické zhodnocení investic, 
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zejména při výpočtu metody čisté současné hodnoty investičního projektu. Průběh vývoje 

krátkodobých závazků  se v našem případě předpokládá, že od roku 2015 bude stabilní. 

3.5.2 Výsledovka 

 Vývoj tvorby a rozdělení zisku do roku 2019 nalezneme v Příloze č. 8. Graficky 

zpracovaný vývoj tržeb z různých činností společnosti Bělá ve Slezsku, s.r.o. od roku 2011  

do 2019 znázorňuje Graf 3.2.  

 

Graf 3.2  Vývoj tržeb 2011-2019 
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Zdroj:  předpoklad vývoje tvorby hospodářských výsledků společnosti Penzion Bělá, s.r.o. do 

roku 2019, vlastní zpracování 

 

 Od roku 2012 se předpokládá mírné zvýšení tržeb za prodej zboží. V rámci zkvalitnění 

služeb cestovního ruchu společnost zřídila webové stránky. Zejména díky propagaci 

poskytovaných služeb a nabídky ubytování v zrekonstruovaném penzionu na webových 

stránkách, společnost očekává v sezóně 2012 větší příliv návštěvníků penzionu a hřebčína. 

Rostlinná produkce se od roku 2012 rozdělí na produkci krmiv vlastní produkce a produkci 

ostatní rostlinné výroby. Budoucnost předpokládá stabilní vývoj tržeb z prodeje veškeré 

rostlinné produkce. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb by se měly výrazně zvýšit. 
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Jejich rychlý nárůst způsobí zejména prodej hovězího dobytka a sportovních koňů. Také 

služby poskytované pomocí zemědělské techniky se od roku 2012 výrazně projeví na růstu 

tržeb za prodej služeb. V dalších letech by se vývoj tržeb měl ustálit a můžeme zaznamenat 

jejich mírný nárůst.  

 Svou roli ve vývoji provozních nákladů budou mít od roku 2012 náklady na pronájem 

150 ha zemědělských ploch, které budou využívány k rostlinné výrobě a také k chovu 

hovězího dobytka. S rekultivací a údržbou pastvin a ostatních pronajatých ploch souvisí větší 

náklady na spotřebu materiálu a energie. V důsledku těchto prací společnost počítá s příjmem 

nového pracovníka, což ovlivní mzdové náklady a náklady na sociální zabezpečení. V dalších 

letech je kalkulováno s očekávaným reálným růstem mezd zaměstnanců. 

Účetní odpisy dlouhodobého hmotného majetku odpovídají struktuře majetku 

v rozvaze. Vývoj ročních odpisů odpovídá přírůstku dlouhodobého hmotného majetku.  

Při výpočtech odpisů majetku se pokračovalo se zavedeným způsobem odepisování  

a v souladu se zákonem o dani z příjmů. 

Výše finančních výnosů odpovídá ročním přijatým úrokům z bankovních účtů.  

V položce finančních nákladů jsou zohledněny naopak placené úroky z úvěrů a poplatky  

za vedení bankovních účtů. 

Očekávaný vývoj výsledku hospodaření určuje od roku 2012 snižování ztráty a již 

v roce 2014 se předpokládá dosažení zisku, který by měl v dalších letech, s návazností na růst 

obratu, stoupat. 

3.5.3 Cash Flow 

Přehled vývoje peněžního toku od roku 2011 do 2019 je uveden v Příloze č. 9.  

Ve výkaze Cash Flow se promítnou všechny změny položek účetních výkazů, jak rozvahy, 

tak výsledovky, které souvisí s pohybem peněžních prostředků. 

Počínaje stavem peněžních prostředků na začátku období, se změnou čistého 

pracovního kapitálu, výši odpisů a výsledku hospodaření, zjišťujeme peněžní tok z běžné 

činnosti. V předpokládaném období se počítá s navýšením zásob oběžného majetku,  

což představuje z hlediska toku peněž úbytek. Peněžní příjem naopak představují odpisy. 

Odpisy jsou sice nefinančním výdajem, ale jsou daňovým nákladem a tím snižují hospodářský 

výsledek.  

Peněžní tok investiční činnosti představuje v našem případě výdaje peněžních 

prostředků na pořízení nového dlouhodobého hmotného majetku. Konkrétně v letech 2007 až 

2010 se jednalo o postupné zařazování rekonstruovaných částí statku. V roce 2009 byl 
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pořízen a zařazen do užívání nový traktor a v roce 2012 se předpokládá nákup a zařazení  

do používání nových přídavných zařízení k traktoru. V dalších letech se uvažuje  

o obnovování strojního zařízení zhruba každých 10 let. Podle předpokladu společnost 

neplánuje další výrazné investování a vynakládání peněžních prostředků do investiční 

činnosti. V našem případě můžeme tvrdit, že jde o efektivní financování dlouhodobého 

majetku, protože změna toku peněz, resp. jejich úbytek, odpovídá zhruba výši odpisů. 

3.6 Vymezení konkrétních výdajů a příjmů na investici 

Pro posouzení efektivnosti této investice je nutno vypočítat kapitálové výdaje a příjmy 

na investici po celou dobu její životnosti. V našem případě se jedná o nemovitost, která se 

odepisuje 50 let. Kapitálové výdaje (viz. Příloha č. 10) a příjmy z investice (viz. Příloha č. 11) 

jsou propočítány až do roku 2058. Nemovitost je odepisována od roku jejího zakoupení,  

tj. od roku 2006 (výše odpisů a zůstatková cena investic je vypočítána v Příloze č. 12).  

Postupným zařazováním jednotlivých objektů rekonstruovaného velkostatku se odpisy 

zvyšovaly až do roku 2010, tedy doby ukončení rekonstrukce. V roce 2012 je kalkulováno 

s výdajem na zakoupení přídavných zařízení k traktoru. Další investice jsou předpokládány 

zhruba co deset let na nákup nového strojního vybavení. Příloha č. 10 nám dává přehled  

o veškerých očekávaných výdajích na investici, včetně jednotlivých změn čistého pracovního 

kapitálu (oběžná aktiva po odečtení krátkodobých závazků). Celkové výdaje i příjmy  

na investici byly diskontovány a použitá diskontní sazba byla 10%. Údaje pro výpočet výdajů 

i příjmů na investici byly čerpány z výkazů společnosti Penzion Bělá, s.r.o. a z přehledu 

vývoje činnosti až do roku 2058.  

Při sestavování pomocných tabulek k výpočtům výdajů, odpisů a příjmů  

se zohledňovala teoreticko-metodologická východiska uvedená v předchozí kapitole. 

3.7 Hodnocení projektu vybranými finančními kritérii 

 V této subkapitole se budeme zabývat propočty jednotlivých metod ekonomického 

zhodnocení finančních investic, jako jsou čistá současná hodnota, index ziskovosti, doba 

návratnosti, vnitřní výnosové procento a ekonomická přidaná hodnota EVA. 
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3.7.1 Kvantifikace čisté současné hodnoty 

 Výsledek výpočtu čisté současné hodnoty je patrný z tabulky 3.1. Hodnota čisté 

současné hodnoty je záporná a podle teoreticko-metodologických východisek je záporná čistá 

současná hodnota důvodem k zamítnutí investičního projektu.  

 

Tab. 3.1.  Čistá současná hodnota 

 

 

Zdroj: účetní výkazy společnosti Penzion Bělá, s.r.o. a vývoj společnosti do roku 2058, vlastní 

zpracování 

 

V našem případě je již investice ve fázi realizace a nelze ji zastavit. K výpočtu čisté 

současné hodnoty potřebujeme znát celkové kapitálové výdaje a příjmy z investice. V našem 

případě, kdy investování probíhalo postupně, jsme použili diskontované hodnoty. Zvolená 

diskontní sazba je 10% a vzhledem k době životnosti investice, nebylo nutné přizpůsobit 

diskontní sazbu současným úrokovým mírám.  

 Z výsledků je patrné, že celkové výdaje na investici mnohonásobně převyšují příjmy 

z investice, které v letech její rekonstrukce byly minimální. Ale ani po kolaudaci 

rekonstruované nemovitosti nedošlo k výraznému zvratu ve vývoji tržeb.  Jednatelé 

společnosti v této době zjistili, že tržby ze služeb poskytovaných v oblasti cestovního ruchu 

nedosahují předpokládané výše. Rozhodli se tedy svou podnikatelskou činnost směřovat více 

k zemědělské produkci, a věnovat se jak živočišné, tak rostlinné výrobě. V oblasti 

podnikatelské činnosti týkající se cestovního ruchu si jednatelé stanovili za cíl zkvalitnit 

zejména propagaci nabízených služeb. Aby se propastný rozdíl mezi výdaji na investici  

a dosahovanými příjmy zmírnil, musí přilákat více návštěvníků a zkvalitnit poskytované 

služby. 
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3.7.2 Metoda vnitřního výnosového procenta a jeho výpočet 

Tab. 3.2 – Vnitřní výnosové procento 

 

Zdroj: účetní výkazy společnosti Penzion Bělá, s.r.o. a údaje z vypracované Přílohy č. 13, 

vlastní zpracování 

 

Z tabulky 3.2 je zřejmé, že hodnota vnitřního výnosového procenta leží mezi 

desetiprocentní a osmiprocentní úrokovou mírou. Vnitřní výnosové procento je taková 

úroková míra, v konkrétním případě 9,17%, při níž se současná hodnota peněžních příjmů 

rovná současné hodnotě kapitálových výdajů. Při stanovování hodnoty VVP byly použity 

absolutní hodnoty čistých současných hodnot. Výpočty diskontovaných peněžních toků jsou 

uvedeny v příloze č. 13.  

Na základě výsledku hodnoty VVP a porovnáním s minimální požadovanou 

výnosností, kterou jsme stanovili jako vážené náklady na kapitál (WACC, viz. Tab. č. 3.3), 

můžeme konstatovat následující. Investováním do přídavných zařízení k traktoru a orientace 

hlavní činnosti podnikatelského subjektu na zemědělskou činnost, by se dle předpokladu mělo 

společnosti podařit dosáhnout minimální požadované výnosnosti z investic, což je 3,47%. 

 

Tab. 3.3 – Vážené náklady na kapitál (WACC) 

 

Zdroj: účetní výkazy společnosti Penzion Bělá, s.r.o., vlastní zpracování 
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3.7.3 Index ziskovosti 

 Profitability Index (index ziskovosti) je v našem případě záporná hodnota, jak můžeme 

vidět v tabulce 3.4. Výpočet indexu ziskovosti vychází z diskontovaných cash flow a použitá 

diskontní sazba odpovídá požadované výnosnosti, tedy 3,47%.  

 

Tab. 3.4 – Index ziskovosti (PI) 

 

Zdroj: účetní výkazy společnosti Penzion Bělá, s.r.o., vlastní zpracování 

 

 Z pohledu tohoto relativního měřítka je daná investice společnosti negativní, jelikož 

hodnota indexu ziskovosti je menší než jedna. 

 

3.7.4 Výpočet ekonomické přidané hodnoty 

 Vypovídací schopnost tohoto ukazatele je zkreslena, neboť projekt je financován 

převážně vklady společníků a dlouhodobou půjčkou společníků, která není úročená. Proto 

nebyla v tomto případě vypočítávána. 

3.7.5 Výpočet doby návratnosti 

Tab. 3.5 Doba návratnosti 

 

Zdroj: účetní výkazy společnosti Penzion Bělá, s.r.o., vlastní zpracování 

 

Z tabulky 3.5 je zřejmé, že hledaná doba návratnosti je 33,35, tj. 33 let a 126 dní. 

V našem konkrétním případě, se jedná o rok 2040.  Znamená to, že nemovitost i veškerá 

strojní zařízení budou již téměř odepsány. Je důležité, že doba životnosti hlavní stavební 

investice přesahuje dobu jejího odepisování.  
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4. Shrnutí a návrhy dalšího vývoje podniku 

Společnost nevyužívá dostatečně již vybudované či pronajaté kapacity na zemědělskou 

produkci. Obdobně nevyužívá možnosti a kapacitu traktoru John DEER, který zakoupila 

v roce 2009. 

V roce 2012 společnost pořídí vybavení traktoru samostatnými přídavnými zařízeními  

na jednotlivé zemědělské práce, tj. orba, setí, sklízení a balení sena, sklízení obilí, balíkování 

slámy a další.  

Práce a služby pro vlastníky zemědělských ploch do 100 ha umožní zvýšit tržby bez 

výrazného zvýšení nákladů. Mimo zvýšení spotřeby pohonných hmot a osobních nákladů, 

nedojde k dalšímu zvýšení nákladů. Vlastníkům menších zemědělských ploch se nevyplatí 

zakoupit přídavná zařízení na všechny druhy sezónních prací a bez této techniky nejsou 

schopni tyto práce včas zajistit. Na jejich nákup nemají dostatečné zdroje. Společnost si musí 

smluvně dohodnout s těmito odběrateli rozsah prací a služeb na jednotlivé roky dopředu. 

Ceny za tyto jednotlivé druhy prací v regionu, v kterém je možné služby zajistit, jsou ve výši 

nabídky zjištěné na internetu. Současně je možné vycházet z cen, za které byly některé služby 

společností Penzion Bělá, s.r.o. nakupovány. 

Investice do zemědělské techniky má vyšší rentabilitu a rychlejší návratnost než 

investice do nemovitostí. Současně však dojde k využití již vybudovaných kapacit  

na uskladnění krmiv a senáže.  Část objektu kryté jízdárny bude možno využít jako sklady, 

aniž by byl omezen výcvik koní.  

Společnost v roce 2012 uzavře smlouvu na pronájem dalších 150 ha orné půdy  

a pastvin. Pronajaté zemědělské plochy a pastviny budou v následujících letech částečně 

využívány jako pastviny s volným ustájením chovných býků. Zbylé plochy budou využity 

k produkci krmiv, především senáže. Krmiva i senáž budou nabízena k prodeji jen 

v omezeném množství. Především se bude jednat o přebytky, které nebude možno využít  

ke krmení koní a výkrmu býků. Prodej krmiv a rostlinné produkce bude mít od roku 2012 

stabilní výši, odpovídající rozloze vlastních a pronajatých zemědělských ploch. 

Prodej sportovních koní bude od roku 2012 také stabilní a bez většího růstu. Budou 

celoročně využívány jízdárny v areálu hřebčína, především kryté jízdárny. Společnost 

spolupracuje s chovateli z Belgie, kde je možné ustájení jednoho až dvou koní a hlavně jeho 

výcvik a účast na dostizích. Plánem je, aby celková tržba za tři koně ročně činila nejméně Kč 

600 tis. Většího růstu je možno dosáhnout v případě, že některý z vyšlechtěných koní bude 
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mít nadstandardní výsledky a jeho cena bude při prodeji vyšší. Reálné tržby jsou v uvedené 

výši. 

Přístřešky pro býky volně ustájené na pastvinách, které budou využity v nepřízni 

počasí, nejsou náročné na finanční náklady, ani na jejich přípravu. Mimo to, je možné využít 

stáje, které jsou součástí statku, který není rekonstruován.  

Tržby a zisk z živočišné produkce, která je zajišťována produkcí krmiv vlastní výroby, 

umožní změnit činnost společnosti ze ztrátové výroby do ziskové. Bez realizace této činnosti 

by nebyla společnost schopna zajistit ani prostou reprodukci, ztráta společnosti by byla vyšší 

než odpisy. Tržby za prodej býků na porážku odpovídá ročnímu prodeji 30 kusů. Průměrný 

přírůstek na kus a den je 2 až 2,2 kg. Nákup mladých býků bude ve váze od 120 kg. Bude 

regulován tak, aby bylo využito krmiv vlastní produkce, stájí a cenových vlivů na kilogram 

živého dobytka. Odbyt dobytka z volného chovu a na „čistých krmivech“ je dostatečný. 

Poptávka po takovém mase převyšuje nabídku. 

 Ostatní ukazatele efektivnosti společnosti vykazují negativní výsledky. Výsledky  

se zlepšují od roku 2012, v návaznosti na změny ve struktuře tržeb.  

Podstatné změny v členění tržeb však nelze uskutečnit bez investice do zemědělské 

techniky. Využití bankovního úvěru na jejich financování umožní nejen diverzifikovat riziko, 

ale také využít navýšení cizích zdrojů bez použití finančních prostředků společníků.  

Hodnocení záměru společnosti a především hodnotící kriteria banky byly kladné, 

zejména proto, že vlastní kapitál společnosti je více než trojnásobek požadovaného úvěru. 

Dalším kritériem, které banka požaduje, je podmínka, že splatnost dlouhodobých závazků  

ke společníkům bude smluvně dohodnuta nejdříve na rok 2016. Dále banka kladně hodnotí,  

že mimo úvěr budou ve stejné výši využity vlastní zdroje společnosti, především využitím 

poklesu pohledávek za odběrateli. 

Nelze však zcela změnit nastavené ekonomické parametry, které byly ovlivněny 

realizací vysokých investic do zemědělských staveb a také do nemovitostí umožňujících 

poskytovat služby cestovního ruchu. Investice nebyly vedeny ekonomickými ukazateli. 

Investování bylo ale snahou zanechat dalším generacím opravený objekt, který má svou 

historii. Vložené a zapůjčené finanční prostředky byly společníky zajištěny z jejich jiných 

podnikatelských aktivit. Před investováním nebyly z jejich strany provedeny ekonomické 

propočty nebo jakákoliv analýza.  

Velký růst tržeb cestovního ruchu nelze předpokládat. A to v důsledku umístění 

nemovitostí, kapacitním možnostem ubytování a společenských prostor, omezené možnosti 

rozšířit o další požadované služby v areálu. Společnost se proto dalším rozvojem služeb 
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cestovního ruchu nebude zabývat a do jejich rozvoje, kromě mírných nákladů do propagace 

služeb, již více investovat. Tržby v dalších letech budou stabilní. 

Další investice do rekonstruovaných nemovitostí nebude nutná. Opravy a údržba bude 

v režimu provozních výdajů. 

Investice do zemědělské techniky a změna struktury výnosů umožní zlepšit 

ekonomické ukazatele efektivnosti. Nelze však zcela změnit to, že společnost a především její 

společníci investovali vysoké finanční prostředky do rekonstrukce nemovitosti s nízkou 

rentabilitou vložených prostředků, rizikem návratnosti a zápornými diskontovanými ukazateli.  

Společnost by měla uzavřít nájemní smlouvy na pronajaté zemědělské plochy na dobu 

nejméně dvaceti let s  možností jejich dalšího prodloužení. Bude tím umožněno naplnění 

plánovaných ukazatelů. 

 Doporučením společnosti je také to, že musí pravidelně obměňovat vybavení 

zemědělské techniky, minimálně každých deset let. Tato doba představuje hranici životnosti 

tohoto vybavení. Dalším doporučením společnosti je, aby do roku 2020, kdy by mělo dojít 

k nákupu nového vybavení, nebyly splaceny půjčky společníků více než Kč 3.500 tis. 

Zůstatek disponibilních finančních prostředků, který společnost bude mít, je potřeba ponechat 

pro případ neúrody. 
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5. Závěr 

Podnikatelský plán společnosti Penzion Bělá, s.r.o. je realizovaný od roku 2007  

ve dvou etapách. V první etapě společnost rekonstruovala jednotlivé nemovitosti statku, 

umožňující jejich využívání jak k zemědělské činnosti, tak k poskytování služeb cestovního 

ruchu. Výdaje do stálých aktiv byly velmi vysoké. Financování bylo zajištěno z vlastního 

kapitálu společnosti, tj. z vkladů společníků a dlouhodobé půjčky společníků. Návratnost 

těchto finančních prostředků je bez realizace druhé etapy a výrazné korekce struktury tržeb je 

velmi problematická. V druhé etapě budou zakoupeny zemědělské stroje, které zlepší 

efektivnost vložených investic. Také budou rozšířeny zemědělské plochy, které bude 

společnost obhospodařovat. Plochy budou pronajaty a musí být kladen důraz na uzavření 

smluv na dlouhodobý pronájem těchto ploch.  

Investice do vybavení zemědělskou technikou umožní využít skladové kapacity, stáje 

a pastviny, které již má společnost v pronájmu. Dojde také k využití traktoru, který společnost 

vlastní a jeho technické parametry převyšují jeho využití do roku 2011. 

Při realizaci projektu budou využity nejen kapacity dlouhodobého hmotného majetku, 

ale také zkušenosti a znalosti společníků v oblasti rostlinné i živočišné výroby. Chov a výcvik 

sportovních koní má společnost organizačně a personálně zvládnutý a zavedený. Bude proto 

možné, aby se pracovníci společnosti zabývali chovem jatečních býků a produkcí krmiv  

pro vlastní spotřebu společnosti a prodej. 

Kapitálové výdaje v roce 2012 umožní zlepšit ekonomické výsledky společnosti. Další 

kapitálové výdaje po roce 2012 již budou pouze na obnovu strojního vybavení, tj. traktoru  

a zemědělské techniky. 

Celý podnikatelský záměr společnosti je kapitálově velmi náročný. Termín zahájení 

provozu  cestovního ruchu byl v období „hospodářské krize v Evropě“. Nabídka těchto služeb 

převyšuje poptávku. Specifické služby cestovního ruchu v návaznosti na zemědělskou činnost 

je složité organizačně zvládnout. Výběr klientů je především z okruhů zájemců o chov koní. 

Další skupinou klientů jsou pracovní kolektivy, které mají zájem o aktivní odpočinek. 

Záměr společnosti je kladně ovlivněn tím, že podstatná část investovaných prostředků 

není úročena a není významný tlak na jejich splacení. Bez tohoto faktu by společnost nebyla 

schopna prostředky nejen vrátit, ale nebyla by schopna ani úroky splácet. 

Celkově však je třeba hodnotit záměr velmi kladně, protože byl rekonstruován objekt, 

který má také historickou hodnotu. Byl postaven z majetku rodiny Rotchildů v předminulém 

století a dlouhodobě chátral.  Kladně je třeba hodnotit také chov sportovních koní, jejichž 
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kvalita je prověřena a prověřována na závodech a hlavně na trhu v zahraničí, především 

v Itálii a Belgii. 

Podrobnou analýzou účetních výkazů společnosti Penzion Bělá, s.r.o. a propočtům 

základních metod ekonomického hodnocení investic se potvrdila hypotéza vznesená v úvodu 

této bakalářské práce.  Jednatelé společnosti mají možnost poučit se z chyb a k případnému 

dalšímu investičnímu rozhodování by měli přistupovat s větší zodpovědností. 
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SEZNAM ZKRATEK 

CF   Cash Flow (Peněžní tok) 

ČPK   Čistý pracovní kapitál 

EVA   Economic Value Added (Ekonomická přidaná hodnota) 

IRR   Internal Rate of Return (Vnitřní výnosové procento) 

IT   Information Technology (Informační technologie) 

NPV   Net Present Value (Čistá současná hodnota) 

PI   Profitability Index (Index ziskovosti) 

VVP   Vnitřní výnosové procento 

WACC  Weighted Average Cost of Capital (Vážený průměr nákladů na kapitál) 
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