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1. Úvod 

 

Hodnocení efektivnosti investičního projektu, jehoţ problematikou a aplikací se bude 

zabývat tato bakalářská práce, patří mezi jedny z nejnáročnějších úkolů, které se v reálné 

ekonomice podniku vyskytují. Projekt jako takový, je náročný vţdy, a to především tím, ţe se 

při něm řeší problém ojedinělý a velmi specifický. Tato náročnost je v tomto případě 

umocněna, protoţe tato práce se zabývá právě investiční stránkou projektu. Při tomto pohledu 

nastává mnoho otázek typu: Je projekt vůbec výhodné realizovat? Jak bude popřípadě projekt 

vůbec financován? Jaký poměr cizího a vlastního kapitálu k financování projektu bude 

vyuţito? Tato práce si klade za cíl na všechny tyto, a mnohé další, otázky odpovědět. Řeší 

tedy velmi komplexní a sofistikovaný problém, na kterém však jde dokázat určité obecné 

zásady postupu řešení optimalizace investičního projektu. Tato práce by měla poskytnout 

firmě všechny potřebné informace k tomu, aby byla schopna se rozhodnout o budoucnosti 

projektu. Bude řečeno, do jaké míry bude projekt efektivní, a následně bude doporučena i 

nejvhodnější cesta, jak projekt realizovat. Ale konečné rozhodnutí na přijetí doporučení bude 

na podniku. Tj. i případ, kdy firmě bude doporučována nejlepší varianta a ona se i přesto 

rozhodne jinak. 

 

V úvodní části této práce bude řešen převáţně dosti závaţný problém. A to zda projekt, 

týkající se pořízení investice do firmy CENTROPLAST, s.r.o., bude vůbec výhodné 

realizovat. Jedná se o pořízení svářecího stroje, který bude firma vyuţívat, aby rozšířila svou 

produktovou nabídku. Tento problém bude řešen pomocí statických a dynamických metod, 

jeţ poskytnou podklad, pro další rozhodnutí, které bude uţ pouze na firmě. Pomocí statických 

metod bude sledován předběţný celkový příjem z dané investice, který by měl ukázat, zda 

investice podniku přinese během 5 let více peněz, neţ do něho bylo vloţeno. Z celkového 

příjmu z investice, bude následně moţno vypočíst čistý celkový příjem z investice, jeţ je 

očištěn o investovaný výdaj. Tyto 2 výpočty, budou důleţitými faktory pro následující 

výpočty, jakoţ bude průměrný roční příjem, na něhoţ bude navazovat průměrná roční 

návratnost či průměrná doba návratnosti. Všechny tyto výpočty by měly být pouze orientační, 

jelikoţ statické metody nezahrnují ţádná rizika a faktor času. Měly by slouţit spíše jako jakési 

síto, pro vyřazení nevhodných investic. 
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Do následujících dynamických metod, by měla postoupit ta investice, která bude 

splňovat především kritéria statických metod. Pokud, nebude splňovat kritéria právě 

statických metod, investice by měla být povaţována za nevhodnou investici a následující 

dynamické metody, by uţ neměly být prováděny především z důvodu finanční náročnosti. 

Firma, ale tyto dynamické metody můţe provést, i kdyţ bude investice povaţována za 

nevhodnou. Cílem těchto metod bude zjistit výsledky, jeţ budou potvrzovat statické metody. 

Mezi nejčastější výpočty, které jsou řazeny do dynamických metod, je např. čistá současná 

hodnota, která bývá povaţována za základ dynamických metod. Aby mohla být investice 

přijata, musí být čistá současná hodnota větší neţ 0. Dále do dynamických metod řadíme 

vnitřní výnosové procento, index ziskovosti či dobu úhrady. Všechny tyto vzorce v sobě 

zahrnují faktor času a riziko, které by jak v této práci či v praxi nemělo být opomíjeno. 

 

Pokud bude investice na základě výše uvedených metod přijata za vhodnou, mělo by se 

dále řešit její financování. Vhodný výběr financování bude také důleţitým faktorem. 

Financování by mělo být co nejlevnější, aby zbytečně nezatěţovalo finanční zdraví podniku. 

V této práci budou posuzovány 4 formy financování. 4 formy proto, aby firma měla 

dostatečné moţnosti pro jejich výběr. Jedná se o tyto formy: financování bankovním úvěrem, 

financování finančním leasingem, financování finančním leasingem se zálohou a financování 

vlastními zdroji.  

 

Cílem této práce bude zhodnocení celé investice včetně podání návrhu, a následném 

přijetí či nepřijetí včetně doporučení, jak by bylo nejvhodnější tuto investici financovat. 
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2. Teoretická východiska investičního rozhodování 

 

2.1 Investice 

 

Na investici lze pohlíţet několika různými způsoby. Obecně se investice vymezuje 

makroekonomickým, národohospodářským a podnikovým pojetím. 

 

U makroekonomického pojetí jsou investice spojeny s úsporami a s členěním investic 

na sloţky domácího produktu a jejich účinkem. Kde sloţky domácího produktu jsou více 

známy pod pojmem čistý domácí produkt. 

 

Oproti tomu národohospodářské pojetí dělí investice jako hrubé a čisté. Celková částka 

vloţená do investičních statků v celé ekonomice je nazývána hrubými investicemi. Oproti 

tomu se pod pojmem čisté investice rozumí tzv. meziroční přírůstky hodnoty investičních 

statků. Investiční statky mají slouţit k produkci dalších statků a to buď výrobních, nebo 

rovnou spotřebních. Takovými statky jsou např. zařízení, budovy, stroje ale i know-how. 

Investice jsou zdrojem dlouhodobého hospodářského růstu a to z toho důvodu, ţe na jedné 

straně sniţují momentální spotřebu a na straně druhé zvyšují poptávku, coţ způsobuje 

zvyšování výroby a zaměstnanosti. 

 

Podnikové pojetí chápe investice ze dvou hledisek, uţší pojetí a širší pojetí. V užším 

pojetí majetek není určen ke spotřebě, ale k výrobě dalších majetků, které jsou určeny pro trh. 

Naproti tomu v širším pojetí se obětované prostředky na pořízení majetku chápou tak, ţe mají 

mít dlouhodobý efekt, a sice jako pomoc při přinášení vyššího uţitku ať uţ v podobě vyšších 

zisků či vyšší finanční efektivnosti. 

 

Investice by měl řešit kaţdý podnik, neboť bez investice by podnik nejspíše neexistoval. 

Investice jsou jeho nástrojem. Proto by jim podnik měl věnovat určitou pozornost, protoţe 

investice jakoţ to výrobní prostředek časem zastará jak fyzicky, to je např. opotřebením, tak i 

morálně.
1
 Je tudíţ třeba, aby investice, pokud chce podnik zachovat svou činnost, byly po 

určité době obnovovány. V dnešní době téměř neexistuje podnik, který by se touto 

problematikou nezabýval. Téměř všechny podniky, které dlouhodobě plánují, by měly mít 

                                                 
1
 Morální opotřebení = je postupné technické zaostávání majetku. 
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určité dlouhodobé vize, cíle i strategii. Z řízení těchto investic, které jsou vyvolané určitou 

potřebou či příleţitostí se stává tzv. investiční controlling. Coţ je dlouhodobě sledovaný a 

řízený proces těchto investic. Podle Scholleové (2009) k základním úkolům investičního 

controllingu patří rozhodnutí o: investici, vhodném načasování investice, volbě investice 

s různými cíli, volbě investice se stejným cílem a pokračování investice v případě problémů. 

 

2.1.1 Klasifikace investic 

 

Je velmi důleţitým aspektem, který by neměl být brán na lehkou váhu, neboť díky této 

klasifikaci lze rozdělit a zařadit investice tak, aby bylo moţné přiřadit kvantifikovatelné 

charakteristiky, které umoţňují stanovit metodu na sledování a hodnocení konkrétního 

investičního projektu. Právě investice, která je regulatorní, nebude nejspíše hlavním kritériem 

finančního zhodnocení, nýbrţ spíše jako nákladové kritérium. Kdeţto investice vyvolané 

přebytkem zdrojů, tam by mělo být uvaţováno o vydání prostředků pro další investiční 

příleţitosti. Podle Scholleové (2009) lze investiční projekty řadit z mnoha hledisek: podle 

podnětu k investicím, z hlediska účetnictví, dle vztahu k rozvoji, dle vzájemného vlivu a dle 

věcné náplně.  

 

 Podle podnětu k investicím se investice mohou dělit na interní a externí, kde za 

interní jsou povaţovány ty investice, které vznikly z podnikové potřeby (např. potřeba úspor 

nákladů nebo potřeba umístění kapitálových struktur z minulých období, aby je bylo moţné 

vyuţívat efektivně). Externími investicemi jsou ty, jeţ vznikly za nějakým konkrétním účelem 

(např. na rozvoj růstu či na regulaci slabých stránek).  

 

 Z hlediska účetnictví lze na investice pohlíţet z pohledu, jakým byly pořízeny, tudíţ 

je moţno zařadit buď do dlouhodobého hmotného (např. stavby) či nehmotného (např. 

software) majetku nebo do dlouhodobého finančního (např. dlouhodobé půjčky) majetku. Zde 

se musí dát i pozor na cenu, jelikoţ do účetnického záznamu smějí být zapsány pouze ty 

investice, které mají pořizovací cenu vyšší neţ 40 000 Kč u dlouhodobého hmotného majetku 

a u dlouhodobého nehmotného majetku nemusí být cena niţší neţ 60 000 Kč, ale doba 

pouţívání musí být delší neţ jeden rok.  
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 Podle vztahu k rozvoji jsou investice členěny na obnovovací, rozvojové či 

regulatorní. Obnovovací investice jsou ty, jeţ jsou potřebné k prosté reprodukci stávajícího 

výrobního zařízení. Mezi rozvojové se zařazují investice, jeţ vedou ke zvýšení schopnosti 

podniku produkovat a prodávat výrobky či sluţby. Kdeţto regulatorní investice musejí být 

realizovány tak, aby nám podnik mohl dále a lépe fungovat (např. kvůli legislativním 

úpravám). 

 

 Podle vzájemného vlivu, sem se zařazují ty investice, které jsou zakomponovány do 

více projektů, a rozlišovány jsou na plně substituční, zde se projekty vzájemně vylučují, 

protoţe přijetím jednoho projektu je vyřazován ten druhý. Z části substituční, tyto projekty 

jsou v jistém smyslu ekonomicky závislé, neboť zde můţe dojít k tzv. boji o zákazníka, dále 

rozlišujeme nezávislé, u kterých lze přijmout více projektů najednou, přičemţ podniku 

nepřinášejí ţádné synergické efekty. A jako poslední jsou komplementární projekty, jeţ se 

vzájemně doplňují, tzn. ţe přijetím jednoho projektu je zároveň podporováno přijetí toho 

druhého, coţ vede ke zvýšení efektů ze společného provedení. 

 

 Podle věcné náplně mohou být rozlišovány investice podle toho, kam spadají, např. 

podle nového výrobního zařízení, coţ zahrnuje pořízení nebo také reprodukci hmotného 

statku, coţ vede k úspoře nákladů. Nebo podle nového produktu, kde to jsou všechny aktivity, 

které vedou k uvedení nového výrobku na trh či podle nové organizace, kde se věcná náplň 

vztahuje pouze k organizačním změnám. Dále se investice třídí i podle nových trhů, nového 

okolí či nové firmy apod. 

 

2.1.2 Příprava a realizace investičních projektů 

 

Jednou ze základních podmínek dlouhodobého rozvoje podniku je příprava a realizace 

investičních projektů.  Celý tento proces se dá rozdělit do čtyř etap, kterými jsou: 

 

1. předinvestiční fáze 

2. investiční fáze 

3. provozní fáze 

4. postinvestiční audit 
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2.2 Předinvestiční fáze 

 

Tato fáze podnikatelského plánu je velmi významná. Dá se říci, ţe se od ní odvíjí 

úspěšnost celého projektu. A to především z toho důvodu, ţe úspěch nebo neúspěch bude 

dosti záviset na faktorech, jako jsou především informace a poznatky různé povahy 

(marketingové, finanční či ekonomické atd.). V rámci předinvestiční fáze se provádí různá 

šetření o všech aspektech úspěšnosti projektu, coţ je poměrně drahou záleţitostí, která by ale 

neměla odradit, neboť díky ní můţe podnik předejít případným ztrátám, které by se dostavily 

aţ v průběhu provozní fáze, kde uţ by nebylo moţné těmto ztrátám předejít. V předinvestiční 

fázi mohou být náklady mnohem niţší, proto by tato fáze neměla být podceňována a měla by 

jí být věnována velká pozornost. Předinvestiční fázi můţeme rozdělit dle Fotra (1999) do tří 

dílčích etap, kterými jsou identifikace podnikatelských příleţitostí, předběţný výběr a 

příprava projektů zahrnující také analýzu jeho variant a hodnocení projektu a 

rozhodnutí o jeho realizaci či zamítnutí. Podle Scholleové (2009) můţeme do 

předinvestiční fáze zařadit navíc i investiční plán a plán cash flow. 

 

2.2.1 Identifikace podnikatelských příležitostí (opportunity studies) 

 

Identifikace podnikatelských příleţitostí představuje důleţité východisko předinvestiční 

fáze, protoţe zejména zajímavost a v jistém slova smyslu netradičnost podnikatelské 

příleţitosti můţe být velmi lákavá pro domácí i zahraniční investory, jejichţ kapitál můţe být 

pro financování podnikatelského plánu zásadní. Sledování nových podnikatelských 

příleţitostí zahrnuje sledování a vyhodnocování jednak poptávky po určitých statcích a 

sluţbách, odhalení nových zdrojů surovin, exportní moţnosti, nové technologie aj. Cílem by 

mělo být hrubé posouzení kaţdé z investičních příleţitostí a z nich následně vybrat ty, které se 

jeví jako nejvíce ţivotaschopné. Ty jsou následně podrobeny detailnější analýze. 

 

Studie podnikatelských příleţitostí mohou být obecné či specifické. Obecné studie se 

zabývají identifikací příleţitostí v určitých oblastech respektive regionech (např. průmyslové 

odvětví, vyuţití přírodních zdrojů apod.). Naproti tomu se specifické studie věnují zkoumání 

jiţ konkrétních produktů a poskytovaných sluţeb. 
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2.2.2 Předběžné technicko-ekonomické studie (pre-feasibility studies) a 

příprava technicko -ekonomické studie (feasibility studies) 

 

Značně velké náklady jsou kladeny na tento časově náročný úkol, kterým je příprava 

technicko-ekonomické studie, který slouţí jako základ pro rozhodnutí či zamítnutí projektu. 

Proto je třeba zpracovat, především u rozsáhlejších projektů předběžnou technicko-

ekonomickou studii, slouţící jako jakýsi mezistupeň mezi podrobnými technicko-

ekonomickými studiemi a stručnými studiemi příleţitostí, které jednotlivé aspekty projektu 

detailně rozpracovávají. Cílem této studie je určit, jestli: 

 

 byly vyšetřeny a posouzeny všechny moţné varianty týkající se projektu, 

 náplň a povaha opravňuje podrobnou analýzu projektu, 

 jestli je pro investory základní myšlenka, na které je projekt postaven, 

dostatečně atraktivní atd. 

 

Rozdíl u předběţné technicko-ekonomické studie i technicko-ekonomické studie 

spočívá především v informacích a to v jejich detailnosti, v prověřování variant projektu a 

v hloubce analýzy. Tyto výsledky by měly být známy spíše u předběţné technicko-

ekonomické studie, protoţe pokud by to bylo ponecháno aţ na technicko-ekonomickou studii, 

bylo by to jak časově tak i finančně náročnější. Varianty, které se posuzují, by se měly týkat, 

jak uvádí Fotr (1999), převáţně těchto komponent projektu: 

 

 strategie firmy a rozsah projektu, 

 marketingová strategie, 

 základní suroviny a materiály, 

 umístění projektu, 

 technologický proces a výrobní zařízení, 

 pracovníci a mzdové náklady, 

 organizační uspořádání, 

 plán realizace projektu a jeho rozpočet. 

 

U těchto variant je třeba hodnotit jak jejich finanční, tak i ekonomické následky. 

Pomocí těchto výsledků, pokud jsou kladné, lze určit, zda zpracovat technicko-ekonomické 
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studie nebo v případě negativních výsledků zastavit další kroky hodnotících variant a to 

z toho důvodu, ţe uţ podle výsledků hodnotících variant je známo, ţe projekt je pro podnik či 

investory nevýhodný. 

 

Veškeré podklady, které jsou pro investiční rozhodnutí potřeba, poskytne podniku 

technicko-ekonomická studie. U této studie je důleţité prozkoumat základní komerční, 

technické, finanční a ekonomické poţadavky. Převáţně ty, které se týkají ţivotního prostředí 

a které navazují na předběţné technicko-ekonomické studie. Nejdůleţitější v této části je 

finančně-ekonomická část, která se zabývá výnosy, náklady a propočty ukazatelů ekonomické 

efektivnosti. Tato finančně-ekonomická část by měla projekt provázet uţ od samého počátku, 

včetně přípravy a to pouze pomocí specialisty, který je uţ od počátku zařazen do 

zpracovatelského týmu. V případě odhalení nějakých nedostatků v projektu je dobré hledat 

jiné varianty, které by byly pro podnik výhodnější. Pokud ale předešlé fáze přípravy ukázaly, 

ţe lze získat zdroje pro financování projektu, je výhodné technicko-ekonomickou studii 

zpracovat. Pokud by ale předešlé fáze přípravy ukázaly, ţe nelze získat zdroje pro financování 

projektu, není vhodné tuto studii vypracovávat, protoţe peníze, které by do této studie byly 

vynaloţeny, byly zbytečné.  

 

2.2.3 Hodnocení projektu a rozhodnutí o jeho realizaci či zamítnutí (appraisal 

report) 

 

Pro hodnocení projektu je obvykle základním podkladem právě naše technicko-

ekonomická studie, která je podloţena různými investičními či finančními institucemi, které 

by nám mohly náš projekt financovat. V této hodnotící zprávě nejen posuzujeme náš projekt, 

ale také musíme dbát na finanční zdraví firmy, která chce daný projekt realizovat. Zde 

musíme brát v potaz předpokládané výnosy, které by šly akcionářům a ochraně institucím, jeţ 

by se na našem projektu finančně podílely.  

 

2.2.4 Plán investic 

 

Jednou ze sloţek podnikového plánování je právě plán investic. Tento podnikový plán 

je aktualizován na základě obecných a dílčích cílů podniku, které vycházejí z podnikové vize 

a které jsou ovlivňovány vývojem okolí podniku.  
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Jak tvrdí Wöhe (2007), investiční plánování je součástí celkového podnikového 

plánování a hlavní zaměření by se mělo vztahovat na: 

 

 optimalizaci investičního rozhodování, 

 realizaci investičních projektů, 

 kontrolu investičních projektů. 

 

     Naproti tomu je však investiční rozhodování zaměřeno hlavně na: 

 

 stanovení objemu investovaného kapitálu, 

 stanovení doby vázaností kapitálu, 

 jaký bude vytvořen vliv na ostatní podnikové oblasti. 

 

2.2.5 Plán cash flow 

 

 „Peněţní tok z investičního projektu představuje kapitálové výdaje a peněţní příjmy 

vyvolané projektem během doby jeho pořízení, ţivotnosti a likvidace. Při přípravě a 

rozhodování o výběru investičních projektů jde o očekávané peněţní toky, které jsou 

naplánovány, při hodnocení fungujícího projektu o skutečně dosaţené peněţní toky.“ Takto 

definovaný plán cash flow je podle Valacha (2010, 61 s.). Z plánu trţeb a z očekávané 

skutečnosti běţného roku vychází právě plán cash flow. Sedláček (2003, s. 142) ho definuje 

následovně: „Plán cash flow vyjadřuje objem výdajů investiční činnost a jejich krytí čistým 

příjmem z provozní činnosti a změnou dlouhodobého externího kapitálu.“  

 

2.3 Metody hodnocení efektivnosti investice 

 

Základními hodnotícími veličinami pro stanovení hodnoty investice jsou peněţní toky, 

počet období plánovaného provozu a podniková diskontní míra. 

 

Existuje pět metod, zabývající se hodnocením investic, ale mezi nejvýznamnější bývají 

řazeny statické a dynamické metody, jimţ bude v této práci věnována větší pozornost. 
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2.3.1 Statické metody 

 

Díky této metodě se dá lépe zaměřit na sledování peněţních přínosů z investice a 

porovnávat tak investiční výdaje a příjmy, kde se opomíjí riziko, coţ je jedním z nedostatků 

této metody. V některých metodách, je sice moţno zohlednit faktor času, ale jen omezujícím 

způsobem. Tyto metody lze vyuţít u projektů s niţší dobou ţivotnosti a u všech projektů, 

pokud se jedná o fázi předběţného výběru. Vyuţití této metody je podstatné, neboť se jedná o 

tzv. síto pro vyřazení nevhodných investic. 

  

2.3.1.1 Celkový příjem z investice 

 

Vzorec: 

CP =    𝐶𝐹𝑖
𝑛
𝑖=1  (2.1) 

[7] 

 

Jedná se o celkový příjem z investice, který je roven součtu všech předpokládaných 

peněţních toků. Za přijatelnou investici se povaţuje ta, která má větší celkový příjem 

z investice neţ počáteční výdaj na tuto investici.  

 

2.3.1.2 Čistý celkový příjem z investice 

 

Vzorec: 

NCP = CP – IN (2.2) 
[7] 

 

Čistý celkový příjem znázorňuje celkový příjem z investice, který je očištěn o počáteční 

investovaný výdaj. Za přijatelnou investici je povaţována ta, která má kladný čistý výsledek. 

 

2.3.1.3 Průměrný roční příjem 

 

Vzorec: 

 CF = 
𝐶𝑃

𝑛
  (2.3) 

[7]
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Průměrný roční příjem je výsledkem celkového příjmu z investice dělený počtem let 

ţivotnosti investice. Tento výsledek není kritériem přijatelnosti či nepřijatelnosti, ale podává 

informaci o tom, s jakým efektem smí podnik v následujících letech počítat. 

 

2.3.1.4 Průměrná roční návratnost 

 

Vzorec: 

 r = 
ϕ CF

IN
 (2.4) 

[7]
 

 

Tímto výpočtem bude zjištěno, kolik procent z investované částky se přibliţně ročně 

vrátí. U tohoto výpočtu je nutnost počítat s určitými omezeními (např. pracuje se 

s průměrnými hodnotami). Tudíţ se počítá s tím, ţe ne v kaţdých letech bude poţadavek 

splněn. 

 

2.3.1.5 Průměrná doba návratnosti 

 

Vzorec: 

 doba = 
1

ϕ r
 (2.5) 

[7]
 

 

Tato průměrná doba návratnosti ukazuje, za jak dlouho bude přibliţně investice, jeţ 

byla vynaloţena podnikem splacena. Aby investice nemusela být vyloučena, měla by být 

splacena dříve, neţ je její doba ţivotnosti.   

 

2.3.2 Dynamické metody 

 

Tyto metody jsou známy především proto, ţe berou v úvahu výnosy, ale také proto 

jelikoţ důsledně přihlíţejí na faktor času a zároveň berou v potaz riziko, které je známo 

především úrokovou mírou. Respektují tak časovou hodnotu peněz, která je povaţována za 

základní princip ekonomického rozhodování. Jestli chce podnik brát investici jako přijatelnou 

či nepřijatelnou, musí pohlédnout na všechny metody, které by měly vypovídat shodně. A to 

z toho důvodu, ţe tyto metody smýšlejí stejně, jelikoţ jsou postaveny na stejném 
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myšlenkovém základě. Díky těmto metodám se dá měřit efektivnost investice v daném 

podniku. 

  

2.3.2.1 Čistá současná hodnota 

 

Vzorec: 

NPV = - IN +  
𝐶𝐹𝑖

(1+k)i
𝑛
𝑖=1  (2.6) 

[7]
 

 

Tato metoda je povaţována za základ dynamických metod a to proto, jelikoţ dává jasně 

srozumitelný výsledek, z něhoţ jsou jasná a rozhodovací kritéria. Výsledek je vlastně součet 

pouhých kapitálových výdajů a příjmů z investice, ale v jejich současné hodnotě, jak tvrdí 

Scholleová (2009). Výsledkem čisté současné hodnoty je jakési číslo, které udává, kolik peněz 

dostane podnik navíc nad investovanou částku. Proto je dobré přijmout investici jen tehdy, 

pokud je NPV ≥ 0, protoţe jestli by NPV byla záporná, nikdy by nedošlo k navrácení námi 

vloţeného kapitálu. Bere v úvahu faktor likvidity, faktor času, ale také jiţ známé riziko. 

 

2.3.2.2 Vnitřní výnosové procento (IRR) 

 

Vzorec: 

IRR = k → ČSH =  
𝐶𝐹𝑖

(1+𝒌)𝑖
𝑁
𝑛=1  = 0 (2.7) 

[4]
 

 

Jedná se o přibliţný výpočet IRR, neboť IRR nelze vypočítat přímo, tudíţ se jedná o 

implicitní hodnotu. Tento výpočet procentuálně vypovídá, kolik bude investice přinášet 

během doby její ţivotnosti. Výsledek je nezávislý na podnikové diskontní míře a umoţňuje 

relativní pohled na výnosnost. Tyto dva aspekty jsou řazeny jako jedny z výhod výpočtu 

vnitřního výnosového procenta. Mezi nevýhody tohoto výpočtu se řadí především náročnost 

na výpočet, či ţe zde nelze vidět skutečné finanční efekty.  
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2.3.2.3 Index ziskovosti  

 

Vzorec: 

IZ = 

 
𝐶𝐹 𝑖

(1+k )i
𝑛
𝑖=1

𝐼𝑁
 (2.8) 

[7]
 

 

Tento výpočet můţe hrát důleţitou roli při rozhodování, protoţe představuje poměr 

přínosů a počátečních kapitálových výdajů. Pokud je index ziskovosti větší neţ 1, pak se smí 

počítat s tím, ţe NPV je také kladné. Tento index také umoţňuje vyhodnotit přijatelné 

investice a také můţe srovnávat mezi sebou různé projekty. Tento index ziskovosti je vhodné 

pouţívat v případě, pokud se podnik rozmýšlí mezi více projekty, které však nemůţe 

z důvodu finančních prostředků všechny realizovat.  

 

2.3.2.4 Doba úhrady 

 

Vzorec: 

 FCFt
𝐷Ú
𝑡=1  = JKV (2.9) 

[1]
 

 

Je to doba, jeţ je tradiční a často pouţívané kritérium pro hodnocení projektů. Jedná se 

o dobu, za kterou se podniku počáteční investice splatí ze svých peněţních příjmů. Pro tuto 

dobu platí, ţe čím je kratší doba návratnosti, tím je projekt pro podnik více příznivý. Pro 

určování by se měla pouţívat ta doba, která respektuje čas, jedná se o diskontovanou dobu 

návratnosti.  

 

2.4 Investiční fáze 

 

Tato fáze zahrnuje větší počet činností, které svým způsobem tvoří realizaci daného 

projektu. Lze ji takto podle Scholleové (2009) rozdělit na několik částí, jako jsou: 

 

 vytvoření právní, finanční a organizační základny pro realizaci projektu, 

 zpracování projektové dokumentace a získání technologie, 

 realizace nabídkových řízení zahrnující vyhodnocení nabídek a výběr 

dodavatelů, 
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 získání pozemků a výstavba budov a staveb, 

 zajištění předvýrobních marketingových činností včetně zabezpečení zásob, 

 získání a výcvik personálu, 

 kolaudace a záběhový provoz. 

 

Vypracování kvalitního plánu je jedním z předpokladů pro úspěšnou realizaci projektu. 

Tento plán by měl zabezpečit včasné načasování daných činností, jako jsou například 

výstavba, dodávka a montáţ výrobního zařízení, zaškolení pracovníků apod. Nemělo by se 

také opomenout na kontrolu při realizaci tohoto plánu, protoţe včasné odhalení nedostatků 

ušetří podniku čas a především peníze. Toto vede k tomu, aby se vše včas naplánovalo. 

Zásadní chybou by však mohlo být, kdyby byly vynechávány některé kroky z předinvestiční 

fáze, to by se podnik odchýlil od plánu a to by v konečném důsledku vedlo k negativnímu 

průběhu realizace daného projektu a jeho provozu. 

  

2.4.1 Formy financování investičních projektů 

 

 Aby mohl být financován vybraný projekt, musí se zajistit finanční zdroje na pořízení 

investice v potřebném rozsahu a čase. Zde by se mělo řešit i částečné financování provozní 

fáze, jelikoţ investice pomaleji proniká na trh. 

 

Obr. 2.1 Zdroje financování investičního projektu 

 

  
Vlastnictví zdrojů 

  

vlastní cizí 

P
ů

v
o

d
 z

d
ro

jů
 interní 

- zisk - podniková banka 

- odpisy - rezervy 

    

externí 

- vklady vlastníků - úvěry finančních institucí 

- dotace a dary - dluhopisy 

- venture capital - finanční leasing 

 

- obchodní úvěry 

  - ostatní závazky 

 

Zdroj: KISLINGEROVÁ (2010, s. 318) 
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Předtím, neţ se podnik rozhodne pro konkrétní formu financování investičního 

projektu, je nutné, aby bylo zjištěno, která varianta financování či jejich kombinace je 

nejvhodnější. Všeobecně má firma na výběr ze dvou moţností. Buď k financování investice 

pouţije cizí kapitál, nebo vlastní kapitál. V podmínkách trţní ekonomiky se obecně jeví jako 

výhodnější financovat projekt převáţně cizím kapitálem. Platí to ale jen do určité míry, 

protoţe jak ukazuje kompromisní teorie financování, s přibývajícím podílem cizího kapitálu 

na celkovém objemu kapitálu klesají náklady na tento kapitál do té doby, neţ je dosaţeno 

takového poměru cizího a vlastního kapitálu, při kterém jsou náklady na kapitál nejniţší. Toto 

je ilustrováno tzv. „U - křivkou“. 

 

Graf 2.1 Koncept „U - křivky“ 

 

Zdroj: Kalouda (2009, s. 85) 

   

Jak uvádí Kalouda (2009), mezi faktory ovlivňující růst nákladů na kapitál při vysokém 

procentu cizího kapitálu patří skutečnost, ţe s růstem zadluţenosti rostou i náklady na dluh i 

náklady vlastního kapitálu. Je to dáno tím, ţe vyšší zadluţenost je spojena s vyšším rizikem, 

za které poţadují věřitelé vyšší úrok a akcionáři vyšší dividendy. Dalším faktorem růstu 

nákladů na kapitál jsou i slábnoucí pozitiva daňového štítu, která jsou pohlcena vyššími 

poţadavky věřitelů.   
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2.4.1.1 Dlouhodobé úvěry 

 

Tyto úvěry jsou především financovány bankami (termínované půjčky, hypotekární 

úvěr), ale mohou být financovány i jinými subjekty (např. obchodními úvěry či emisi 

dluhopisů). Zpravidla se rozlišují střednědobé a dlouhodobé úvěry. Střednědobé jsou splatné 

v průběhu 1 aţ 5 let, kdeţto dlouhodobé se splatností více jak 5 let. Obvyklé ale je, ţe za 

dlouhodobý bankovní úvěr se povaţuje úvěr se splatností delší jak 1 rok. Velikost a splácení 

úvěru ovlivňují úroky, které tvoří součást finančních nákladů, ale také peněţní toky, které se 

projevují prostřednictvím splátek úvěru. Celkovou výši úroků ovlivňuje mnoho parametrů, 

mezi které spadá především velikost úvěru, úroková sazba či doba a podle Fotra (1999) i 

způsob splácení (individuální splátkový plán, rovnoměrné splácení a splácení anuitou). 

Úroková sazba je ovlivňována především bankou, která o sazbě sama rozhoduje. Je logické a 

zřejmé, ţe čím větší bude obnos úvěru, tím delší bude pravděpodobně i doba splácení. 

 

Valach (2010) tvrdí, ţe podnik můţe získat dlouhodobý bankovní úvěr ve dvou 

podobách. A to buď jako bankovní (finanční) úvěr, který je poskytován ve formě peněz 

komerčními bankami, ale také pojišťovacími společnostmi či penzijními fondy anebo jako 

dodavatelský úvěr, jeţ je poskytován v podobě dodávek některých druhů fixního majetku 

dodavatelem. 

 

2.4.1.1.1 Termínované půjčky 

 

Tyto půjčky jsou obvyklé pro situaci, pokud si podnik chce rozšířit svůj hmotný 

dlouhodobý majetek. Ale ţádnou výjimkou není ani oběţný majetek, nákup nehmotného 

majetku nebo nákup dlouhodobých cenných papírů.  

 

Specifický charakter těchto půjček je moţno podle Valacha (2010) vyjádřit těmito 

znaky: postupné umořování termínované půjčky během doby její splatnosti, převládající 

pevná úroková sazba, podílová účast termínované půjčky na investičních výdajích, záruční 

podmínky a ochranná ujednání a podmínky pro případ neplnění závazků. 
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2.4.1.1.2 Hypotekární úvěr 

 

Jedná se o úvěr, který je poskytnut proti zástavě nemovitosti, kde nemovitost musí být 

prokázána dokladem o vlastnictví nemovitosti. Většinou se jedná o bytový nebo pozemkový 

majetek, a to z toho důvodu, ţe jeho hodnota značně nekolísá na trhu oproti průmyslovému 

majetku. 

 

2.4.1.2 Leasingové financování 

 

Podle Valacha (2010, s. 418) je leasing definován takto: „Leasing je nástrojem 

vyuţívání majetku po určitou dobu, aniţ se majetek stává podnikovým vlastnictvím. Uţívání 

majetku je odděleno od jeho vlastnictví.“ 

 

Finanční leasing neboli pronájem majetku s jeho následným odkoupením. Představuje 

dlouhodobý nezrušitelný pronájem. Pronajímatel a nájemce uzavřou leasingovou smlouvu, 

kde nájemce je povinen hradit platby pronajatého majetku a veškeré výdaje, které jsou 

s leasingem svázány (např. za uzavření leasingové smlouvy leasingové poplatky, akontace 

atd.). Pronajatý majetek je po celou dobu leasingové smlouvy ve vlastnictví leasingové 

společnosti, která pronajatý majetek také odpisuje. Po skončení leasingové smlouvy přechází 

majetek (po zaplacení odkupní ceny) do vlastnického práva. 

 

Leasingové financování můţe mít několik podob, z nichţ jsou nejznámější: operativní 

a finanční leasing. Operativní se vyuţívá u majetku, jehoţ ţivotnost je delší neţ období 

uţívání v podniku. Zde je pronajímatel povinen starat se o pronajímaný majetek ať uţ se 

jedná o servis či údrţbu. Po ukončení této smlouvy přechází pronajatý majetek 

k pronajímateli. Kdeţto finanční leasing je vhodný u majetku, který se v podniku bude 

nacházet dlouhodobě. Zde se ale o majetek stará nájemce, který hradí veškeré náklady spojené 

se servisem či údrţbou, ale oproti operativnímu leasingu, po skončení leasingové smlouvy 

majetek neputuje zpět k pronajímateli, ale zůstane v majetku nájemce. 

 

2.4.1.3 Vlastní zdroje 

 

Interní (vlastní) zdroj je vytvářen nerozděleným ziskem a rezervním fondem. O 

financování vlastními (interními) zdroji neboli samofinancování bývá hovořeno rovněţ ve 
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dvou rovinách, a sice o otevřeném a skrytém samofinancování, kde do otevřeného 

samofinancování jsou zahrnovány vykázané a pouţívané nerozdělené zisky nebo jsou tvořeny 

otevřené rezervní fondy. Kdeţto do skrytého samofinancování se zahrnují skryté rezervy. 

Jako výhody samofinancování jsou uváděny ty aspekty, které podniku udávají, ţe nedochází 

ke zvyšování závazků či ţe podniku nevznikají náklady na emisi cenných papírů. Zisk, který 

není zcela stabilním zdrojem nebo menší nátlak na maximální efektivnost podnikání či údajně 

vysoká cena vlastních zdrojů, to jsou nevýhody samofinancování.  

 

2.5 Provozní fáze 

 

Provozní fáze se posuzuje ze dvou hledisek a to krátkodobého a dlouhodobého 

pohledu. Krátkodobý pohled je jakýmsi dozorovým pohledem z hlediska uvedení projektu do 

provozu nebo tzv. záběhovým provozem. Zde se odhalí případné nedostatky jak u výrobního 

zařízení, tak u obsluhujícího personálu. 

 

Na provozní fázi by měl navazovat postinvestiční audit a to z toho důvodu, aby vyřešil 

problémy dané investice a díky těmto poznatkům z postinvestičního auditu, je moţné těmto 

problémům v budoucnu předejít. Podle Scholleové (2009) můţou v provozní fázi nastat tyto 

problém: 

 

Tab. 2.1 Problémy provozní fáze 

 

Dopad Krátkodobý Dlouhodobý 

vznik podceněním investiční fáze předinvestiční fáze 

příčiny operativní strategické 

důsledky nákladové výnosové 

moţnosti řešení dílčí zásah komplexní změny 

 lokalizace provozní obchodní, trţní 

 úspěšnost značná velmi omezená 

odstranění příčin lze nelze 

korekce plánu umoţňuje pokračování zásadní korekce často vede k ukončení 

 

Zdroj: SCHOLLEOVÁ (2009, s. 212) 
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2.5.1 Kontrola a zpětná vazba 

 

Kontrola probíhá pomocí zjišťování odchylek s ohledem na původ a důvod vzniku 

těchto odchylek. Jedná se třeba i o pozitivní odchylky. Tyto odchylky jsou pro podnik 

pozitivní, ale musí se na ně dívat tak, ţe uţ se s těmito odchylkami mělo počítat ve 

zpracovávání plánu. Kontrolu je moţno provádět ve třech fázích jako je kontrola informační, 

analytická a preventivní. Informační kontrola vyjadřuje, ţe zavedením informačního 

systému, lze zpracovávat data pro další rozhodovací činnost podniku, slouţí jako informační 

základna. Pomocí analytické kontroly lze zjistit, hospodárnou analýzu současného stavu, při 

níţ se dá vyuţít informací z minulosti pomocí odchylek či pro podnik neţádoucích stavů. 

Zatímco preventivní analýza je jakýmsi spojením informační a analytické kontroly. Tato fáze 

nastává tehdy, jsou-li známy všechny potřebné informace, aby podnik mohl výstupy vyuţít ke 

zlepšení nebo popřípadě ke korekci plánu, kde taky můţou být odstraněny příčiny odchylek. 

 

Zachytit odchylky a zpracovat je tak, aby se v budoucnu uţ nevyskytovaly, to je cílem 

zpětné vazby. Především by měly být odstraněny ty odchylky, které do budoucna mohou 

způsobit negativní dopady. Jedná se převáţně o odstranění např. malé produktivity, výpadků 

či zmetkovitosti podle Scholleové (2009). Odstranění těchto odchylek by mělo mít takový 

důsledek, aby prostředky vloţené do odstranění daných odchylek nebyly vyšší neţ následné 

výnosy z vyuţívání investice.  

 

Zabudování systému včasné výstrahy, je jedním z nástrojů zpětné vazby investičního 

projektu. Měl by obsahovat jak upozornění, sdělující, ţe dochází ke změnám vůči středním 

očekáváním, tak i definice, které by určovaly, za jakých podmínek by uţ podnik neměl 

pokračovat a bylo by vhodnější přistoupit k tzv. předběţné dezinvestici. 

 

2.6 Postinvestiční audit 

 

Jedná se o proces, který následuje po provozní fázi s určitým časovým odstupem a je 

jakýmsi celkovým zhodnocením dokončené investice. Hlavní náplní tohoto procesu je to, aby 

byla porovnána skutečnost implementace projektu ve všech jeho fázích a se všemi faktory, jeţ 

způsobily odchýlení od splnění plánovaných cílů. Díky postinvestičnímu auditu a jeho 

poznatcích se můţe tento proces povaţovat za tzv. první vstup aplikace dopředné vazby a jeho 
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následných projektů. Jedná se tak o proces učení, protoţe výsledky tohoto procesu se mohou 

promítnout do budoucí prosperity naší firmy, tvrdí Scholleová (2009). 

 

Postinvestiční audit ale neříká, zda byl projekt úspěšný či neúspěšný, ale díky němu 

jsou známy primární příčiny, které způsobily, ţe projekt se odchýlil od svých plánů. Pro 

přípravu a realizaci dalších projektů jsou výsledky postinvestičního auditu jakýmsi 

významným zdrojem poučení.  

 

2.6.1 Obsah auditu 

 

Podle Scholleové (2009) do obsahu postinvestičního auditu řadíme: 

 Hodnocení úspěšnosti projektu 

 Výběr faktorů rizika 

 Revize krizových plánů 

 Identifikace příčin neúspěchu 

 

Výsledkem tohoto obsahu by mělo být shrnutí našich výsledků, které lze vyuţít u 

dalších podobných projektů. 

 

Tab. 2.2 Typy doporučení z postauditu pro jednotlivé fáze investičního procesu 

 

 Fáze 

Doporučení předinvestiční investiční provozní 

informační  klíčové faktory: 

- výběr 
- hodnoty 
- citlivost 

 dokumentace dat 
(i nevyuţitých 
 moţností) 

 průběţná data 

metodické  práce s informačními zdroji 

 metodika volby hodnocení 

 metodika rozhodování 

 metodika práce s rizikem 

 volba inventárního 
majetku 

 volba kapitálové 
struktury 

 odchylková analýza 

 včasná výstraha 

procesní  návaznost přípravy 

 preciznost přípravy 

 tvorba systémů varování 

 časování zavedení 

 návaznost procesů 
pořízení 

 krizová opatření 

 korekce plánu 

 včasný zásah 

 

Zdroj: Scholleová (2009, s. 245) 
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2.7 Metody pouţité v práci 

 

Údaje potřebné pro následné výpočty v praktické části práce byly získány přímo od 

podniku, jehoţ investiční záměr je hodnocen, tj. od firmy CENTROPLAST, s.r.o. Nebylo 

tedy uţito metody sběru dat ve smyslu systematického opakovaného zaznamenávání dat, ale 

potřebné informace byly zjištěny metodou řízeného rozhovoru, kdy proběhly 3 konzultace 

s odborným pracovníkem. Následně byly tyto údaje zkoumány analyticky dle různých metod 

určených pro hodnocení investic. Nakonec byly všechny informace podrobeny syntéze, která 

umoţnila naleznout jedno nejlepší a pro podnik optimální řešení, jak investiční plán 

realizovat. 

 

V praktické části bylo vyuţito statických a dynamických metod k posuzování 

efektivnosti investice. 
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3. Charakteristika společnosti CENTROPLAST, s.r.o. 

 

Firma CENTROPLAST, s.r.o. vznikla 4. 11. 1999 zapsáním do Obchodního rejstříku 

Krajským soudem v Brně. Firma sídlí ve Starém Městě u Uherského Hradiště a předmětem 

jejich podnikání je výroba, obchod a sluţby uvedené v přílohách 1 aţ 3 ţivnostenského 

zákona. CENTROPLAST, s.r.o. účtuje způsobem B a vyuţívá zrychleného odpisování. Firma 

CENTROPLAST, s.r.o. je sloţena ze 12 zaměstnanců a tudíţ se jedná o malý podnik. 

 

Firma CENTROPLAST, s.r.o. je na tom z hlediska finanční stránky velmi dobře. 

Převzaté hodnoty jsou ve veřejně přístupných výkazech. Vývoj celkových trţeb firmy je 

sledován v letech 2007 – 2010 a to z toho důvodu, aby bylo vidět jejich trend. Podle těchto 

částek, jeţ udává graf 3.1, lze usoudit, ţe firmě CENTROPLAST, s.r.o. trţby rostou, avšak je 

také patrné, ţe období finanční krize se projevilo i zde. Ale i přesto se firmě podařilo toto 

krizového období překonat.  

 

Graf 3.1 Vývoj celkových tržeb firmy CENTROPLAST, s.r.o. 

 

 

 

Zdroj: vlastní tvorba 

 

Tento vývoj celkových trţeb má vliv také na jejich zisk, který znázorňuje graf 3.2 a 

vzhledem k tomu, ţe se zisk stále pohybuje v kladných hodnotách, je moţné tvrdit, ţe firma 

CENTROPLAST, s.r.o. je na tom z finančního pohledu velmi dobře. Jejich zisk stoupá 
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rovnoměrně s trţbami, tudíţ firma nemá ţádné výkyvové stavy a dá se taktéţ povaţovat za 

stabilní. 

 

Graf 3.2 Vývoj zisku před zdaněním u firmy CENTROPLAST, s.r.o. 

 

 

 

Zdroj: vlastní tvorba 

 

 Jejich hlavním cílem je komplexní zásobování plasty včetně zajištění dopravy. Podnik 

se specializuje na LDPE/HDPE fólie jako výrobně – obchodní společnost nabízející přes 1000 

typů plastových výrobků jako jsou: pytle, sáčky, fólie, bublinkové fólie, polohadice, přířezy, 

zip sáčky, profily a plachty na fóliovníky, ale také poradenství a servisní sluţby. Výroba 

jejich produktů je prováděna v souladu s platnými normami, odborovými normami a 

legislativními předpisy.  

 

 PE – LD hadice, polyadice a fólie: rozvětvený polyetylén vyuţíván k hygienicky 

nezávadnému balení a ochraně výrobků 

 

 Agrofólie: jedná se o fólii určenou na zakrytí velkoplošných fóliovníků. Tyto fólie 

obsahují UV stabilizaci a jsou vhodné k ochraně výrobků. 

 

 Teplem smrštitelná hadice a fólie PE – LD: vyznačující se dobrou svařitelností, 

pevností, tuhostí a vyrovnaným smrštěním v podélném i příčném směru. 
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 Parotěsná zábrana PE – LD: je určena k tvorbě parotěsné bariéry především střešních 

konstrukcí s izolační vrstvou. 

 

 Sáčky a pytle z polyetylénu: sáčky z PE, bublinkové sáčky, rychlouzavírací sáčky a 

standardní či samonosné pytle. 

 

Průtažná technická STRECH fólie: tato fólie slouţící k adjustaci výrobků do 

skupinového balení nebo fixaci výrobků na přepravních jednotkách. 

 

 Hydroizolační fólie z PVC – P: jsou vhodné k tvorbě umělých jezírek nebo jako 

ochrana před vlhkostí. AQUAPLAST je proti průsaku vody. 

 

 Profily ND: slouţící pro ochranu a výrobu nábytku a taky jako spojovací materiál. 

  



29 

 

4. Posouzení efektivnosti jednotlivých variant investičního záměru 

 

4.1 Sestavení investičního plánu 

 

Efektivnost investičního záměru, která bude propočtena pro firmu CENTROPLAST, 

s.r.o. řekne, zda je vůbec tento plánovaný investiční záměr pro jejich firmu výhodný či ne. 

Tato efektivnost bude stavěna na statických a dynamických metodách, které budou vycházet 

z investičního plánu. Tento investiční plán bude obsahovat fiktivní údaje, které ale firma 

očekává od budoucí investice. 

 

Aby bylo moţno vytvořit jiţ výše zmiňovaný investiční plán, je třeba znát 

předpokládané mnoţství prodaných výrobků včetně jejich ceny za kus, aby bylo moţné 

vypočíst trţby, které budou v ročních intervalech.  

 

Díky těmto výpočtům pak bude moţné vypočítat statické a dynamické metody, které 

budou pro projekt nepostradatelnými. Pro výpočet těchto metod bude tedy sestaven investiční 

plán, kde budou nalezeny všechny potřebné údaje, pro jejich výpočet.  

 

Pořizovaná investice je v hodnotě 1 300 000 Kč. Náklady spojené s pořizováním, 

dovozem, montáţí či clem jsou ve výši 27 288,42 Kč. Tento investiční plán bude sestaven po 

dobu 5 let z praktických a ekonomických důvodů. Přírůstek trţeb bude předběţný, z důvodu, 

ţe podnik tyto částky očekává. Pro výpočet trţeb nebyly poskytnuty ţádné informace, které 

by se týkaly předběţného mnoţství prodaných výrobků a jejich ceny za kus, ale byla 

poskytnuta celková roční částka, která je firmou předpokládána na základě podobných 

zkušeností. V prvním roce je tedy stanovena předpokládaná částka ve výši 1 900 000 Kč a 

v průběhu pěti let by měla být vyšplhána aţ k částce 2 500 000 Kč, jelikoţ se v budoucnu 

předpokládá popularita výrobků a zboţí, které budou investicí nabízeny. Kdeţto přírůstky 

provozních nákladů bez odpisů byly stanoveny po celou dobu pěti let ve výši 60% z trţeb. 

Tyto částky uvádí tab. 4.4. 
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Tab. 4.1 Přehled přírůstků 

 

údaje/roky 1 2 3 4 5 

PŘÍRŮSTEK TRŢEB 1900000 2000000 2100000 2300000 2500000 

PŘÍRŮSTEK PROVOZNÍCH 

1178000 1240000 1302000 1426000 1550000 NÁKLADŮ BEZ ODPISŮ 

 

Zdroj: vlastní tvorba 

 

Údaje stavů, které budou potřebné pro výpočet ČPK, jeţ je součástí investičního plánu, 

jsou uvedeny v tab. 4.2 následovně: 

 

Tab. 4.2 Objem pracovního kapitálu 

 

průměrný stav zásob 18% z trţeb 

průměrný stav pohledávek 22% z trţeb 

průměrný stav ZVD 75% ze stavu zásob 

 

Zdroj: vlastní tvorba 

 

Stanovení ČPK, jak popisuje tab. 4.3, je nutné pro jiţ zmiňovaný investiční plán, kde 

ČPK je odečítáno od součtu čistého zisku a odpisů. ČPK je vypočten jako kaţdoroční součet 

stavu zásob a stavu pohledávek od kterého je stav krátkodobých ZVD odečten. V nultém roce, 

je průměrný stav zásob ve výši 150 000 Kč a tato částka uţ byla uhrazena. 

 

Tab. 4.3 Stanovení ČPK 

 

 
0 1 2 3 4 5 

STAV ZÁSOB 150000 342000 360000 378000 414000 450000 

STAV POHLEDÁVEK   418000 440000 462000 506000 550000 

STAV KRÁTKODOBÝCH ZVD   256500 270000 283500 310500 337500 

ČPK 150000 503500 530000 556500 609500 662500 

 

Zdroj: vlastní tvorba 

 

Investiční plán (tab. 4.4) byl sestaven, převáţně kvůli tomu, aby byly stanoveny PVCF, 

od kterých se dále odvíjejí následující statické i dynamické metody. Provozní náklady v tomto 
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investičním pláně jsou stanoveny na 62% z trţeb. Toto procentuální vyjádření platí konstantně 

po dobu těchto 5 let. Odpisem se zde rozumí odpisování pořízené investice, kde firma bude 

vyuţívat zrychlených odpisů a majetek je zařazen do 2. odpisové skupiny. Bude tedy 

odpisován po dobu 5 let s koeficienty 5 – 6. V 6. roce firma ale neuvaţuje o vyřazení či 

prodeji investice, ale plánuje si investici ponechat aţ do doby, kdy investici bude nutno třeba 

zlikvidovat. Hrubý zisk neboli EBIT je tedy stanoven následovně jako rozdíl trţeb, 

provozních nákladů a odpisů ve všech jednotlivých letech. Od těchto hrubých zisků bude 

odečtena daň, která činí 20% a pokud bude tato daň odečtena, jedná se pak o čistý zisk neboli 

EAT. Následně musí být v jednotlivých letech k tomuto čistému zisku přičten odpis a odečten 

ČPK. Tímto výpočtem se dospěje k cash flow. Pokud by ale firma stroj koncem 5. roku 

prodala, promítlo by se to následovně. K čistému zisku by byl připočten odpis, odečten ČPK, 

připočten prodej a odečten daňový efekt. Aby bylo moţno stanovit PVCF je nutno nejdříve 

vypočíst diskontní faktor 
2
, který znázorňuje celkové náklady kapitálu projektu, jeţ jsou 

vzhledem k riziku odhadnuty firmou na výši 15%. Pak uţ budou všechny hodnoty PVCF 

sečteny a jejich výsledkem bude právě PVCF CELKEM, které v tomto případě je v částce 

1 941 155,96 Kč. 

 

Tab. 4.4 Investiční plán 

 

údaje/roky 1 2 3 4 5 

TRŢBY 1900000,00 2000000,00 2100000,00 2300000,00 2500000,00 

PROVOZNÍ 

1178000,00 1240000,00 1302000,00 1426000,00 1550000,00 NÁKLADY 

ODPIS 260000,00 416000,00 312000,00 208000,00 104000,00 

HZ 462000,00 344000,00 486000,00 666000,00 846000,00 

DAŇ 92400,00 68800,00 97200,00 133200,00 169200,00 

ČZ 369600,00 275200,00 388800,00 532800,00 676800,00 

+ ODPIS 260000,00 416000,00 312000,00 208000,00 104000,00 

- ČPK 353500,00 26500,00 26500,00 53000,00 53000,00 

+ PRODEJ         0,00 

- DE         0,00 

CF 276100,00 664700,00 674300,00 687800,00 727800,00 

DISKONTNÍ 

0,8696 0,7561 0,6575 0,5718 0,4972 FAKTOR 

PVCF 240086,96 502608,70 443363,20 393251,88 361845,23 

PVCF CELKEM 1941155,96 

     

Zdroj: vlastní tvorba 

                                                 
2
 Diskontní faktor = neboli tzv. „odúročitel“ je vypočítán následovně: 

1

(1+𝑘)𝑖
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Díky statickým metodám, které budou vypočteny, se firma dozví, jaký bude 

předpokládaný celkový příjem z investice, čistý celkový příjem z investice, průměrný roční 

příjem z investice a především průměrnou roční návratnost a průměrnou dobu návratnosti.  

 

Oproti dynamickým metodám, jeţ firmě poskytnou náhled na čistou současnou 

hodnotu, vnitřní výnosové procento, index ziskovosti či dobu úhrady. Tyto metody firmě 

poskytnou mnohem cennější informace, jelikoţ berou v úvahu faktor času a riziko, které je 

v dnešní době nepostradatelným faktorem.  

 

4.2 Statické metody 

 

Součtem všech předpokládaných peněţních toků bude zjištěn předpokládaný celkový 

peněţní příjem z investice. 

 

CP = 276 100,00 + 664 700,00 + 674 300,00 + 687 800,00 + 727 800,00 

CP = 3 030 700,00Kč 

 

Jelikoţ je výsledek 3 030 700,00 Kč větší neţ počáteční výdaj na investici, který činí 

1 327 288,46 Kč je investice povaţována za přijatelnou. V těchto počátečních výdajích uţ 

jsou započteny náklady, které byly při pořizování s investicí spojeny. 

 

Ovšem přesnější bude výsledek, od kterého bude odečten právě počáteční investovaný 

výdaj. Tento výsledek bude znázorňovat tzv. čistý celkový příjem z investice. Díky opětovně 

kladnému výsledku je moţno tuto investici povaţovat za přijatelnou. 

 

NCP = 3 030 700,00 – 1 327 288,46 

NCP = 1 703 411,54 Kč 

 

Pomocí celkového příjmu a počtu let, za které se investice plánuje splatit, je moţno 

vypočíst další ukazatel, který by měl ukázat, kolik bude investice průměrně ročně podniku 

vynášet. Tento ukazatel bude jako ostatní ukazatele statických metod pouze informativní, 

informuje, s jakou částkou bude moţno v budoucnu počítat. V tomto případě se jedná o 

částku 606 140,00 Kč. 



33 

 

 CF =  
3 030 700

5
 

 CF = 606 140,00 Kč 

 

Jedním z dalších ukazatelů je průměrná roční návratnost a díky ní bude zjištěno, kolik 

procent z investované částky, bude firmě ročně splaceno. V tomto případě bylo dospěno 

k výsledku 45,67 %, který je dobrým předpokladem ke včasnému splacení, ale jelikoţ je 

pracováno s předběţnými čísly, je nutno brát v potaz, ţe ne vţdy bude tato částka ročně 

splacena. Celkem se firmě tedy vrátí v průběhu 5 let 5*45,67 % = 228,35 %. Tento výsledek 

je větší neţ 100 %, tudíţ i tímto ukazatelem je investice nadále povaţována za přijatelnou. 

 

 r = 
606 140

1 327 288,46
 

 r = 45,67 % 

 

Pomocí průměrné roční návratnosti je moţno vyuţít dalšího ukazatele, kterým se bude 

dát zjistit, za jak dlouho by mohla být investice splacena. A jelikoţ tato doba návratnosti 2,19 

let, je kratší, neţ předpokládaná ţivotnost investice a tedy i teď, za těchto okolností, je vhodné 

povaţovat tento projekt nadále za přijatelný.  

 

 doba = 
1

0,4567
 

 doba = 2,19 let 

 

Díky všem kladným výsledkům statických metod, je tedy moţno povaţovat investiční 

projekt z tohoto hlediska za přijatelný. Více neţ vhodné je ale pouţít i nástrojů, které pro 

hodnocení efektivnosti investice pouţívají dynamické metody, které berou v potaz mnohem 

důleţitější faktory a mají tak větší vypovídací schopnost. Jedním z těchto ukazatelů je právě 

ČSH, který uţ ale spadá do dynamických metod. 
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4.3 Dynamické metody 

 

Čistá současná hodnota bude vypočtena jako výsledek FCF CELKEM, kde FCF 

CELKEM je uţ očištěno o diskontovaný faktor. Tento diskontovaný faktor také znázorňuje 

tzv. odúročitele. Následně je od této celkové částky odečten kapitálový výdaj, který v sobě 

zahrnuje všechny náklady, které jsou s investicí spojeny, včetně samotné investice. 

 

ČSH = 1 941 155,96 – 1 327 288,42 

ČSH = 613 867,54 Kč 

 

Díky tomuto výsledku, který je kladný a ve výši 613 867,54 Kč, je zjištěno, ţe projekt 

je výhodné realizovat. Pokud by ale výsledek byl záporný, bylo by doporučováno, tento 

projekt nerealizovat. A to z jednoho jediného důvodu. Náklady, které by byly vloţeny do 

tohoto investičního projektu, by za těchto okolností, se kterými je počítáno, nebyly firmě 

vráceny zpět. 

 

Vnitřní výnosové procento je zaloţeno na koncepci čisté současné hodnoty. Zde je 

nutno naleznout diskontní míru, kde se současná hodnota očekávaných výnosů bude rovnat 

současné hodnotě výdajů. Jde tedy o to, aby čistá současná hodnota byla rovna 0. V tomto 

případě je vnitřní výnosové procento rovno 31 %. Vzhledem ke sloţitosti výpočtu byla pro 

výpočet IRR pouţita funkce MÍRA.VÝNOSNOSTI v MS Excel.  

 

Index ziskovosti hraje významnou roli při rozhodování. Výpočtem, který je vypočten 

jako podíl sumy FCF CELKEM a jednorázového kapitálového výdaje, je zjištěno, ţe index 

ziskovosti je větší neţ 1, přesněji 1,46. Jelikoţ index ziskovosti je větší o 0,46, dá se říci, ţe 

tento projekt je ekonomicky výhodný, protoţe čím více přesahuje index jednotku, tím více je 

projekt ekonomicky výhodnější. Na základě tohoto výsledku, je tedy vhodné projekt 

realizovat. 

 

IZ = 
1 941 155,96

1 327 288,42
 

IZ = 1,46 
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Doba návratnosti je období, za které se cash flow bude rovnat původním nákladům na 

investici. V tomto případě je doba návratnosti vypočtena postupným sčítáním ročních částek 

cash flow tak dlouho, dokud se nebude kumulované cash flow rovnat celkovým investičním 

nákladům. 

 

 

Tab. 4.5 Doba návratnosti 

 

 

kumulované 

CF CF 

0 -1327288,46 - 

1 -1051188,46 276100,00 

2 -386488,46 664700,00 

3 287811,54 674300,00 

4 975611,54 687800,00 

5 1703411,54 727800,00 

 

Zdroj: vlastní tvorba 

 

Z tab. 4.5 vyplývá, ţe doba návratnosti je mezi 2. a 3. rokem. A to proto, ţe zde se 

kumulované CF přechází ze záporné částky do kladné. Přesněji lze dobu návratnosti určit 

následovně: 

2 roky a (
386 488,46

674 300,00
 * 360) = 2 roky a 206 dní 

 

Doba návratnosti je tedy 2 roky a 206 dní. 

 

4.4 Formy financování 

 

U forem financování bude pracováno s pořizovací cenou investice, která je ve výši 

1 300 000 Kč. Nejsou zde tudíţ započítány ţádné náklady, které jsou spojeny s pořízením 

investice. To z toho důvodu, ţe firma si všechny tyto náklady zaplatí ze svých peněţních 

prostředků. Aby byly všechny tyto formy financování objektivní a nebyl zde zkreslený 

výsledek, tak se s těmito náklady, které jsou s investicí spojeny, nebude počítat ani u formy 

financování z vlastních zdrojů. Všechny formy financování budou propočteny na dobu 5 let a 
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všechny splátky budou placeny vţdy na konci roku. Na tuto dobu firma přistupuje, protoţe 

takový časový horizont je pro jejich poměry přijatelný. Firma CENTROPLAST, s.r.o. tedy 

zvaţuje, kterou formou bude investici pořizovat. K tomuto rozhodnutí by firmě 

CENTROPLAST, s.r.o. měl být nápomocen také výpočet níţe uvedených forem financování. 

 

4.4.1 Financování bankovním úvěrem 

 

Financováním bankovním úvěrem spadá do nákladů dluhu (RD - a zde bude počítáno 

s 11% sazbou, která se ale promítne v diskontním faktoru a následně ovlivní PVCF a tudíţ i  

PVCF CELKEM). Úvěr je tedy firmě poskytnut na dobu 5 let, kde úroková sazba je ve výši 

5,5% p.a. a splátky budou tedy spláceny vţdy na konci roku. Jak je vidět v tab. 4.6, stav úvěru 

na konci roku je ovlivněn rovnoměrnou splátkou úvěru, která je od částky odečítána. Na konci 

5. roku je vidět, ţe stav úvěru je 0.  Jelikoţ firma uplatňuje zrychlené odpisy a daná investice 

spadá do 5. odpisové skupiny, firma uplatňuje následující koeficienty. Pro 1. rok je koeficient 

roven 5 a pro další roky je roven 6. Ve financování bankovním úvěrem do peněžního toku 

spadá součet splátky úvěru a úroku, daňová úleva z odpisů a daňová úleva z úroků. U 

daňových úlev je počítáno se sazbou 20%. CF nám tudíţ vznikne tak, ţe od součtu splátky 

úvěru a úroku odečteme částky daňových úlev. PVCF je násobek právě vypočítaného CF a 

diskontovaného faktoru (obsahuje RD), pak uţ není problém vypočítat PVCF CELKEM, který 

je 896 812,76 Kč. Tento výsledek se stává klíčovým pro následné porovnání. 

 

 

Tab. 4.6 Financování bankovním úvěrem 

 
údaje/roky 0 1 2 3 4 5 

STAV ÚVĚRU 1300000,00 1040000,00 780000,00 520000,00 260000,00 0,00 

SPLÁTKA ÚVĚRU   260000,00 260000,00 260000,00 260000,00 260000,00 

ÚROK   71500,00 57200,00 42900,00 28600,00 14300,00 

ODPIS   260000,00 416000,00 312000,00 208000,00 104000,00 

peněţní tok             

SPLÁTKA ÚVĚRU 

  331500,00 317200,00 302900,00 288600,00 274300,00 A ÚROKU 

DÚ Z ODPISŮ   52000,00 83200,00 62400,00 41600,00 20800,00 

DÚ Z ÚROKŮ   14300,00 11440,00 8580,00 5720,00 2860,00 

CF   265200,00 222560,00 231920,00 241280,00 250640,00 

DISKONTNÍ 

  0,9009 0,8116 0,7312 0,6587 0,5935 FAKTOR 

PVCF   238918,92 180634,69 169577,91 158938,61 148742,64 

PVCF CELKEM 896812,76 

      
Zdroj: vlastní tvorba 
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4.4.2 Financování finančním leasingem 

 

Financování finančním leasingem spadá, stejně jako financování bankovním úvěrem, do 

nákladu dluhu. Zde je trvání leasingové smlouvy také 5 let. Aby bylo moţno vypočíst výši 

leasingové splátky, musí být poskytnut leasingový koeficient, který nám tuto výši ovlivní. 

Nestačí tedy výši 1 300 000 Kč podělit dobou 5 let, ale je nutno tuto částku vynásobit právě 

leasingovým koeficientem
3
, který je ve výši 1,14 %, a tento výsledek je třeba podělit dobou, 

po kterou bude leasing poskytnut. Dále je nutnost z leasingové splátky určit výši daňové 

úlevy, která je následně odečtena od leasingové splátky. Tímto rozdílem tedy určíme CF.  Pro 

výpočet PVCF a PVCF CELKEM bude postupováno stejně, jako to bylo u bankovního úvěru. 

Zde ale  PVCF CELKEM je v částce 876 371,10 Kč. 

 

 

Tab. 4.7 Financování finančním leasingem 

 

údaje/roky 0 1 2 3 4 5 

LEASINGOVÁ 

  296400,00 296400,00 296400,00 296400,00 296400,00 SPLÁTKA 

peněţní tok 

      
LEASINGOVÁ 

  296400,00 296400,00 296400,00 296400,00 296400,00 SPLÁTKA 

DÚ Z LEASINGOVÉ 

  59280,00 59280,00 59280,00 59280,00 59280,00 SPLÁTKY 

CF   237120,00 237120,00 237120,00 237120,00 237120,00 

DISKONTNÍ 

  0,9009 0,8116 0,7312 0,6587 0,5935 FAKTOR 

PVCF   213621,62 192451,91 173380,10 156198,29 140719,18 

PVCF CELKEM 876371,10 

      

Zdroj: vlastní tvorba 

 

4.4.3 Financování finančním leasingem se zálohou 

 

Doba trvání leasingové smlouvy je opět 5 let a splátka je taktéţ placena vţdy na konci 

roku. Záloha je ale ovšem zaplacena hned při uzavírání smlouvy, tedy v 0 roce a je ve výši 

350 000 Kč, coţ přibliţně představuje 29,92% z investované částky 1 300 000 Kč. Tato 

                                                 
3
 Leasingový koeficient = neboli tzv. „marţe pronajímatele“ znázorňuje, kolik procent klient z poţadované 

částky přeplatí. Tedy, kdyţ se bude LK rovnat 1,14, znamená to, ţe klient částku 

přeplatí o 14%. 
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částka u firmu CENTROPLAST, s.r.o. byla stanovena proto, aby nezpůsobila ţádnou enormní 

finanční zátěţ. U tohoto financování je ovšem leasingová splátka počítána jinak neţ u 

předchozího financování finančním leasingem. Je zde sice také potřeba znát výši 

leasingového koeficientu, ten ale bude u tohoto financování niţší, jelikoţ byla poskytnuta 

záloha. Leasingová splátka je tedy vypočtena jako násobek leasingového koeficientu 

s investovanou částkou. Od tohoto výsledku je odečtena právě daná záloha, a aby bylo 

docíleno výše roční leasingové splátky, je nutno tento výsledek podělit právě dobou, na 

kterou je leasingová smlouva poskytnuta. Následně je rozloţena do 5 let i záloha. Pro výpočet 

CF, je potřeba z leasingové splátky a z časově rozlišené zálohy vypočíst daňové úlevy a 

součet těchto daňových úlev pak následně odečíst od leasingové splátky. PVCF je vypočteno 

stejným způsobem, jako tomu bylo u bankovního úvěru či finančního leasingu, jen výpočet 

PVCF CELKEM je trošku odlišný. Sečtou se všechny PVCF a k tomuto součtu je ještě 

následně přičtena právě záloha, která byla zaplacena hned v 0 roce. PVCF CELKEM je tudíţ 

ve výši 890 783,65 Kč. 

 

Tab. 4.8 Financování finančním leasingem se zálohou 

 

údaje/roky 0 1 2 3 4 5 

ZÁLOHA 350000,00           

LEASINGOVÁ 

  200400,00 200400,00 200400,00 200400,00 200400,00 SPLÁTKA 

ČASOVĚ ROZLIŠENÁ 

  70000,00 70000,00 70000,00 70000,00 70000,00 ZÁLOHA 

peněţní tok   

     
DÚ Z LEASINGOVÉ 

  40080,00 40080,00 40080,00 40080,00 40080,00 SPLÁTKY 

DÚ Z ČASOVĚ 

  14000,00 14000,00 14000,00 14000,00 14000,00 ROZLIŠENÉ ZÁLOHY 

CF   146320,00 146320,00 146320,00 146320,00 146320,00 

DISKONTNÍ 

  0,9009 0,8116 0,7312 0,6587 0,5935 FAKTOR 

PVCF 350000,00 131819,82 118756,59 106987,92 96385,52 86833,80 

PVCF CELKEM 890783,65 

     Zdroj: vlastní tvorba 

 

4.4.4 Financování vlastními zdroji 

 

Tento způsob financování je celkově odlišný od předcházejících forem financování a to 

hned z několika hledisek. Jedním z nejdůleţitějších je právě to hledisko, ţe toto financování je 

řazeno ne jako náklady dluhu RD, ale jako náklady vlastního kapitálu, které jsou v tomto 
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případě stanoveny na 15%. I u těchto odpisů firma vyuţívá zrychleného způsobu odpisování, 

s koeficienty stejnými jako u financování bankovním úvěrem. I z těchto odpisů je nutno 

vypočíst jejich daňovou úlevu a tato daňová úleva zároveň slouţí jako CF. Tento CF je 

následně vynásoben diskontním faktorem s 15% nákladem vlastního kapitálu a z jejich 

součinu je pak tvořeno PVCF v částce 183 283,77 Kč. PCVF CELKEM vznikne, pokud od 

pořizovací ceny, která je v hodnotě 1 300 000 Kč bude odečtena suma PVCF. PVCF 

CELKEM je pak ve výši 1 116 716,23 Kč. 

 

Tab. 4.9 Financování vlastními zdroji 

 

údaje/roky 0 1 2 3 4 5 

POŘIZOVACÍ 

1300000,00           CENA 

ODPIS   260000,00 416000,00 312000,00 208000,00 104000,00 

peněţní tok   

     
DÚ Z ODPISŮ   52000,00 83200,00 62400,00 41600,00 20800,00 

CELKEM CF   52000,00 83200,00 62400,00 41600,00 20800,00 

DISKONTNÍ 

  0,8696 0,7561 0,6575 0,5718 0,4972 FAKTOR 

PVCF   45217,39 62911,15 41029,01 23784,94 10341,28 

PVCF CELKEM 1116716,23           

 

Zdroj: vlastní tvorba 
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5. Výběr optimální varianty 

 

Posuzování bylo uskutečněno jak statickými a dynamickými metodami, tak pomocí 

výsledků forem financování. Výsledky těchto analýz hovoří jednoznačně ve prospěch 

realizace zamýšlené investice. Vzhledem k tomu, ţe byla posuzována pouze jedna investice, 

nebude moţné upřednostnit jednu investici před tou druhou či naopak, ale bude pouze 

moţnost tuto jednu investici povaţovat pro firmu za přijatelnou či nepřijatelnou. Výběr 

optimální varianty se tedy týkal především zhodnocení výhodnosti investice a výběrem 

vhodné formy jejího financování. 

 

Podle analýzy prostředí, která uţ byla firmou provedena před zahájením této práce, bylo 

zjištěno, ţe plánovaná investice v tomto směru nebude zbytečnou. 

 

Statickými metodami bylo zjištěno hned několik údajů, které se týkaly především 

orientačních ukazatelů. Tyto ukazatele prokázaly, jaké peněţní toky vůbec z investice 

předpokládat. Ačkoliv všechny potřebné údaje jsou fiktivní, výsledky z nich plynoucí jsou 

správné. Fiktivní povaha údajů je dána tím, ţe zvolený investiční záměr ještě nebyl 

realizován. Tato skutečnost však nic nemění na tom, ţe je vhodné těmto ukazatelům věnovat 

větší pozornost.  

 

Dynamickým metodám by měla být věnována ještě větší pozornost neţ statickým 

metodám, jelikoţ tyto metody zahrnují určitá předpokládaná rizika. Vzhledem k tomu, ţe i 

výsledky těchto metod jsou stále kladné a tudíţ i pozitivní, není v tomto momentě o čem 

pochybovat.  

 

Na základě statických a dynamických metod je firmě jejich plánovaná investice 

doporučována. Teď zde ale leţí otázka, kterou formou financování by bylo nejlepší investici 

pořídit. 

 

Z hlediska financování lze firmě CENTROPLAST, s.r.o. na základě analýzy různých 

variant (viz předcházející kapitola) doporučit financování finančním leasingem. 
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Tab. 5.1 Výsledky forem financování 

 

financování bankovním úvěrem 896 812,76 Kč 

financování finančním leasingem 876 371,10 Kč 

financování finančním leasingem se zálohou 890 783,65 Kč 

financování vlastními zdroji 1 116 716,23 Kč 

 

Zdroj: vlastní tvorba 

 

Na základě výpočtů, které udává tab. 5.1, lze prokázat, která varianta financování je 

nejlepší a která nejhorší. Jako nejhorší varianta financování se jeví financování vlastními 

zdroji. Toto financování je draţší proto, ţe firma podstupuje větší riziko, jelikoţ vlastník do 

podniku vkládá nebo dokonce ponechá svůj kapitál. Proto je poţadována větší výnosnost 

z investice.  

 

Další uvaţovanou variantou je financování bankovním úvěrem. Tento druh financování 

je levnější neţ předcházející a to hlavně díky skutečnosti, ţe cizí kapitál je obecně levnější, 

neţ vlastní. Toto ale platí jen do určité míry, proto ani tato varianta není nejvhodnější. 

 

Jako nejlepší variantou v tomto případě se jeví financování finančním leasingem. O 

finančním leasingu je v tomto případě uvaţováno ve dvou variantách. První z nich, kdy je 

poskytnutí finančního leasingu spojeno se zaplacením zálohy má tu výhodu, ţe oproti 

finančnímu leasingu bez zálohy, je niţší sazba leasingového koeficientu. Tato výhoda je však 

převáţena nevýhodou v podobě časové rozlišené zálohy, která ve výsledku způsobí, ţe 

nejoptimálnější variantou financování je „klasický“ finanční leasing. V jeho případě nejsou 

roční splátky tak velké, aby výrazně zatěţovaly firmu, jakoţ tomu je právě u financování 

vlastními zdroji. Navíc po splacení všech splátek u finančního leasingu, je moţno majetek za 

symbolickou cenu přepsat a nadále ponechat firmě. 

 

Závěrem tedy je, ţe investice se pro firmu CENTROPLAST, s.r.o. jeví jako vhodná a 

efektivní, po všech stránkách hodnotících metod. Firmě CENTROPLAST, s.r.o. je také 

doporučováno tuto investici pořídit finančním leasingem. Toto financování je doporučováno 
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na základě předpokládaných údajů, které firma CENTROPLAST, s.r.o. poskytla a od budoucí 

investice taktéţ očekává. 
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6. Závěr 

 

Náplní této práce bylo zjistit, zda vůbec bude pro firmu CENTROPLAST, s.r.o. 

plánovaná investice výhodná. Jejich poţadavkem na plánující investici bylo zjištění, zda bude 

výhodná a efektivní. Aby tedy nepořizovala investici, která tyto poţadavky nebude splňovat. 

Konkrétně se jednalo o svářecí stroj, kterým by mělo být vyráběno několik druhů igelitových 

produktů. Úkolem tedy bylo zodpovědět hned několik otázek, které se týkaly daného 

problému: Je projekt vůbec výhodné realizovat? Jak bude popřípadě projekt vůbec 

financován? Jaký poměr cizího a vlastního kapitálu k financování projektu bude vyuţito? Na 

všechny tyto otázky se v průběhu této práce dostalo odpovědi. Hned na první otázku, která se 

týkala právě vhodnosti, jeţ je pro pořízení nejspíše nejdůleţitější, byla dostána odpověď 

„ANO“. Následně byla potřeba získat odpověď na další otázku, která se zabývala dalším 

důleţitým faktorem. Otázka byla poloţena, jak by měl být výhodný projekt, neboli investice, 

financována? Výpočty bylo zjištěno, ţe investice by měla být pořízena právě finančním 

leasingem. Tato odpověď také následně odpovídá na další otázku, týkající se poměrem cizího 

či vlastního kapitálu. Jelikoţ by měla být investice pořízena finančním leasingem, je tedy 

očividné, ţe na pořízení se bude právě podílet cizí kapitál. Všechny tyto údaje byly 

propočteny právě v této práci, která by taktéţ měla slouţit jako doporučení pro firmu 

CENTROPLAST, s.r.o.  

 

Základní fází této investice byla předinvestiční fáze, v jejímţ rámci byly 

nashromáţděny údaje o plánované investici a následně tyto údaje byly poskytnuty pro 

potřebné výpočty, které byly hlavní náplní této práce.  

 

Na základě poskytnutých údajů byl sestaven tzv. investiční plán v rámci, kterého byla 

provedena řada výpočtů. Sestavení investičního plánu nám následně umoţnilo hodnotit 

projekt statickými a dynamickými metodami. 

 

Následné hodnocení investičního plánu bylo provedeno jak pomocí statických, tak 

dynamických metod. Statických metod bylo uţito nejdříve z toho důvodu, ţe fungují jak 

určité „síto“. Pokud investice tímto „sítem“ neprojde, nemá význam dál se investicí zabývat a 

podrobit plán analýze dynamických metod. V tomto případě se ukázalo, ţe investice se jeví 

jako vhodná a proto byla podrobena následně hodnocení pomocí dynamických metod. Tyto 
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navíc oproti statickým metodám respektují faktor času a rizika. Jejich vypovídací schopnost je 

tudíţ posilněna. Po provedení dynamických metod se i nadále investiční záměr jeví jako 

vhodný, jeho doba návratnosti vychází na 2 roky a 206 dní.  

 

 Po zjištění, zda vůbec má cenu projekt realizovat a zda vůbec bude projekt 

profitabilní, je dalším krokem volba způsobu, jakým bude projekt financován. Byly 

uvaţovány 4 moţnosti financování. Konkrétně se jednalo o moţnost financování bankovním 

úvěrem, financování finančním leasingem, financování finančním leasingem se zálohou a 

financování vlastními zdroji. Dle provedených výpočtů se jako nejméně vhodná varianta jeví 

financování vlastními zdroji. Jako nevhodná byla označena i forma financování bankovním 

úvěrem. Doporučená forma financování tedy je čistě finanční leasing. Finanční leasing se 

zálohou není v tomto případě výhodnější, neţ „samotný“ finanční leasing, a to z důvodu 

časově rozlišené zálohy, která pohltí výhody plynoucí z niţšího leasingového koeficientu. 

 

 Závěr je tedy takový, ţe plánovaná investice je pro firmu CENTROPLAST, s.r.o. 

vhodná a efektivní a to po všech stránkách zahrnutých v rámci hodnotících metod. 

Doporučená forma financování firmě CENTROPLAST, s.r.o. je pořídit investici na finanční 

leasing. Toto financování je doporučováno na základě předpokládaných údajů, které firma 

CENTROPLAST, s.r.o. poskytla a od budoucí investice taktéţ očekává. 
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Seznam zkratek 

aj.  A jiné 

apod.  A podobně 

atd.  A tak dále 

CF  Peněţní toky 

CP  Celkový příjem 

č.  Číslo 

ČPK  Čistý pracovní kapitál 

ČZ  Čistý zisk 

DE  Daňový efekt 

DÚ  Daňová úleva 

EAT  Zisk po zdanění 

EBIT  Zisk před zdaněním 

FCF  Volné peněţní toky plynoucí z investice 

HZ  Hrubý zisk 

IN  Investovaný výdaj 

IRR  Vnitřní výnosové procento 

IZ  Index ziskovosti 

JKV  Jednorázový kapitálový výdaj 

k  Diskontní míra 

LK  Leasingový koeficient 

n  Počet let 

např.  Například 

NCP  Čistý celkový příjem 

NPV  Čistá současná hodnota 

p.a.  Roční úroková sazba 

PC  Pořizovací cena 

PVCF  Současná hodnota cash flow 

RD  Náklady dluhu 

RE  Náklady vlastního kapitálu 

s.  Strana 

Tab.  Tabulka 

Tj. To jest 
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tzv.  Tak zvaně 

ZVD  Závazky vůči dodavateli 

ϕ CF  Průměrné peněţní toky 

ϕ doba  Průměrná doba návratnosti 

ϕ r  Průměrná roční návratnost 
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