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1. Úvod 

Investiční rozhodování je jednou z nejvýznamnějších manažerských činností. Jeho 

význam spočívá v tom, že důsledky působí dlouhodobě a se značnou setrvačností, jsou 

vynakládány velké objemy zdrojů a s tím je spojeno nebezpečí značných ztrát. Rozhodování 

o přijetí či nepřijetí investičního projektu ovlivňuje budoucí vývoj podniku, jeho prosperitu 

a další existenci. Investice, která je nesprávně zaměřená a neefektivní, může být příčinou 

finančních problémů, ztráty konkurenceschopnosti na trhu nebo dokonce i zániku podniku. 

Investiční rozhodování je součástí dlouhodobého strategického rozhodování, vychází 

ze strategických cílů podniku. Obsahem investiční politiky je výběr a realizace efektivních 

investic, které přispívají k naplnění hlavního cíle podnikání, tj. k růstu tržní hodnoty firmy. 

Základními nástroji jsou ekonomická kritéria hodnocení investičních projektů. Výsledky 

hodnocení jsou závislé na kvalitě vstupních údajů, kterými jsou peněžní toky investice. 

Cílem této práce je zhodnotit investiční záměr firmy KOEXIMPO, spol. s r.o., jehož 

předmětem je výstavba vlastního sídla, zjistit ekonomickou efektivnost investice, zda by 

z finančního hlediska byla přijatelná a na základě získaných poznatků navrhnout vhodná 

doporučení. 

V první části je popsán vznik a založení společnosti KOEXIMPO, obchodní činnosti 

firmy, výrobkové portfolio, struktura nákladů podniku a je provedená krátká analýza současné 

situace. 

Následují teoretická východiska investičního rozhodování. V této kapitole se 

seznámíme s pojmem investice, s fázemi investičních projektů, jejich klasifikací a možnými 

zdroji financování. Jsou zde popsány různé metody hodnocení efektivnosti investic, které se 

dělí na statické a dynamické, podle toho, zda respektují či nerespektují faktor času. Součástí 

této kapitoly je také vysvětlení diskontní sazby a peněžních toků investičních projektů.  

V další části se autorka zaměřila na praktickou aplikaci základních poznatků 

potřebných k hodnocení investičních projektů na konkrétní investiční záměr konkrétního 

podniku. Nejdříve byly vyčísleny peněžní toky projektu, diskontní sazba, potom následovalo 

použití ekonomických kritérií hodnocení, a to doby úhrady, diskontované doby úhrady, čisté 

současné hodnoty, indexu ziskovosti a vnitřního výnosového procenta.  

Na závěr je na základě informací získaných z praktické části vysloveno doporučení 

o přijetí či nepřijetí analyzovaného investičního záměru a jsou formulovány návrhy, jak 

vylepšit současnou situaci podniku. 
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Zdrojem dat pro provedení výpočtů potřebných k hodnocení investice byly rozvahy 

a výkazy zisků a ztrát z posledních pěti let (2007-2011), doplňující informace byly získány 

z výročních zpráv a interních materiálů podniku. 
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2. Charakteristika organizace 

2.1 Profil společnosti 

Společnost KOEXIMPO, spol. s r.o. byla založena 28. května 1991 a vznikla zápisem 

do obchodního rejstříku dne 12. června 1991. 

Od počátku existence firmy je rozhodujícím předmětem podnikání velkoobchodní 

činnost v oblasti školních a kancelářských potřeb a papírenského zboží, a také dovoz psacích 

potřeb a fotoalb do České republiky. 

Firma KOEXIMPO, spol. s r.o. v současné době uvádí na trh papírenské výrobky jako 

fotoalba, fotorámečky, psací, kancelářské a školní potřeby pod vlastní značkou FANDY 

a realizuje dodávky kancelářských potřeb pro firmy, organizace a instituce pod značkou 

PARTNER4OFFICE. Dovoz a prodej širokého sortimentu elektrických kol se realizuje pod 

značkou LOVELEC. 

V současnosti má firma asi 37 zaměstnanců, takže lze říci, že se jedná o malý podnik. 

Dne 31.01.2009 byla zapsána u Okresního soudu v Žilině nová společnost 2GB-SK, 

s.r.o., která má stejné složení statutárního orgánu jako společnost KOEXIMPO, spol. s r.o. 

Tato společnost navazuje na prodej zboží v rámci značky FANDY, ale je určena pro region 

Slovensko. Veškerou logistiku k činnosti společnosti 2GB-SK, s.r.o. zabezpečuje společnost 

KOEXIMPO, spol. s r.o.  

Firma KOEXIMPO, spol. s r.o. je spolu s dalšími 4 firmami ze stejné branže 

vlastníkem společnosti PARTNER CZECH, s. r. o., která pro ni zajišťuje marketingové 

i nákupní aktivity. Hlavní výhodou je sjednaný objem zakázek, což znamená, že mají vyšší 

kupní sílu a tedy i možnost vyjednat lepší ceny. Z marketingového hlediska je to tvorba 

společného katalogu jako hlavního prodejního nástroje, tvorba webových stránek a letákových 

akcí v tištěné formě.  Nejen z hlediska nákladovosti, ale i z hlediska lidského potenciálu se 

tyto věci lépe řeší ve skupině. Veškeré procesy uvnitř společnosti jsou nastaveny tak, aby se 

k životnímu prostředí chovaly zodpovědně. Firma má už několik let certifikát 

environmentálního managementu ČSN EN ISO 14001:2005. Vysoký standard služeb 

garantuje fakt, že podnik pracuje dle systému řízení jakosti podle norem ČSN EN ISO 

9001:2009. Vzhledem k tomu, že partnerské firmy jsou rozmístěny v různých regionech ČR, 

je pro ně také snadnější pokrýt celý český trh a dostupnost nabízených produktů je velmi 

dobrá. 
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2.2 Vize firmy 

Vize podniku jsou definovány následovně: 

• „Profesionálním partnerstvím k optimálnímu řešení“ 

• „Tvůrčím přístupem motivovaných zaměstnanců přinášíme nové myšlenky 

našim partnerům.“ 

V těchto dvou krátkých větách je vyjádřeno poslání a účel společnosti, čeho chce 

dosáhnout v širším kontextu. 

 

2.3 Obchodní činnosti 

Obchodní činnosti firma KOEXIMPO, spol. s r. o. rozděluje do tří oblastí: 

1) Prodej kancelářských potřeb koncovým spotřebitelům (firmám, organizacím, 

institucím, atd.) pro vlastní spotřebu pod hlavičkou Partner4Office.  

2) Vlastní dovoz zboží z dálného východu a jeho prodej pod vlastní značkou 

FANDY – „fandíme kvalitě“. Tato činnost je podporována také vzájemným 

obchodem s podobnými importéry v rámci Evropské unie. 

3) Dovoz a prodej elektrických kol pod značkou LOVELEC. 

 

2.4 Analýza prodeje 

Jelikož se KOEXIMPO, spol. s r.o. zabývá prodejem školních a kancelářských potřeb, 

papírenského zboží, dovozem psacích potřeb a fotoalb, dovozem a prodejem elektrických kol, 

výrobkové portfolio společnosti je relativně široké. Firma nabízí kuličková pera, sešity, 

obálky, kalendáře, tonery, lepicí pásky, tiskárny, kancelářský nábytek, elektrická kola, aj.  

Na prvních třech místech v prodejnosti zboží podle tržeb jsou fotoalba, xerografický 

papír a kuličková pera. Na čtvrté pozici, co se týče objemu prodeje, se v roce 2011 umístila 

elektrická kola. 

Podíly prodeje hlavních skupin zboží na celkové roční tržbě za rok 2011 a dva 

bezprostředně předcházející účetní období jsou vyčísleny v tabulce č. 2.1. 
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Tabulka č. 2.1: Hlavní skupiny zboží s nejvyšším podílem na celkové roční tržbě. 

 

Zdroj: Výroční zpráva společnosti KOEXIMPO, spol. s r.o. za rok 2011. 

V roce 2011 měla firma 1627 aktivních zákazníků, z toho roční obrat nad 100 tis. Kč 

mělo 117 zákazníků. Podíl těchto největších odběratelů na celkových tržbách firmy činil 

79,3%. Ve srovnání s předchozím rokem došlo k nepatrnému poklesu počtu menších 

zákazníků. 

2.5 Struktura nákladů 

Výše operativního zisku je dána výši tržeb a provozních nákladů. Struktura provozních 

nákladů společnosti KOEXIMPO, spol. s r.o. v roce 2011 a v uplynulých dvou 

předcházejících obdobích je zachycena v tabulce č. 2.2 

Tabulka č. 2.2: Struktura provozních nákladů v letech 2009-2011. 

 

Zdroj: Výroční zpráva společnosti KOEXIMPO, spol. s r.o. za rok 2011. 

2011 2010 2009

Fotoalba 20,5 19,8 17,1

Xerografický papír 8,1 9,0 9,0

Kuličková pera 8,4 8,8 10,0

Elektrická kola 4,9 0,5 0,0

Popisovače, značkovače, zvýrazňovače 2,7 3,8 2,9

Fotorámečky, euroklipy 4,2 3,5 3,3

Zábava, dekorace 2,0 3,1 1,3

Sáčky, tašky a pytle z PVC 2,8 3,0 2,8

Obaly, složky, vizitkáře z PVC 2,4 2,8 3,1

Gelová pera 2,1 2,8 2,8

Pořadače a příslušenství 2,5 2,6 3,0

Hygienické potřeby z papíru 2,5 2,5 2,4

Skupiny zboží
% prodeje z celkových ročních tržeb

Druh služby Rok 2011 Rok 2010 Rok 2009

nájemné 20% 19% 21%

přepravné 25% 28% 25%

cestovné 12% 12% 10%

inzerce, propagace, reklama 15% 13% 18%

opravy a údržba 6% 7% 5%

náklady na telefony 3% 4% 4%

náklady na reprezentaci 1% 2% 2%

provize 0% 1% 2%

právní služby 1% 1% 2%

náklady na Internet 2% 2% 2%

údržba software 2% 2% 2%

poštovné 1% 1% 1%

ostatní služby (školení, BOZP, ostatní služby) 12% 8% 6%
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Z údajů obsažených v tabulce č. 2.2 lze vyčíst, že náklady na pronájem (nájemné) jsou 

druhou nejvýznamnější položkou provozních nákladů. Pro zjištění procentního podílu 

z obchodní marže je třeba se podívat do tabulky č. 2.3, kde jsou takto vyjádřeny jednotlivé 

nákladové položky za rok 2009-2011. 

 

Tabulka č. 2.3: Nákladové položky – procentní podíl z obchodní marže v letech 2009-2011. 

 

Zdroj: Výroční zpráva společnosti KOEXIMPO, spol. s r.o. za rok 2011. 

 

Zde můžeme vidět, že procentní podíl nájemného na obchodní marži se neustále 

zvyšuje a v roce 2011 dosáhl 6,3%. Tyto informace budou podstatné v praktické části této 

práce, kde bude hodnocen investiční záměr, jehož předmětem je výstavba vlastního sídla. 

 

2.6 Analýza současné situace 

Od svého založení firma několikrát změnila své sídlo, v důsledku zvětšujících se 

nároků na prostor. V současné době společnost KOEXIMPO, spol. s r.o. sídlí v pronajatých 

prostorách společnosti VOP GROUP, s.r.o. (bývalý Vojenský opravárenský podnik) 

v Českém Těšíně. Objekt se nachází v průmyslové zóně na okraji města, velice blízko sjezdu 

z dálnic E462 a E75. Společnost má k dispozici jednu správní budovu, velký prodejní sklad, 

2011 2010 2009

služby celkem, z toho: 32,8 30,0 27,8

 - cestovné 4,0 3,6 2,8

 - nájemné (nebytové prostory) 6,3 5,7 5,4

 - reklama, inzerce, 4,9 3,9 4,9

 - telefony, faxy, internet 1,7 1,8 1,7

 - služby ve výpočetní technice 0,7 0,7 0,7

 - provize, právní služby, BOZP 1,3 0,4 0,9

 - dopravné 8,2 8,3 7,0

 - náklady na školení 0,8 0,5 0,4

 - opravy a údržba 2,0 2,2 1,3

mzdové náklady 33,9 34,8 33,2

sociální a zdravotní pojištění 11,8 12,2 11,2

pojištění majetku 1,0 1,0 0,9

odpisy DHM a DNM 4,4 4,4 3,8

bonusy za obrat 5,9 5,2 2,0

kurzové ztráty 2,8 2,8 2,3

bankovní poplatky 0,5 0,6 0,7

spotřeba mater. (PHM, vlastní spotř.) 8,4 7,8 6,0
daň z příjmů právnických osob 1,3 1,8 3,0

% podíl z obchodní marže
Nákladové položky
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jeden menší sklad ve vedlejší hale, kde je skladována většina zboží, a jeden skladový prostor 

v jiné budově v rámci objektu, který slouží k uskladnění elektrických kol a zároveň plní 

funkci servisního střediska. Kromě toho má podnik zřízenou vzorkovnu elektrických kol, 

která se nachází v jiné části města – na frekventovaném místě, aby byl výhodnější přístup pro 

zákazníky.  

Ačkoliv sídlení v pronajatých prostorách přináší společnosti určité výhody (např. 

možnost operativního řešení prostor), již delší dobu je pro společnost tento stav nevyhovující, 

a to hned z několika důvodů. 

 

2.6.1 Cena pronájmu 

Roční náklady na pronájem kancelářských a skladovacích prostor se v roce 

2012 vyšplhaly na necelých 1,8 mil. Kč. Měsíčně to vychází na cca 150 tis. Kč, což je 

vzhledem k níže uvedeným nedostatkům příliš vysoká cena za nevyhovující podmínky. 

 
Tabulka č. 2.4: Roční nájemné v období 2007-2012. 

 
Zdroj: Vlastní zpracování dle interních materiálů podniku. 

 

2.6.2 Technický stav objektu 

Areál bývalého vojenského opravárenského podniku, kde v současnosti společnost 

KOEXIMPO, spol. s r.o. sídlí, byl vybudován v padesátých letech dvacátého století. Již řadu 

let nebyly prováděny žádné větší úpravy a tomu odpovídá taky technický stav objektu. 

Pozemní komunikace jsou udělány z betonových panelů, na kterých se již významně podepsal 

čas. Díry velikosti fotbalového míče nejsou výjimkou, proto veškerý pohyb v rámci areálu je 

velice nepohodlný, každodenní namáhání tlumičů aut způsobuje rychlejší opotřebení, občas 

dochází také k poškození převáženého zboží. 

Budovy jsou zastaralé, také vnitřní vybavení již nesplňuje současné požadavky. 

Jedním z největších problémů jsou neustále poruchy topení, ke kterým dochází i několikrát 

během topné sezóny. Taky po víkendu, kdy je topení vypnuto, trvá dlouho, než se prostory 

opět zahřejí. To samozřejmě snižuje kvalitu pracovního prostředí, zaměstnanci jsou 

nespokojení a stěžují si na zimu na pracovišti.  

 

 

Rok 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Nájemné 1 792 037 Kč 1 630 488 Kč 1 608 478 Kč 1 647 903 Kč 1 620 989 Kč 1 634 066 Kč
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2.6.3 Spotřeba energie 

S technickým stavem budov souvisí také nepřiměřeně vysoká spotřeba energie. Okna 

ve správní budově jsou stará a velká, izolace budov je nedostačující, a tak dochází k velkým 

tepelným ztrátám. Dalším faktorem zvyšujícím spotřebu je klimatizace, která byla instalována 

z důvodu nadměrného horka během letních měsíců, kdy teploty v kancelářích dosahovaly až 

40°C. V zimním období je občas používána jako dodatečný zdroj tepla, v případě že ústřední 

topení nestíhá vytápět prostory nebo když dojde k poruše. 

 

2.6.4 Rozmístění prostor 

Rozmístění pronajímaných prostor je další nevýhodou současného stavu. Správní 

budova se nachází asi 50 metrů od hlavního skladu, a tak je třeba s poštou, fakturami nebo 

jinými doklady chodit přes nádvoří. Jeden menší sklad je v hale hned vedle hlavního skladu, 

sklad pro elektrická kola je umístěn v prostorách na opačné straně areálu, asi 200 metrů od 

hlavního skladu. Ačkoliv vzdálenosti nejsou až tak velké, vyskytují se logistické problémy 

související s rozmístěním, které by nebylo třeba řešit. Manipulace se zbožím je 

komplikovanější, protože příjem probíhá na jednom místě, ze kterého se následně přemísťuje 

do 3 různých skladů. Nutnost pokaždé se přezouvat a případně i oblékat při přecházení 

z jedné budovy do druhé rozhodně nepřispívá ke kvalitě pracovního prostředí, naopak některé 

činnosti by mohly být udělány daleko rychleji a jednodušeji, kdyby bylo vše pohromadě na 

jednom místě.  
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3. Teoretická východiska investičního rozhodování 

Investiční rozhodování je jedním z nejdůležitějších manažerských rozhodnutí. Na 

investice bývá vynakládáno velké množství finančních prostředků, od nichž si firma slibuje, 

že se jim v průběhu investičního projektu mnohonásobně vrátí. Investiční rozhodnutí jsou 

dlouhodobá a je nutno počítat během daného období jak s vnitropodnikovými procesy, tak 

s externími faktory. Externality působící na podnik nelze s určitostí předpovídat a v důsledku 

toho jsou investiční rozhodnutí spojena s určitými riziky. 

 

3.1 Pojem investice 

„Investice se z makroekonomického hlediska charakterizují jako použití úspor k výrobě 

kapitálových statků, k vývoji technologií a k získání lidského kapitálu. Ve svém nejširším 

pojetí se investice v ekonomické teorii charakterizují jako ekonomická činnost, při níž se 

subjekt vzdává své současné spotřeby s cílem zvýšení produkce statků v budoucnosti.“1 

Hrubé investice představují přírůstek investičních statků (investičního majetku) za 

dané období. Zahrnují přírůstek hmotného a nehmotného investičního majetku a přírůstek 

zásob. Čisté investice jsou hrubé investice snížené o znehodnocení kapitálu. 

Investice snižují momentální spotřebu, zvyšují ale poptávku (jak po investičních, tak 

po spotřebních statcích), a tím i výrobu a poptávku po pracovní síle, čímž jsou zdrojem 

dlouhodobého hospodářského růstu celé společnosti. Při omezeném množství kapitálu jde 

o problém řešení poměru mezi spotřebními a investičními statky – a to je společné jak pro 

národohospodářské, tak pro podnikohospodářské pojetí. 

Investice podniku představují rozsáhlejší peněžní výdaje, u nichž se očekává jejich 

přeměna na budoucí peněžní příjmy během časového období delšího než jeden rok. Takto 

použité peněžní výdaje se nazývají kapitálové výdaje. Odlišují se od provozních výdajů, 

u kterých se předpokládá jejich přeměna na budoucí peněžní příjmy v rámci 1 roku.2 

V průmyslově vyspělých zemích se za kapitálové výdaje obvykle považují: 

 - výdaje na obnovu či rozšíření hmotného dlouhodobého majetku, 

 - výdaje na výzkumné a vývojové programy, 

 - výdaje na trvalý přírůstek zásob a pohledávek, 

 - výdaje na nákup dlouhodobých cenných papírů, 

                                                 
1 VALACH, Josef. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 2. přeprac. vyd. Praha: Ekopress, 2005. 
Str. 15. ISBN 80-86929-01-9.  
2 VALACH, Josef. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 2. přeprac. vyd. Praha: Ekopress, 2005. 
ISBN 80-86929-01-9. 
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 - výdaje na výchovu a zapracování pracovníků, 

 - výdaje na reklamní kampaň, 

 - výdaje spojené s hodnocením leasingu a akvizicí. 

Takové chápání podnikových investic zahrnuje do kapitálových výdajů jak výdaje na 

obnovu a rozšíření dlouhodobého hmotného majetku, tak i výdaje na dlouhodobý nehmotný 

majetek, na nákup cenných papírů i na některé další účely, které souvisí s investicemi. 

 

Formy pořizování dlouhodobého majetku podniku: 

• koupě (stroje, zařízení, nemovitosti, cenného dlouhodobého papíru), 

• investiční výstavba dodavatelským způsobem (stavba budov), 

• investiční výstavba vlastní režií, 

• nabytí na základě smlouvy o koupi najaté věci (finanční leasing), 

• vklad dlouhodobého majetku od jiné osoby, 

• darování. 

 

Zvolená forma pořízení dlouhodobého majetku ovlivňuje průběh kapitálových výdajů 

na investici. U koupě jde obvykle o jednorázový výdaj k určitému okamžiku (pokud 

se majetek nesplácí po částech), u investiční výstavby jde o postupně uskutečňované výdaje 

během doby výstavby, u leasingu o postupný výdaj během fungování majetku kombinovaný 

obvykle se zvýšenou první splátkou; majetek zůstává ve vlastnictví leasingové společnosti. 

Řešením problematiky investic se musí zabývat každý podnik, protože jsou základní 

otázkou přežití v delším období. Jednou pořízené výrobní prostředky časem zastarají – a to 

jak fyzicky (opotřebení), tak morálně (zastaralá, nemoderní technologie). Většina firem 

směřuje k dalšímu růstu a rozvoji, proto stávající kapacity při rozšiřování činnosti přestávají 

stačit a je třeba investovat do pořízení dalšího majetku.3 

Z účetního pohledu není investicí pořízení majetku, který má pořizovací cenu nižší než 

40 000 Kč u dlouhodobého hmotného majetku a nižší než 60 000 Kč u dlouhodobého 

nehmotného majetku, přičemž doba používání musí být delší než jeden rok.4 

 

                                                 
3 SCHOLLEOVÁ, Hana. Investiční controlling: jak hodnotit investiční záměry a řídit podnikové investice. 
Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2952-7. 
4 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 
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3.2 Fáze života investičního projektu 

Proces investičního projektu od vlastní přípravy a realizace projektu až po ukončení 

jeho provozu a likvidaci lze chápat jako sled čtyř fází: 

• předinvestiční (předprojektová příprava), 

• investiční (projektová příprava a realizace výstavby), 

• provozní (operační), 

• ukončení provozu a likvidace. 

 

3.2.1 Předinvestiční fáze 

Předinvestiční fázi je třeba věnovat zvýšenou pozornost, neboť úspěch či neúspěch 

daného projektu ve značné míře závisí na informacích a poznatcích marketingové, technicko-

technologické, finanční a ekonomické povahy, získaných v rámci předprojektových analýz. 

Zpracování těchto analýz není zpravidla levnou záležitostí, avšak nemělo by to odradit od 

pečlivé přípravy projektu, díky čemu lze často předejít značným ztrátám spojeným s vložením 

prostředků do špatného projektu, který by skončil neúspěchem. Výstupem této fáze je 

investiční rozhodnutí, tj. rozhodnutí o tom, zda projekt bude, nebo nebude realizován.  

Předinvestiční fáze zpravidla zahrnuje: 

• identifikaci podnikatelských příležitostí, 

• předběžný výběr projektu a přípravu projektu obsahující analýzu jeho variant, 

• hodnocení budoucího projektu a rozhodnutí o jeho realizaci či zamítnutí. 

 

3.2.2 Investiční fáze 

Investiční fáze zahrnuje větší počet činností, které tvoří náplň vlastní realizace 

projektu. Základem pro zahájení je vytvoření právního, finančního a organizačního rámce pro 

realizaci projektu (kontraktační zajištění projektu a jeho financování, vytvoření projektového 

týmu, získání nezbytných pozemků pro realizaci projektu aj.). Během této fáze je nutno získat 

finanční prostředky, vytvořit projektový tým a probíhá výstavba projektu. Na závěr je 

dokončený projekt předán do zkušebního, příp. trvalého provozu.  

Investiční fázi lze rozdělit do těchto etap: 

• zpracování zadání stavby, 

• zpracování úvodní projektové dokumentace, 

• zpracování realizační projektové dokumentace, 
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• realizace výstavby, 

• příprava uvedení do provozu, uvedení do provozu a zkušební provoz, 

• aktualizace dokumentace a systémů.5 

 

3.2.3 Provozní fáze 

Provozní fáze začíná zkušebním provozem s realizací postupného náběhu instalované 

jednotky na projektovanou kapacitu. Součástí této fáze není jenom běžný provoz vybudované 

jednotky, ale i jeho postupné zdokonalování a hlavně řádná údržba jednotky, která tvoří 

významný náklad a zajišťuje udržení dostatečně dlouhého životního cyklu projektu. 

Během tohoto období jsou již produkovány výrobky či služby. Finanční toky 

generované v době provozní fáze a jejichž výše by měla převyšovat investiční výdaje, 

rozhodují o ekonomické efektivnosti investice.  

Podnik vynakládá snahu minimalizovat provozní náklady, optimalizovat pracovní 

zatížení, identifikovat možnosti rozšíření projektu s ohledem na jeho potenciál, identifikovat 

„morální“ zastaralost případně nedostatečnou efektivitu určitých částí projektu. 

 

3.2.4 Fáze ukončení projektu a likvidace 

Do fáze ukončení projektu a likvidace se dostáváme na konci životnosti projektu, kdy 

je nutné obvykle vybudované zařízení odstranit. Tato fáze je spojena jak s příjmy 

z likvidovaného majetku, tak i s náklady spojenými s jeho likvidací. 

Likvidační fáze zahrnuje zejména činnosti, jako jsou demontáž zařízení a jeho 

likvidace (případné sešrotování nebo prodej použitelných částí), sanace lokality, prodej 

veškerých nepotřebných zásob aj. Při hodnocení ekonomické výhodnosti projektu je nezbytné 

brát na zřetel náklady spojené s ukončením jeho provozu. Jde zejména o náklady spojené 

s likvidací zařízení a někdy i o nutnost vytváření rezerv, které mohou mít dopad na peněžní 

toky projektu po dobu provozu, a tím i na ukazatele ekonomické efektivnosti projektu. 

Rozdíl příjmů a výdajů z likvidace projektu představuje tzv. likvidační hodnotu 

projektu, která tvoří součást peněžního toku projektu v posledním roce života, resp. 

v následujícím roce (v závislosti na délce likvidační fáze). Kladná likvidační hodnota zvyšuje 

ukazatele ekonomické efektivnosti projektu, jako jsou čistá současná hodnota a vnitřní 

                                                 
5 FOTR, Jiří a Ivan SOUČEK. Investiční rozhodování a řízení projektů: jak připravovat, financovat a hodnotit 

projekty, řídit jejich riziko a vytvářet portfolio projektů. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3293-0. 
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výnosové procento, záporná likvidační hodnota naopak tyto ukazatele zhoršuje. Z hlediska 

úspěšnosti projektu je každá z těch fází důležitá. 

 

Obrázek č. 3.1 Fáze života investičního projektu 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle FOTR, Jiří a Ivan SOUČEK. Investiční rozhodování a řízení projektů: 

jak připravovat, financovat a hodnotit projekty, řídit jejich riziko a vytvářet portfolio projektů. 

Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3293-0. 

 

3.3 Klasifikace investičních projektů 

Typ investice později ovlivní volbu metody, kterou ji budeme hodnotit, i kritéria 

výběru a způsob řízení investice.6 

 

Rozlišujeme dva základní typy podnikových investic – reálné a finanční.  

• Reálné investice jsou vázány na nějaký konkrétní předmět či podnikatelskou 

činnost, souvisí s investováním do reálných aktiv podniku a zahrnují 

kapitálové výdaje na pořízení nehmotného dlouhodobého majetku (nehmotné 

                                                 
6 SCHOLLEOVÁ, Hana. Investiční controlling: jak hodnotit investiční záměry a řídit podnikové investice. 
Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2952-7. 
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investice) a kapitálové výdaje na pořízení hmotného dlouhodobého majetku 

(hmotné investice).  

• Finanční investice jsou spojovány s investováním do finančních aktiv, nejsou 

bezprostředně vázány na nějaký předmět nebo činnost a mají povahu pouhé 

majetkové (obvykle jen peněžní) transakce, např. nákup dlouhodobého 

finančního majetku.7 

Investiční projekty lze klasifikovat podle více hledisek. Mezi základní třídící hlediska 

patří vztah k rozvoji podniku, věcná náplň, míra závislosti projektů, forma realizace, charakter 

peněžních toků a velikost aj. 

 

3.3.1 Vztah k rozvoji podniku 

Podle tohoto hlediska lze rozlišovat projekty: 

• Rozvojové – jde o projekty ke zvýšení stávající schopnosti podniku 

produkovat nebo prodávat výrobky a služby, zavedení nových výrobků, resp. 

služeb, proniknutí na nové trhy aj. Přínosy těchto projektů se projevují obvykle 

v růstu tržeb. 

• Obnovovací – může jít buď o obnovu výrobního zařízení vynucenou jeho 

fyzickým stavem, kdy toto zařízení je u konce své fyzické životnosti, nebo 

o obnovu před koncem této životnosti. Zpravidla jde o výměnu zastaralého 

zařízení, které je schopné dále fungovat, ale jeho provoz je spojen se značnými 

náklady, které často významně převyšují stejné náklady modernějšího zařízení. 

• Regulatorní – jde o takové investiční projekty, jejichž cílem nejsou 

ekonomické efekty, ale dosažení souladu s existujícími zákony, předpisy 

a nařízeními upravujícími určité oblasti podnikatelské činnosti. Tyto projekty 

jsou obvykle zaměřeny na ochranu životního prostředí, zvýšení bezpečnosti 

práce, dosažení souladu s požadavky hygienických norem, zlepšení pracovního 

prostředí aj. Nedodržení může být sankcionováno. 

 

 

 

                                                 
7 LANDA, Martin a Michal POLÁK. Ekonomické řízení podniku. Brno: Computer Press, 2008. ISBN 978-80-
251-1996-9 
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3.3.2 Vliv na podnikovou ekonomiku 

Dle tohoto hlediska se projekty třídí následně: 

• náhrada zařízení – jde obvykle o nezbytnou náhradu, provádí se bez 

zvláštních analýz; 

• výměna zařízení za účelem snížení nákladů – v tomto případě jde o náhradu 

provozuschopného zařízení, na němž je výroba příliš nákladná, taková výměna 

musí být zdůvodněná podrobnější analýzou; 

• expanze dosavadního výrobku a rozšíření trhu – komplexnější rozhodnutí, 

které vyžaduje mimo jiné průzkum trhu; rozhodnutí o takovém investičním 

projektu je v rukou vyššího stupně řízení; 

• vývoj, výroba a prodej nového výrobku a expanze na nové trhy – jde 

o záležitost vysoce nákladnou a rizikovou, proto je vyžadována detailní 

analýza a používají se náročnější metody k vyčíslení odhadů; schválení 

investice tohoto typu je v rukou vrcholového investičního orgánu; 

• ostatní investiční projekty – požadovaný stupeň rozhodování a potřeba 

analýz je podmíněná finanční náročností projektu. 

 

3.3.3 Věcná náplň projektů 

Podle věcné náplně je možné rozlišovat projekty: 

• investiční – pořízení nebo reprodukce hmotného statku, který bude sloužit 

k produkci známého výrobku na známé trhy, cílem je obnova dosluhujících 

zařízení nebo úspora nákladů; 

• nový produkt – komplex aktivit, jejichž výstupem je realizace nového 

výrobku nebo služby; 

• organizační změna – změna organizační struktury nebo systému řízení firmy 

často spojena s následnou restrukturalizací podniku; 

• inovace IC/IT – věcnou náplní je v tomto případě modernizace 

technologických prostředků; 

• nové trhy – komplex aktivit, jejichž cílem je zaujmout pozici na novém trhu; 

• nové okolí – akce mají za cíl přizpůsobit se požadavkům měnícího se okolí –

 ať už daným zákonnou úpravou (bezpečnost práce, ochrana zdraví, záruční 
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doba, ochrana životního prostředí) nebo novou společenskou změnou (např. 

měnící se preference ve spotřebě – tlak na úspornost spotřebičů); 

• projekt koupě firmy – věcnou náplní je nákup firmy za účelem zlepšení jejího 

postavení na trhu v důsledku realizace synergických efektů. 

 

3.3.4 Míra závislosti projektů 

Podle toho, do jaké míry jsou projekty vzájemně závislé, lze rozlišovat: 

• substituční – vzájemně se vylučující projekty – přijetí jednoho vylučuje přijetí 

druhého. Příkladem mohou být projekty zaměřené na výrobu téhož výrobku, 

avšak pomocí odlišných technologií, projekty využívající stejnou technologii, 

avšak jinou vstupní surovinu, projekty orientované na alternativní využití 

stejného zdroje (volného pozemku, výrobní haly aj.). 

• nezávislé – nevylučující se projekty – realizace jednoho projektu nevylučuje 

realizaci druhého. Může, ale nemusí být přijato více projektů najednou (projekt 

nákupu informačního systému stavební firmy nevylučuje nákup nového 

jeřábu), jejich přijetí a realizace může proběhnout souběžně, ale společné 

přijetí nepřináší žádné synergické efekty; 

• komplementární – vzájemně se doplňující projekty – přijetí jednoho projektu 

podporuje přijetí druhého, efekty ze společného provedení jsou vyšší, než 

kdyby investice byly provedeny nezávisle na sobě. Komplementární projekty 

nelze posuzovat izolovaně, ale včetně navazujících projektů. 

• závislé – tyto projekty tvoří určitý soubor, plnící zadané funkce, resp. 

požadavky. Pokud by nebyly realizovány všechny projekty daného souboru, 

není splnění zadaných požadavků možné. Často může jít o určité dílčí projekty, 

vzniklé dekompozicí určitého rozsáhlého projektu. Jednotlivé plně závislé 

projekty nelze posuzovat izolovaně, ale je nutné vždy hodnotit celý jejich 

soubor. 

 

3.3.5 Forma realizace projektů 

Do této skupiny patří: 

• investiční výstavby – jsou to projekty rozšíření výrobní kapacity, zavedení 

nových výrobků a technologií, rozšíření kapacity obslužných, resp. 
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podpůrných činností (vybudování logistického centra, výzkumných 

a vývojových laboratoří). Tyto projekty jsou realizovány buď v existujícím 

podniku v úzké návaznosti na jeho aktivity, nebo formou výstavby tzv. na 

zelené louce. Jde např. o projekty vybudování nové jednotky samostatně 

vyčleněnou složkou mateřské organizace. Projekty výstavby na zelené louce se 

hodnotí snadněji než projekty investiční výstavby v existujícím podniku 

vzhledem k jejich relativní izolovanosti. 

• akvizice – jde o projekty koupě již existujícího podniku nebo části podniku, 

které vhodně doplňují či rozšiřují aktivity nabyvatele; někdy může jít o koupi 

méně prosperující firmy, která je po vhodné restrukturalizaci prodávána se 

ziskem. 

 

3.3.6 Charakter peněžních toků 

Podle charakteru peněžních toků rozlišujeme projekty: 

• Se standardními (konvenčními) peněžními toky – po počátečním období 

kapitálových výdajů následují období provozních příjmů, takže ke změně 

charakteru peněžního toku dochází během života projektu pouze jednou 

(symbolicky lze tento peněžní tok zobrazit jako - - - + + + +). 

• S nestandardními (nekonvenčními) peněžními toky – ke změnám charakteru 

peněžního toku dochází vícekrát. Může jít např. o projekty rekultivační práce 

po skončení těžby (dvojí střídání znaménka peněžního toku se symbolickým 

vyjádřením - - + + + + -), projekty s předpokládanou značnou obnovou, resp. 

rozšířením v průběhu jejich života (trojí střídání znaménka peněžního toku 

v podobě - - + + + - + + +) aj.8 

 

3.3.7 Zachycení v účetnictví  

Z hlediska zachycení v účetnictví rozlišujeme investice na pořízení: 

• dlouhodobého hmotného majetku (nové stavby, výrobní zařízení, dopravní 

prostředky, …); 

• dlouhodobého nehmotného majetku (licence, software, …); 

                                                 
8 FOTR, Jiří a Ivan SOUČEK. Investiční rozhodování a řízení projektů: jak připravovat, financovat a hodnotit 

projekty, řídit jejich riziko a vytvářet portfolio projektů. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3293-0. 
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• dlouhodobého finančního majetku (vklady do investičních společností, 

dlouhodobé půjčky). 

 

3.3.8 Způsob financování 

Dle tohoto hlediska se rozlišuje projekty: 

• nezadlužené – tyto projekty jsou financovány pouze z vlastních zdrojů 

společnosti; 

• zadlužené – ve financování se využívá jak vlastní zdroje podniku, tak cizí 

kapitál. 

 

3.4 Zdroje financování investic 

Financováním investic podniku se rozumí financování pořízení, obnovy a rozšíření 

různých forem dlouhodobého majetku. Často je financování investic nazýváno dlouhodobým 

financováním. Je tomu tak proto, že přeměna investičního majetku na peněžní formu trvá déle 

než u běžného majetku a peněžní prostředky jsou vázány v investičním majetku po delší 

dobu.9 

Cílem dlouhodobého financování je zabezpečit finanční zdroje na efektivní investice 

s co nejnižšími průměrnými náklady kapitálu a nenarušit podstatně finanční riziko firmy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 VALACH, Josef. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 2. přeprac. vyd. Praha: Ekopress, 2005. 
ISBN 80-86929-01-9. 
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Tabulka č. 3.1: Základní zdroje financování investic.  

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle DLUHOŠOVÁ Dana. Finanční řízení a rozhodování podniku: analýza, 

investování, oceňování, riziko, flexibilita. 3. rozš. vyd. Praha: Ekopress, 2010. ISBN 978-80-86929-

68-2. 

Je třeba dát si pozor a nezaměňovat pojem interní zdroje dlouhodobého financování 

podniku s pojmem vlastní zdroje a obdobně externí zdroje financování nemůžeme ztotožňovat 

s cizími zdroji financování. 

Za interní zdroje dlouhodobého financování se považuje finanční zdroje, které vznikají 

na základě vnitřní činnosti podniku. Vlastní finanční zdroje je pojem širší – zahrnuje interní 

zdroje a tu část externích zdrojů, která má charakter vkladů vlastníků (např. kmenové akcie, 

prioritní akcie, členské vklady u družstev aj.). 

Naopak cizí zdroje dlouhodobého financování je pojem užší než externí zdroje. 

Zahrnují veškeré externí zdroje snížené o vklady vlastníků – patří sem zdroje získané pomocí 

dlouhodobých úvěrů, obligací, finančního leasingu, příp. formou finanční podpory státu aj. 

institucí.10 

 

3.5 Metody hodnocení investičních projektů 

Pro hodnocení ekonomické efektivnosti investic je třeba mít kritérium, podle kterého 

se bude konkrétní investici posuzovat. Přitom z přehledu typů investic vyplývá, že investice 

jsou realizovány s určitými cíli – z finančního hlediska se rozlišuje tato cílová kritéria:11 

                                                 
10 VALACH, Josef. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 2. přeprac. vyd. Praha: Ekopress, 2005. 
ISBN 80-86929-01-9. 
11 SYNEK, M. a kol. Manažerská ekonomika. 4. vyd. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1992-4. 

 

Vlastní zdroje Cizí zdroje

 - nerozdělený zisk

 - odpisy

 - změna ČPK

 - vklady vlastníků  - bankovní úvěry
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• snížení nákladů/zefektivnění produkčního procesu (nákladové kritérium), 

• zvýšení výnosů a zisku (ziskové kritérium), 

• kladné peněžní toky (kritérium cash flow). 

Nákladové kritérium je vhodné jen u menších projektů specifického typu, (např. 

obnova stávajícího zařízení), protože zpravidla nepostihuje celkovou efektivnost dané 

investice. 

Ziskové kritérium sice vyjadřuje efektivnost investice komplexněji, avšak zisk je 

účetní veličina závislá na použitých účetních metodách a nezohledňuje reálné finanční příjmy 

a výdaje. 

Kritérium peněžních toků představuje nejreálnější pohled na finanční stránku 

investice, proto také většina metod hodnocení efektivnosti investic je založena právě na tomto 

cílovém kritériu. 

 

Pro posuzování efektivnosti investičních projektů a jejich výběr existuje několik 

metod. Někdy se od sebe liší velice zásadně, ale někdy jde pouze o rozdíly v technických 

postupech, které nakonec vedou ke stejným závěrům. 

Rozlišuje se dva druhy metod hodnocení efektivnosti investičních projektů podle toho, 

zda přihlížejí či nepřihlížejí k faktoru času: 

a) statické metody – nerespektují faktor času (např. prostá doba návratnosti), 

b) dynamické metody – respektují faktor času (např. vnitřní výnosové procento). 

 
Statické metody se používá tehdy, když faktor času nemá podstatný vliv na 

rozhodování o investicích. Např. když jde o investování pomocí jednorázové koupě fixního 

majetku a krátkou životnost pořízené investice (jeden až dva roky). Důležitou úlohu zde má 

výše diskontní sazby (požadované míry výnosnosti) – čím je nižší, tím je vliv faktoru času 

méně významný. Možnost používání statických metod vyhodnocování investičních projektů 

je celkem omezena, protože případy projektů s velmi krátkou dobou životnosti a velmi nízkou 

diskontní sazbou se vyskytují jen sporadicky. Statické metody mohou sloužit jen jako první 

přiblížení pro celkové rozhodnutí, avšak v hospodářské oblasti jsou tyto metody dosti 

oblíbené a používané, zejména pro svoji jednoduchost. 

Nejpoužívanější statické metody: 

• rentabilita investovaného kapitálu, 

• průměrné roční náklady, 

• doba úhrady. 



 
 

25 
 

Dynamické metody vyhodnocování investičních projektů mají využití všude tam, kde 

se počítá s delší dobou pořízení dlouhodobého majetku a delší dobou jeho ekonomické 

životnosti – tak tomu je u většiny projektů. Respektování času v propočtech efektivnosti 

investičních projektů podstatně ovlivňuje úvahy o přijetí či nepřijetí projektu, o výběru 

vhodné varianty projektu. Promítá se jak do vymezení peněžních příjmů z projektu, tak i do 

vymezení kapitálových výdajů. Pokud není faktor času v propočtech efektivnosti uvažován, 

dochází většinou k zásadnímu zkreslování pohledu na efektivnost jednotlivých projektů, a tím 

i k nesprávnému rozhodování.  

Nejčastěji používané dynamické metody: 

• diskontované náklady, 

• čistá současná hodnota, 

• vnitřní výnosové procento, 

• index rentability, 

• diskontovaná doba úhrady. 

Existují i jiné metody vyhodnocování efektivnosti investičních projektů, ale jsou to 

obvykle jen odvozené přístupy, které vycházejí z výše uvedených základních metod.12 

 

3.5.1 Průměrné roční náklady 

Při tomto způsobu hodnocení investičních projektů se porovnávají průměrné roční 

náklady příslušných srovnatelných (stejný rozsah produkce, stejné ceny) investičních variant 

projektů. Varianta s nejnižšími průměrnými ročními náklady je považována za nejvhodnější. 

Modelové vyjádření ročních průměrných nákladů: 

·  
            (3.1) 
 

kde  R – roční průměrné náklady varianty, 

      O – roční odpisy, 

 i – požadovaná výnosnost / úrok (v %/100), 

 KV – kapitálový výdaj (investiční náklad), 

 V – ostatní roční provozní náklady (tj. celkové provozní náklady – odpisy). 

Jestliže se očekává, že dlouhodobý majetek bude koncem doby životnosti ještě prodán 

za nějakou likvidační cenu, je třeba tuto skutečnost promítnout do ročních průměrných 

                                                 
12 VALACH, Josef. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 2. přeprac. vyd. Praha: Ekopress, 2005. 
ISBN 80-86929-01-9. 
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nákladů projektu – jednoduše odečíst od původních ročních nákladů „průměrnou likvidační 

cenu“: 

·  

            (3.2) 
kde L – likvidační cena (snížená o příp. náklady investice), 

 n – doba životnosti investice, 

 ostatní symboly zůstávají stejné jako v předchozím vzorci. 

3.5.2 Diskontované náklady 

Tato metoda je založena na stejném principu jako metoda ročních průměrných 

nákladů, avšak místo průměrných ročních nákladů jednotlivých variant investičních projektů 

porovnává souhrn investičních a diskontovaných provozních nákladů jednotlivých variant 

projektu za celou dobu jeho životnosti. Nejvýhodnější je opět ta varianta, která má nižší 

diskontované náklady. 

á  

            (3.3) 
kde DNá – diskontované náklady investičního projektu, 

 KV – kapitálový výdaj, 

 Vn – diskontované ostatní roční provozní náklady 

 n – jednotlivá léta životnosti, 

 N – doba životnosti. 

Jestliže se očekává, že fixní majetek bude mít na konci životnosti určitou likvidační 

cenu (L), musí se o diskontovanou hodnotu této ceny celkové diskontované náklady projektu 

snížit. 

á  

            (3.4) 
kde Ld – diskontovaná likvidační cena investice, 

 ostatní symboly jsou stejné jako u předchozího vzorce. 
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3.5.3 Doba návratnosti 

Doba návratnosti investice představuje dobu (počet let), za kterou peněžní příjmy 

z investice vyrovnají počáteční kapitálový výdaj na investici. Podstatou této metody je zjištění 

doby, za kterou dojde ke splacení (k úhradě) vložených kapitálových výdajů. 13 

Stanovení doby návratnosti investice vychází z peněžních toků projektu, které tvoří 

příjmy a výdaje za celou dobu životnosti projektu. Zjištěná doba úhrady projektu se 

porovnává s její určitou normovanou hodnotou, kterou si zvolí firma (obvykle na základě 

minulé zkušenosti a ostatních investičních příležitostí), přičemž se tato doba liší podle odvětví 

(např. odvětví těžkého průmyslu mají relativně dlouhé doby návratnosti dosahující osm a více 

let). 

V závislosti na tom, zda bude uvažován faktor času, či nikoliv, lze dobu návratnosti 

formulovat jako statické nebo dynamické kritérium. 

 

Propočet statické metody doby návratnosti: 

 

            (3.5) 
kde DN – doba návratnosti, 

 KV – kapitálový výdaj, 

 CFn – peněžní toky investice v jednotlivých letech životnosti, 

 n – jednotlivá léta životnosti projektu. 

Hledá se taková doba návratnosti, pro kterou je výše uvedená rovnice splněná. Projekt 

bude přijat, pokud doba úhrady je kratší než limitně stanovená doba u daného typu investice. 

Pomocí průměrných ročních peněžních příjmů může být propočet prováděn 

následovně: 

ů ě é č í  

            (3.6) 
 

Předností této metody je její jednoduchost a srozumitelnost propočtu, což je výhodné 

při komunikaci mezi složkami firmy či pracovníky podílejícími se na přípravě projektu. Mezi 

nedostatky patří to, že ignoruje časový průběh peněžních toků, příjmy projektu po době 

úhrady, zdůrazňuje rychlou finanční návratnost projektu s tendencí přijímat příliš mnoho 

                                                 
13 LANDA, Martin a Michal POLÁK. Ekonomické řízení podniku. Brno: Computer Press, 2008. ISBN 978-80-
251-1996-9. 
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krátkodobých projektů a odmítat projekty dlouhodobé, nerespektuje faktor času ani riziko 

projektu.14 

Metodu doby návratnosti lze upravit na metodu dynamickou tak, že se peněžní toky 

nejprve diskontuje, teprve potom se zjišťuje, za jak dlouho se jejich kumulativní součet 

vyrovná počátečním kapitálovým výdajům. Takto upravená metoda doby návratnosti se 

nazývá diskontovaná doba návratnosti.  

1  

            (3.7) 
kde DN – doba návratnosti, 

 CFn – peněžní toky investice v jednotlivých letech životnosti, 

 KV – kapitálový výdaj, 

 n – jednotlivá léta životnosti projektu, 

 i – diskontní sazba (úroková míra). 

Výpočet diskontované doby návratnosti umožňuje odstranit nedostatek v podobě 

nerespektování faktoru času a je tedy vhodnější metodou hodnocení investičních projektů než 

prostá doba návratnosti. 

 

3.5.4 Čistá současná hodnota 

Čistá současná hodnota (Net Present Value, NPV) je jednou z dynamických metod 

hodnocení efektivnosti investičních projektů, která za efekt z investice považuje peněžní 

příjem z projektu, jehož základ tvoří očekávaný zisk po zdanění, odpisy, příp. další příjmy 

související s investicí. Můžeme ji definovat jako rozdíl mezi diskontovanými peněžními 

příjmy z investičního projektu a kapitálovým výdajem. Jestliže se kapitálový výdaj 

uskutečňuje delší dobu, pak je čistá současná hodnota rozdíl mezi diskontovanými peněžními 

příjmy z projektu a diskontovanými kapitálovými výdaji v jednotlivých letech. 

 

Matematické vyjádření čisté současné hodnoty může být:15 

a) v rozvinuté podobě: 

 1  1   1   

            (3.8) 

                                                 
14 FOTR, Jiří a Ivan SOUČEK. Investiční rozhodování a řízení projektů: jak připravovat, financovat a hodnotit 

projekty, řídit jejich riziko a vytvářet portfolio projektů. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3293-0 
15 VALACH, Josef. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 2. přeprac. vyd. Praha: Ekopress, 2005. 
ISBN 80-86929-01-9. 



 
 

29 
 

kde NPV – Net Present Value – čistá současná hodnota, 

 CF1,2,…,N – peněžní toky investice v jednotlivých letech její životnosti, 

 KV – kapitálový výdaj, 

 N – doba životnosti investice, 

 i – diskontní sazba (úroková míra), požadovaná výnosnost investice. 

 

b) zjednodušeně: 

 1   

             (3.9) 
kde n – jednotlivá léta životnosti investice, 

ostatní symboly zůstávají stejné. 

 

NPV v absolutním čísle udává, kolik peněz nad investovanou částku dostane podnik 

navíc, tj. o kolik vzroste hodnota podniku. Investici je možné přijmout pouze v případě, že 

NPV  0. Pokud je NPV záporná, nedojde k navrácení vloženého kapitálu v takové míře, 

jakou podnik vzhledem k podstoupenému riziku požaduje. Čím je hodnota NPV vyšší, tím je 

investiční projekt výhodnější, více přispívá k růstu hodnoty podniku. 

Metoda čisté současné hodnoty je při hodnocení investic oblíbená zejména proto, že:16 

• bere v úvahu faktor likvidity, času i rizika; 

• je univerzální, závisí pouze na očekávaných peněžních příjmech a podnikové 

diskontní míře; 

• její výsledek přímo udává souvislost s hlavním cílem podniku – udává, o kolik 

případná realizace investice zvedne jeho hodnotu; 

• je aditivní, umožňuje snadno pracovat s kombinacemi více investicí. 

 

3.5.5 Vnitřní výnosové procento 

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

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

kapitálovým výdajům. 

                                                 
16 SCHOLLEOVÁ, Hana. Investiční controlling: jak hodnotit investiční záměry a řídit podnikové investice. 
Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2952-7. 
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IRR je relativním pohledem na výnosnost investice, udává v procentech výnosnost, 

kterou investice poskytuje během doby životnosti. Číselně představuje diskontní sazbu, která 

vede k NPV = 0. 

Matematický zápis výpočtu IRR: 

1  

                     (3.10) 
nebo 

1 0 

                     (3.11) 
kde IRR – vnitřní výnosové procento, 

 CFn – peněžní toky investice v jednotlivých letech životnosti, 

 KV – kapitálový výdaj, 

 N – doba životnosti investice, 

 n – jednotlivá léta životnosti projektu. 

Vlastní výpočet IRR vzniká postupnou iterací, hledanou hodnotu nelze určit přímo, 

protože se jedná o implicitní hodnotu. Proto je vhodné použít funkci IRR u kalkulačky 

s finančními funkcemi nebo funkci „MÍRA.VÝNOSNOSTI“ v programu MS Excel. 

Podle kritéria vnitřního výnosového procenta by firma měla přijmout investiční 

projekt v případě, že jeho vnitřní výnosové procento je vyšší než stanovená diskontní sazba. 

V opačném případě se projekt z ekonomického hlediska hodnotí jako nevýhodný. 

Předností vnitřního výnosového procenta je to, že pro jeho stanovení není potřeba znát 

diskontní sazbu. Nedostatkem vnitřního výnosového procenta je skutečnost, že u některých 

projektů může nabýt toto kritérium více hodnot – tato situace nastává v případech, kdy se 

znaménko čistých peněžních toků mění více než jedenkrát.17 

 

3.5.6 Index ziskovosti  

Index ziskovosti (Profitability Index, PI) je relativním měřítkem, které může hrát 

významnou roli v rozhodování o investicích. Představuje poměr budoucích diskontovaných 

peněžních příjmů investice k jednorázovým kapitálovým výdajům. Jeho hodnota udává, kolik 

                                                 
17 SCHOLLEOVÁ, Hana. Investiční controlling: jak hodnotit investiční záměry a řídit podnikové investice. 
Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2952-7. 
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současné hodnoty provozních finančních toků z investice připadá na jednu korunu 

investičních výdajů. 

∑ 1
 

                     (3.12) 
kde PI – index ziskovosti, 

 CFn – peněžní toky investice v jednotlivých letech její životnosti, 

 i – diskontní sazba (náklad kapitálu), 

 KV – kapitálový výdaj, 

 N – doba životnosti investice, 

 n – jednotlivá léta životnosti projektu. 

 

   PI > 1 … projekt vhodný k realizaci 

   PI < 1 … projekt by měl být zamítnut 

 

Projekt může být přijat k realizaci, jestliže index ziskovosti je větší než 1, což je 

v přímé souvislosti s požadavkem kladné NPV (je-li PI > 1, musí být současná hodnota 

budoucích příjmů větší než kapitálové výdaje, což znamená, že rozdíl těchto hodnot, tj. NPV 

bude také kladná). Čím více index rentability přesahuje jednotku, tím je projekt ekonomicky 

výhodnější. 

Index ziskovosti umožňuje vyhodnotit přijatelné investice a srovnávat mezi sebou 

různé projekty z relativního úhlu pohledu v případě, že podnik připravil více investičních 

variant, avšak nemůže realizovat všechny vzhledem k nedostatku finančních prostředků.18  

Velmi často jím bývá doplňováno rozhodování na bázi NPV. 

 

3.6 Peněžní toky investičních projektů 

Peněžní tok projektu pro hodnocení jeho ekonomické efektivnosti tvoří veškeré příjmy 

a výdaje, které projekt generuje, resp. vyvolává během svého života, tj. v průběhu výstavby, 

v období provozu a při likvidaci, a to za předpokladu plného vlastního financování. 

Peněžní toky a účetní zisk nejsou nutně stejné v důsledku přítomnosti některých 

nepeněžních příjmů a výdajů ve výkazu zisku a ztráty. Firemní manažeři by měli pracovat 

s peněžními toky spíš než s účetním ziskem, protože přímo ovlivňuji schopnost podniku 

                                                 
18 SCHOLLEOVÁ, Hana. Investiční controlling: jak hodnotit investiční záměry a řídit podnikové investice. 
Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2952-7. 
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hradit účty a kupovat statky. Hodnota projektu záleží na množství, načasování a stupni rizika 

peněžních toků.19 

Pro období výstavby je typické, že zde existují pouze výdaje, a to výdaje investičního 

charakteru, představující vynaložení prostředků, které budou dlouhodobě vázány v projektu. 

Období provozu je spojeno jak s příjmy, tak s výdaji. Příjmy tvoří především příjmy 

z tržeb za prodej produkce, resp. služeb, na něž se projekt orientuje. Výdaje v období provozu 

mohou mít charakter investiční nebo provozní. Investiční výdaje představují výdaje na 

dokončení výstavby po uvedení projektu do provozu, případně výdaje na rozšíření velikosti 

výrobní kapacity v případě příznivého vývoje poptávky, a také výdaje na obnovu určitých 

složek dlouhodobého majetku s kratší životností, než je doba životnosti celého projektu. 

Provozní výdaje tvoří výdaje na nákup surovin, materiálů a energií, výdaje za služby, 

vyplacené mzdy a platby sociálního a zdravotního pojištění. 

Likvidace projektu po skončení doby životnosti může být spojena jak s příjmy, tak 

s výdaji. V některých případech převažují příjmy, jindy výdaje, a to v závislosti na konkrétní 

situaci a výši příjmů z likvidace (např. příjmů z prodeje pozemků, prodeje určitých složek 

dlouhodobého majetku aj.), resp. výdajů spojených s likvidací (výdaje na demontáž zařízení, 

výdaje na odstranění ekologických škod aj.).20 

 

3.7 Diskontní sazba 

Diskontní sazba představuje klíčový faktor pro stanovení kritérií ekonomické 

efektivnosti investičních projektů tvořených čistou současnou hodnotou a indexem rentability. 

Určení diskontní sazby projektu patří k základním úlohám investičního rozhodování. 

Základem pro stanovení diskontní sazby projektu je diskontní sazba firmy, která 

zabezpečí úhradu nákladů cizího kapitálu (v podobě úroku z úvěru, obligací aj.) a odměnu 

vlastníkům firmy za vynaložený kapitál (kompenzaci za odložení spotřeby a podstoupení 

rizika). Diskontní sazbu firmy lze ztotožnit s firemními náklady kapitálu, které se stanoví jako 

vážený aritmetický průměr nákladů vlastního a cizího kapitálu (Weighted Average Cost of 

Capital, WACC) podle vztahu: 

 · · 1  ·  

                     (3.13) 
 

                                                 
19 BAKER H. Kent a Gary E. POWELL. Understanding Financial Management: A Practical Guide. Malden: 
Blackwell, 2005. ISBN 978-0-631-23100-4. 
20 FOTR, Jiří a Ivan SOUČEK. Investiční rozhodování a řízení projektů: jak připravovat, financovat a hodnotit 

projekty, řídit jejich riziko a vytvářet portfolio projektů. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3293-0. 
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kde WACC – vážené průměrné náklady kapitálu, 

 D – cizí kapitál, 

 E – vlastní kapitál, 

 rd – náklady cizího kapitálu, 

 re – náklady vlastního kapitálu, 

 t – sazba daně z příjmů. 

Náklady cizího kapitálu představuje úroková sazba, jsou sníženy o úspory daně 

z příjmů, vyplývající z toho, že úroky jsou daňově uznatelný náklad (jde o tzv. daňový štít). 

Určit náklady vlastního kapitálu je podstatně obtížnější. Mohou být vyjádřeny 

následujícím způsobem: 

 
                     (3.14) 
kde re – náklady vlastního kapitálu, 

 r0 – výnosnost zcela bezrizikové investice, 

 π – riziková přirážka. 

Jako výnosnost bezrizikové investice se používá míru výnosnosti státních dluhopisů. 

Výši rizikové přirážky ovlivňuje několik dalších faktorů, jako např. velikost podniku, 

obchodní podnikatelské riziko, finanční stabilita podniku ad. 

Vlastní kapitál představuje rozvahovou položku firmy, cizí kapitál pak nezahrnuje ty 

složky tohoto kapitálu, které nevyvolávají náklady (především krátkodobé závazky 

dodavatelům, státu aj.). Základní složky zpoplatněného cizího kapitálu tvoří bankovní 

a dodavatelské úvěry, finanční výpomoci, půjčky, emitované dluhopisy, resp. ostatní úročené 

závazky.21 

Průměrné náklady kapitálu podniku mohou být bez úprav použity pro hodnocení 

efektivnosti u těch investičních projektů, které mají přibližně stejnou strukturu kapitálového 

krytí, jako je stávající kapitálová struktura podniku. Pokud se kapitálová struktura projektu 

podstatně liší od stávající kapitálové struktury, je třeba průměrné náklady kapitálu podniku 

chápat jen jako základ požadované výnosnosti, který je nutno upravit. 

U projektů s podstatně vyšším podílem dluhů musíme počítat s růstem finančního 

rizika v důsledku vyššího zadlužení, což vede ke zvýšení úroků, tím i nákladů a nakonec i ke 

zvýšení požadovaných výnosů akcionáři a celkových nákladů kapitálu pro příslušný projekt. 

Proto je třeba požadovanou výnosnost zvýšit. Na druhé straně nepříznivý vliv růstu 

                                                 
21 FOTR, Jiří a Ivan SOUČEK. Investiční rozhodování a řízení projektů: jak připravovat, financovat a hodnotit 

projekty, řídit jejich riziko a vytvářet portfolio projektů. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3293-0. 
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finančního rizika z titulu vyššího zadlužení je částečně tlumen vyšším úrokovým daňovým 

štítem. 

U projektů s podstatně nižším podílem dluhů finanční riziko klesá a požadovanou 

výnosnost je třeba oproti základu snížit. Toto snížení je ale částečně tlumeno nižším 

úrokovým daňovým štítem.22  

                                                 
22 VALACH, Josef. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 2. přeprac. vyd. Praha: Ekopress, 2005. 
ISBN 80-86929-01-9 
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4. Praktická aplikace vybraných metod 

Jak bylo zmíněno ve druhé kapitole, firma KOEXIMPO, spol. s r.o. sídlí v pronajatých 

prostorách, které už delší dobu nevyhovují představám vedení společnosti. Již v roce 1995 byl 

zvažován investiční záměr, jehož předmětem byla výstavba vlastního sídla ve vedlejší obci, 

kde firma vlastní velice lukrativní pozemky. V té době byla finanční situace podniku zcela 

jiná a projekt byl zamítnut. Po uplynutí nějaké doby, během které se firma neustále rozvíjela 

a dosáhla určité stability, se vedení rozhodlo vrátit se k řešení problému sídla firmy. Po 

kontaktování několika stavebních firem vybrali společníci nabídku počítající s nejnižšími 

náklady, na základě které byl sestaven investiční záměr, který bude hodnocen v následující 

části této práce. 

 

4.1 Základní údaje investičního záměru 

Předmětem investičního záměru je výstavba vlastního sídla společnosti KOEXIMPO, 

spol. s r.o. Projekt počítá s dvoupodlažní správní budovou, na kterou bezprostředně navazuje 

skladová hala.  

V přízemí správní budovy se nachází vstupní část, kanceláře, pomocné místnosti 

(např. serverovna), sociální zařízení a šatny pro zaměstnance skladu, v prvním podlaží je 

navržena recepce – sekretariát, ředitelství, kanceláře, archiv, zasedací místnost, kuchyňka 

s malou jídelnou pro zaměstnance. Skladová hala je rozdělena do několika částí – prodejní 

sklad, hlavní sklad a pomocný sklad. Sklady jsou přístupné jednak z vnější zastřešené rampy, 

jednak z vnitřní chodby. Na zpevněných plochách kolem budovy jsou vyznačena parkovací 

místa pro zaměstnance a zákazníky. Doba výstavby byla určena stavební firmou na 1 rok.  

Pozemek, který firma vlastní a který je uvažován v rámci tohoto investičního záměru, 

se nachází v obci Chotěbuz, několik desítek metrů od sjezdu z dálnice E75 a E462, které tvoří 

důležité dopravní spojení z České republiky do Polska nebo na Slovensko. 

Ačkoliv se očekává, že doba životnosti objektu bude minimálně 30 let, bude se v této 

práci počítat s patnáctiletou dobou životnosti investice, protože se předpokládá, že po uplynutí 

přibližně takové doby bude třeba investovat větší částku např. do nápravy příjezdové cesty, 

výměny oken, apod.  

Jednorázový kapitálový výdaj investičního projektu výstavby vlastního sídla 

společnosti byl stanoven na cca 30 mil. Kč. Firma KOEXIMPO, spol. s r.o. je ochotna 

investovat 15 mil. Kč z vlastních zdrojů (nerozdělený zisk minulých let), zbylých 15 mil. Kč 

by si půjčila od banky formou úvěru se splatností 10 let a úrokovou sazbou 7%.  
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4.2 Peněžní toky projektu 

Stanovení peněžních toků investice hraje při jejím hodnocení klíčovou roli. 

 

4.2.1 Investiční výdaje a provozní náklady projektu 

Jednorázový kapitálový výdaj byl vyčíslen na 30 mil. Kč. Jak bylo zmíněno výše, 

firma zaplatí polovinu z vlastních zdrojů, tedy 15 mil. Kč. Tato částka bude uhrazena před 

tím, než vstoupí projekt do fáze provozu a souvisí tedy s tzv. nultým rokem životnosti 

investice (fáze realizace). S žádnými dalšími investičními výdaji se po dobu životnosti 

investice nepočítá. 

Provozní náklady souvisí s provozní fází investice. K těmto nákladům patří 

především náklady na údržbu, které byly v prvním roce životnosti projektu vyčíslený na 

cca 200 tis. Kč. V dalších letech se tato částka upravuje o inflaci, v tomto případě je 

odhadována výše inflace 2%, proto se provozní náklady s každým rokem zvyšují o příslušný 

podíl. 

Ke splácení úvěru s úroky dochází během prvních deseti let životnosti projektu. 

Ročně se splácí 1,5 mil. Kč a k tomu odpovídající úrok 7% zbývající dlužné částky. To 

znamená, že např. ve čtvrtém roce splácení se výše úroku rovná 7% z 10,5 mil. Kč, což je 

735 tis. Kč. Jelikož jsou nákladové úroky daňově uznatelné, je třeba počítat s daňovým štítem, 

který na tyto náklady působí ve výši aktuální sazby daně z příjmu 19%23. Znamená to, že 

skutečný výdaj nebude v celkové výši úroku, ale bude snížený o příslušnou část v podobě 

daňového štítu. Jednoduchý výpočet viz tabulka č. 4.1 

 
Tabulka č. 4.1: Výpočet roční splátky úvěru a úroku. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

                                                 
23

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. 

Rok Stav úvěru Úrok Úrok · (1-t) Splátka úvěru

Celkem 
úrok∙(1-t) + 

splátka

1. 15 000 000 Kč 1 050 000 Kč   850 500 Kč      1 500 000 Kč     2 350 500 Kč 
2. 13 500 000 Kč 945 000 Kč      765 450 Kč      1 500 000 Kč  2 265 450 Kč  
3. 12 000 000 Kč 840 000 Kč      680 400 Kč      1 500 000 Kč  2 180 400 Kč  
4. 10 500 000 Kč 735 000 Kč      595 350 Kč      1 500 000 Kč  2 095 350 Kč  
5. 9 000 000 Kč   630 000 Kč      510 300 Kč      1 500 000 Kč  2 010 300 Kč  
6. 7 500 000 Kč   525 000 Kč      425 250 Kč      1 500 000 Kč  1 925 250 Kč  
7. 6 000 000 Kč   420 000 Kč      340 200 Kč      1 500 000 Kč  1 840 200 Kč  
8. 4 500 000 Kč   315 000 Kč      255 150 Kč      1 500 000 Kč  1 755 150 Kč  
9. 3 000 000 Kč   210 000 Kč      170 100 Kč      1 500 000 Kč  1 670 100 Kč  

10. 1 500 000 Kč   105 000 Kč      85 050 Kč        1 500 000 Kč  1 585 050 Kč  
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Všechny složky investičních a provozních nákladů projektu jsou podrobně vyčísleny 

pro jednotlivá léta životnosti investice v níže uvedené tabulce č. 4.2. 

 

Tabulka č. 4.2: Investiční výdaje a provozní náklady projektu. 

 

Zdroj: Vlastní zpravování. 

 

4.2.2 Výnosy projektu 

V souvislosti s tím, že se jedná o obnovovací investici a neočekává se zvýšení přímých 

finančních příjmů, nebude se uvažovat o příjmech, ale výnosech projektu. Výnosy 

hodnoceného záměru se stejně jako náklady skládají z několika složek.  

Nejvýznamnější část tvoří úspora nákladů na nájem. Dle vývoje v minulých 

obdobích je odhadována úspora v prvním roce životnosti projektu cca 1,8 mil. Kč. Je obtížné 

předpovědět vývoj v následujících 15 letech, proto se pro usnadnění výpočtu tato částka 

zvyšuje o 2% v každém dalším roce životnosti. 

Díky použití nových technologií a materiálů při výstavbě objektu se očekává úspora 

spotřeby energie až ve výši 35% původních nákladů. V roce 2012 byla tato částka 

cca 670 tis. Kč24, 35% z této hodnoty činí cca 235 tis. Kč. S touto částkou se počítá v prvním 

roce životnosti investice, s každým dalším rokem se opět zvyšuje o 2%. 

Budova byla navržena s určitou rezervou pro případný budoucí rozvoj, tzn., že 

v současné době by nebyly plně využity veškeré prostory a tak se předpokládá, že určitá část 

                                                 
24 Interní materiály podniku. 

Rok  Investiční výdaje 
 Provozní 
náklady  Splátka úvěru  Úroky · (1-t) CELKEM

0. 15 000 000 Kč    -  Kč              -  Kč            -  Kč            15 000 000 Kč 
1. -  Kč                200 000 Kč      1 500 000 Kč 850 500 Kč    2 550 500 Kč   
2. -  Kč                204 000 Kč      1 500 000 Kč 765 450 Kč    2 469 450 Kč   
3. -  Kč                208 080 Kč      1 500 000 Kč 680 400 Kč    2 388 480 Kč   
4. -  Kč                212 242 Kč      1 500 000 Kč 595 350 Kč    2 307 592 Kč   
5. -  Kč                216 486 Kč      1 500 000 Kč 510 300 Kč    2 226 786 Kč   
6. -  Kč                220 816 Kč      1 500 000 Kč 425 250 Kč    2 146 066 Kč   
7. -  Kč                225 232 Kč      1 500 000 Kč 340 200 Kč    2 065 432 Kč   
8. -  Kč                229 737 Kč      1 500 000 Kč 255 150 Kč    1 984 887 Kč   
9. -  Kč                234 332 Kč      1 500 000 Kč 170 100 Kč    1 904 432 Kč   
10. -  Kč                239 019 Kč      1 500 000 Kč 85 050 Kč      1 824 069 Kč   
11. -  Kč                243 799 Kč      -  Kč            -  Kč            243 799 Kč      
12. -  Kč                248 675 Kč      -  Kč            -  Kč            248 675 Kč      
13. -  Kč                253 648 Kč      -  Kč            -  Kč            253 648 Kč      
14. -  Kč                258 721 Kč      -  Kč            -  Kč            258 721 Kč      
15. -  Kč                263 896 Kč      -  Kč            -  Kč            263 896 Kč      
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skladu a několik kanceláří by byla pronajímána. Výnosy z pronájmu byly odhadnuty na 

cca 240 tis. Kč ročně, přičemž při stanovení této částky již byla zohledněna daň z příjmu. 

Společnost očekává 2% navýšení výnosů z pronájmu každých 5 let. 

Další důležitou položkou jsou odpisy. Přestože se v podniku uvažuje o odpisech jako 

o nákladech, určitá část odpisů je uvažována jako výnos. Jedná se o tzv. odpisový štít, který se 

vypočítá jako procentní podíl odpisu ve výši aktuální sazby daně z příjmů. Sazba daně 

z příjmů právnických osob je v současné době 19%25, takže odpisový štít pro jednotlivá léta 

bude ve výši 19% odpisu. Budova je dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů §30 

zařazena do 5. odpisové skupiny a bude odepisována zrychleně po dobu 30 let. Výše ročních 

odpisů a tomu odpovídající odpisový štít po dobu životnosti investice jsou uvedeny v tabulce 

č. 4.3, podrobný výpočet odpisů je uveden v příloze č. 3. 

 

Tabulka č. 4.3: Výše odpisů a odpisových štítů v prvních 15 letech odepisování 

 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

V tabulce č. 4.4 jsou detailně rozepsány všechny složky očekávaných výnosů 

hodnoceného investičního záměru pro jednotlivá léta životnosti investice. 

 

 

 

                                                 
25

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. 

 

Rok Odpis Odpisový štít
1. 1 000 000 Kč    190 000 Kč       
2. 1 933 333 Kč    367 333 Kč       
3. 1 866 667 Kč    354 667 Kč       
4. 1 800 000 Kč    342 000 Kč       

5. 1 733 333 Kč    329 333 Kč       
6. 1 666 667 Kč    316 667 Kč       
7. 1 600 000 Kč    304 000 Kč       
8. 1 533 333 Kč    291 333 Kč       

9. 1 466 667 Kč    278 667 Kč       
10. 1 400 000 Kč    266 000 Kč       
11. 1 333 333 Kč    253 333 Kč       
12. 1 266 667 Kč    240 667 Kč       

13. 1 200 000 Kč    228 000 Kč       
14. 1 133 333 Kč    215 333 Kč       
15. 1 066 667 Kč    202 667 Kč       
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Tabulka č. 4.4: Výnosy projektu. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 
Jelikož se jedná o obnovovací investici, primárním cílem není maximalizace zisku 

a neočekává se, že realizace projektu zvýší finanční příjmy. Proto se při hodnocení daného 

projektu musí brát ohled také na výnosy nekvantifikovatelného charakteru, které mohou 

vystupovat např. formou zlepšení pracovního prostředí, omezení logistických problémů aj. 

Po stanovení výnosů a nákladů dané investiční varianty je možno určit peněžní toky 

investice jako rozdíl těchto dvou položek. Tabulka č. 4.4 znázorňuje peněžní toky projektu 

v jednotlivých letech životnosti. 

Tabulka č. 4.4: Peněžní toky investice. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

Rok
Úspora 

nájemného
Úspora soptřeby 

energie
Výnosy z 
pronájmu Odpisový štít CELKEM

1. 1 800 000 Kč      235 000 Kč         240 000 Kč         190 000 Kč         2 465 000 Kč      
2. 1 836 000 Kč      239 700 Kč         240 000 Kč         367 333 Kč         2 683 033 Kč      
3. 1 872 720 Kč      244 494 Kč         240 000 Kč         354 667 Kč         2 711 881 Kč      
4. 1 910 174 Kč      249 384 Kč         240 000 Kč         342 000 Kč         2 741 558 Kč      
5. 1 948 378 Kč      254 372 Kč         240 000 Kč         329 333 Kč         2 772 083 Kč      
6. 1 987 345 Kč      259 459 Kč         244 800 Kč         316 667 Kč         2 808 271 Kč      
7. 2 027 092 Kč      264 648 Kč         244 800 Kč         304 000 Kč         2 840 541 Kč      
8. 2 067 634 Kč      269 941 Kč         244 800 Kč         291 333 Kč         2 873 709 Kč      
9. 2 108 987 Kč      275 340 Kč         244 800 Kč         278 667 Kč         2 907 794 Kč      

10. 2 151 167 Kč      280 847 Kč         244 800 Kč         266 000 Kč         2 942 813 Kč      
11. 2 194 190 Kč      286 464 Kč         249 696 Kč         253 333 Kč         2 983 683 Kč      
12. 2 238 074 Kč      292 193 Kč         249 696 Kč         240 667 Kč         3 020 629 Kč      
13. 2 282 835 Kč      298 037 Kč         249 696 Kč         228 000 Kč         3 058 568 Kč      
14. 2 328 492 Kč      303 998 Kč         249 696 Kč         215 333 Kč         3 097 519 Kč      
15. 2 375 062 Kč      310 078 Kč         249 696 Kč         202 667 Kč         3 137 502 Kč      

Rok Výnosy Náklady Cash flow
1. 2 465 000 Kč         2 550 500 Kč       85 500 Kč-        
2. 2 683 033 Kč         2 469 450 Kč       213 583 Kč      
3. 2 711 881 Kč         2 388 480 Kč       323 401 Kč      
4. 2 741 558 Kč         2 307 592 Kč       433 967 Kč      
5. 2 772 083 Kč         2 226 786 Kč       545 296 Kč      
6. 2 808 271 Kč         2 146 066 Kč       662 205 Kč      
7. 2 840 541 Kč         2 065 432 Kč       775 108 Kč      
8. 2 873 709 Kč         1 984 887 Kč       888 822 Kč      
9. 2 907 794 Kč         1 904 432 Kč       1 003 362 Kč   

10. 2 942 813 Kč         1 824 069 Kč       1 118 745 Kč   
11. 2 983 683 Kč         243 799 Kč          2 739 884 Kč   
12. 3 020 629 Kč         248 675 Kč          2 771 955 Kč   
13. 3 058 568 Kč         253 648 Kč          2 804 920 Kč   
14. 3 097 519 Kč         258 721 Kč          2 838 798 Kč   
15. 3 137 502 Kč         263 896 Kč          2 873 606 Kč   

∑ 43 044 583 Kč       23 136 433 Kč     19 908 150 Kč  
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4.3 Diskontní sazba  

Dalším úkolem při hodnocení investičního záměru je stanovení diskontní sazby 

projektu. Základem je stanovení diskontní sazby firmy, která je totožná s firemními náklady 

kapitálu, jež se vypočte dle vztahu (3.13). Výsledná hodnota se upraví podle toho, zda 

se kapitálová struktura projektu příliš liší od kapitálové struktury podniku, nebo je přibližně 

stejná. 

Objem vlastního kapitálu E je 41 943 tis. Kč26, takže podíl vlastního kapitálu na 

celkovém kapitálu vychází cca 73,66%. Náklady vlastního kapitálu re jsou určeny dle vztahu 

(3.14), kde pro výnosnost bezrizikové investice r0 je dosazena průměrná výše ročního úročení 

pětiletých státních dluhopisů v roce 201227 (r0 = 3,3%), riziková přirážka π byla stanovena na 

3%, takže náklady vlastního kapitálu re jsou rovny 6,3%. 

Jelikož firma KOEXIMPO, spol. s r.o. v současné době nečerpá žádné jiné úvěry, je 

objem cizího úročeného kapitálu D roven plánované půjčce 15 000 tis. Kč, což představuje asi 

26,34% objemu celkového kapitálu (vlastního a cizího úročeného). Náklady cizího kapitálu 

rd jsou vyjádřeny úrokovou mírou 7%. 

Sazba daně z příjmu t pro rok 2013 činí 19%28. 

Dosazením všech výše zmíněných hodnot získáme vztah: 

 7 · 1 0,19 · 0,2634 6,13 · 0,7366, 

tedy: 

 7 · 0,81 · 0,2634 6,13 · 0,7366 , %. 

  

Kapitálová struktura projektu se liší od kapitálové struktury podniku, protože bude 

z poloviny hrazena dluhem, což vede ke zvýšení úroků a tím i nákladů. V důsledku vyššího 

finančního rizika je konečná výše diskontní sazby i stanovena na 8%. 

 

Po určení diskontní sazby je možné propočítat diskontované peněžní toky, jejichž výše 

bude potřebná při aplikaci vybraných metod hodnocení efektivnosti investice. Diskontované 

peněžní toky se získá násobením peněžních toků a diskontního faktoru v jednotlivých letech 

životnosti investice. Diskontní faktor se počítá dle vztahu  . Tak např. v sedmém 

                                                 
26 Příloha č. 1: Rozvaha firmy KOEXIMPO, spol. s r.o. za období 2007-2011. 
27 Zdroj: http://www.sporicidluhopisycr.cz/cs/o-dluhopisech/urokove-sazby/vanocni-emise-12-12-2012-164. 
28 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. 
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roce životnosti investice bude , 0,5835. Podrobný propočet diskontovaného 

cash flow je zobrazen v tabulce č. 4.5. 

 

Tabulka č. 4.5: Diskontované peněžní toky 

 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

4.4 Aplikace vybraných metod hodnocení efektivnosti investice 

Hodnocení ekonomické efektivnosti investičního záměru výstavby vlastního sídla 

společnosti bylo provedeno na základě 5 ukazatelů – doby návratnosti, diskontované doby 

návratnosti, čisté současné hodnoty, indexu ziskovosti a vnitřního výnosového procenta. 

 

4.4.1 Doba návratnosti 

Doba návratnosti investice je jednou z nejčastěji používaných statických metod 

hodnocení efektivnosti investice. Je to doba, za kterou jsou veškeré kapitálové výdaje 

splaceny kumulovanými peněžními příjmy (výnosy) z investice. Aby byla investice přijatelná, 

měla by být doba návratnosti kratší než doba životnosti projektu. 

K výpočtu prosté doby návratnosti dle vztahu (3.6) je třeba zjistit průměrné roční CF. 

ů ě é č í  ∑
 

Rok Cash flow Diskontní faktor
Diskontované 

cash flow

1. 85 500 Kč-              0,9259 79 167 Kč-        
2. 213 583 Kč            0,8573 183 113 Kč      
3. 323 401 Kč            0,7938 256 726 Kč      
4. 433 967 Kč            0,7350 318 978 Kč      
5. 545 296 Kč            0,6806 371 120 Kč      
6. 662 205 Kč            0,6302 417 301 Kč      
7. 775 108 Kč            0,5835 452 268 Kč      
8. 888 822 Kč            0,5403 480 203 Kč      
9. 1 003 362 Kč         0,5002 501 931 Kč      

10. 1 118 745 Kč         0,4632 518 195 Kč      
11. 2 739 884 Kč         0,4289 1 175 089 Kč   
12. 2 771 955 Kč         0,3971 1 100 781 Kč   
13. 2 804 920 Kč         0,3677 1 031 363 Kč   
14. 2 838 798 Kč         0,3405 966 500 Kč      
15. 2 873 606 Kč         0,3152 905 881 Kč      

∑ 19 908 150 Kč       8 600 283 Kč    
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kde CFn – peněžní toky v jednotlivých letech doby životnosti investice, 

 n – jednotlivá léta životnosti, 

 N – doba životnosti. 

ů ě é č í 19 908 150 č

15 1 327 210 č 

KV = 15 000 000 Kč 

Po dosazení získáme: 

 á
15 000 000 č

1 327 210 č
12  

 

Prostá doba návratnosti investičního projektu je za daných okolností 12 let.  

 

4.4.2 Diskontovaná doba návratnosti 

Diskontovaná doba návratnosti má lepší vypovídací schopnost než prostá doba 

návratnosti, protože respektuje faktor času a stává se tak dynamickou metodou hodnocení. 

Výpočet je obdobný jako u statické podoby, liší se pouze v tom, že místo průměrných ročních 

CF se ve jmenovateli dosadí průměrné roční diskontované CF. 

Průměrné roční DCF lze zjistit ze vztahu: 

ů ě é č í ∑
 

kde DCFn – diskontované peněžní toky v jednotlivých letech doby životnosti, 

 n – jednotlivá léta životnosti, 

 N – doba životnosti. 

ů ě é č í 8 600 283 č

15 573 352 č 

KV = 15 000 000 Kč 

 

Po dosazení vyjde: 

á  á
15 000 000 č

573 352 č
27  

 

Po zohlednění faktoru času vyšla doba návratnosti investice na 27 let, což představuje 

více než dvakrát delší dobu úhrady investice než v případě prosté doby návratnosti.  
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4.4.3 Čistá současná hodnota 

Čistá současná hodnota vyjadřuje rozdíl mezi současnou hodnotou peněžních příjmů 

z investice a současnou hodnotou kapitálových výdajů na pořízení investice, je to tedy součet 

všech diskontovaných peněžních toků investice. Použitím této metody se zjistí, zda má smysl 

do daného projektu investovat – jestli se kapitálové výdaje vynaložené na realizaci investice 

vrátí během stanovené doby životnosti. Aby byla investice přijatá, musí být NPV kladné. 

Jak je uvedeno ve vztahu (3.9), je třeba nejprve zjistit diskontované peněžní toky 

v jednotlivých letech životnosti investice, následně tyto hodnoty sečíst a nakonec odečíst 

kapitálové výdaje související s výstavbou. 

Po dosazení vstupních dat byla zjištěna NPV projektu ve výši – 6 399 717 Kč. 

Graf č. 4.1 znázorňuje vývoj NPV v čase, podrobný výpočet je uveden v příloze č. 4. 

 

Graf č. 4.1: Vývoj NPV v čase 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

Z grafu č. 4.1 je patrné, že NPV ani jednou během uvažované doby životnosti 

nepřesáhla nulu. Znamená to, že kapitálový výdaj se za 15 let nesplatí a tržní hodnota firmy 

za tu dobu klesne o zjištěnou čistou současnou hodnotu. 

 

4.4.4 Index ziskovosti 

Index ziskovosti udává poměr budoucích diskontovaných peněžních toků investice 

a jednorázových kapitálových výdajů. Pokud je jeho hodnota větší než 1, znamená to, že 

peněžní příjmy z investice jsou vyšší než počáteční výdaje a investiční projekt je přijatelný.  
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8 600 283 č 

 

KV = 15 000 000 Kč 

 

Dosazením do vztahu (3.12) získáme: 

8 600 283 č
15 000 000 č 0,57 

 

Index ziskovosti daného investičního záměru má hodnotu 0,57. 

 

4.4.5 Vnitřní výnosové procento 

Vnitřní výnosové procento vyjadřuje úrokovou míru, při které se současná hodnota 

provozních peněžních toků a kapitálových výdajů rovnají. Hodnota IRR říká, kolik procent 

daný projekt vydělá, pokud se toleruje časová hodnota peněz. Aby byl projekt přijat, mělo by 

být IRR větší než požadována míra výnosnosti investice. 

Hledanou hodnotu nelze určit přímo a výpočet dle vztahu (3.10) je náročný. Proto byla 

pro stanovení IRR použita funkce „MÍRA.VÝNOSNOSTI“ v programu MS Excel.  

Po zadání vstupních hodnot vyšlo: 

5% 

 

Hodnota IRR pro daný projekt je -5%. 

 

4.5 Shrnutí analýzy ekonomické efektivnosti investičního záměru 

Předmětem analýzy byl investiční záměr výstavby vlastního sídla společnosti 

KOEXIMPO, spol. s r.o. Pro hodnocení bylo použito pět různých metod, z toho jedna statická 

(doba návratnosti) a čtyři dynamické (diskontovaná doba návratnosti, čistá současná hodnota, 

index ziskovosti a vnitřní výnosové procento). V tabulce č. 4.6 jsou stručně zobrazeny 

výsledky pro jednotlivá kritéria. 
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Tabulka č. 4.6: Výsledné hodnoty kritérií hodnocení 

 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

Prostá doba návratnosti investice vyšla na 12 let. Hranicí pro přijetí projektu je doba 

životnosti investice, v tomto případě tedy 15 let. Dle tohoto kritéria by projekt byl doporučen 

k přijetí, ale je třeba mít na paměti, že je to statická metoda, která nezohledňuje časovou 

hodnotu peněz a tak její vypovídací schopnost je velice nízká. Určitě by se nemělo rozhodovat 

pouze na základě kritéria doby návratnosti. 

Nedostatek v podobě nerespektování faktoru času řeší diskontovaná doba návratnosti, 

jejíž výpočet je obdobný jako u prosté doby návratnosti, avšak počítá se s diskontovanými 

peněžními toky. Použitím této metody bylo zjištěno, že počáteční investiční výdaje by byly 

splaceny za 27 let, což je doba mnohem delší, než stanovená doba životnosti. Dle DDN by 

projekt nebyl doporučen k přijetí. 

Další použitou dynamickou metodou hodnocení byla čistá současná hodnota. Aby byl 

projekt efektivní, měla by být NPV kladná. V případě hodnoceného investičního záměru byla 

NPV vyčíslena na – 6 399 717 Kč. Z toho vyplývá, že během stanovené patnáctileté doby 

životnosti nedojde ke splacení investičních výdajů. Projekt nepřispívá ke zvýšení tržní 

hodnoty podniku, proto by měl být zamítnut. 

Index ziskovosti pracuje se stejnými vstupními daty jako NPV, ale místo rozdílu uvádí 

podíl budoucích diskontovaných peněžních toků a počátečních kapitálových výdajů. Aby se 

investice vyplácela, měl by mít PI hodnotu vyšší než 1. Je zřejmé, že pokud NPV je záporné, 

ani PI nemůže splňovat podmínku přijetí projektu. Výsledná hodnota PI rovno 0,57 toto 

pravidlo potvrzuje a vybízí k tomu, aby daný investiční záměr nebyl realizován. 

Nakonec byl proveden výpočet vnitřního výnosového procenta. Zjištěná hodnota 

tohoto ukazatele asi nejvýrazněji vypovídá o tom, že je sledovaný investiční projekt 

ekonomicky nevýhodný. Minimální požadována míra výnosnosti investice byla stanovena 

DN 8 let (< 15 let) 7 let (< 15 let)

DDN 16 let (> 15 let) 13 let (< 15 let)

NPV -452 252 Kč (< 0) 3 842 687 Kč (> 0)

PI 0,97 (< 1) 1,26 (> 1)

IRR -0,37% (< 8%) 3,52% (< 8%)

Kritérium
1. varianta (20 mil. Kč) 2. varianta (15 mil. Kč)

Výsledná hodnota
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na 8%, jakákoliv nižší sazba by byla neefektivní. Zjištěná průměrná míra ročního 

zhodnocování investičního kapitálu daného investičního projektu v podobě IRR je -5%. Tato 

hodnota je nejen že nižší, ale dokonce záporná, což jasně vypovídá o tom, že by projekt za 

daných okolností neměl být přijat. 

 

 

  



 
 

47 
 

5. Návrhy a doporučení 

Výsledky finančních kritérií hodnocení ekonomické efektivnosti investičního záměru 

jasně ukazují, že tento projekt výstavby vlastního sídla společnosti KOEXIMPO, spol. s r.o. je 

nerentabilní a ekonomicky nevýhodný. Z finančního hlediska by projekt určitě nebyl 

doporučen k realizaci, protože není v souladu se zásadou maximalizace tržní hodnoty 

podniku. 

Existují však ještě jiné faktory, na které je důležité brát ohled při investičním 

rozhodování, jejichž přínosy nelze kvantifikovat. V případě řešeného projektu to je 

především: 

• zlepšení technických podmínek, 

• lepší podmínky na pracovišti, 

• jednodušší logistika v rámci podniku, 

• svoboda v rozhodování o případných úpravách, přestavbách aj., 

• výhodné umístění u sjezdu z dálnice, 

• a další. 

Změna sídla přináší také určité nevýhody, ke kterým patří např. nově vzniklé činnosti 

spojené s chodem a provozem objektu, menší flexibilita při řešení požadovaných skladových 

prostor (když už se jednou postaví objekt určité velikosti, je obtížné v případě potřeby 

prostory rozšiřovat nebo zmenšovat), odpovědnost za vlastní majetek. 

Po shrnutí výsledků hodnocení ekonomické efektivnosti a přihlédnutí 

k nekvantifikovatelným faktorům by tento investiční záměr za daných okolností nebyl 

doporučen k realizaci. Byla by to příliš velká investice do něčeho, co nebude generovat zisky 

a zvyšovat tržní hodnotu podniku. Jedná se totiž o obnovovací investici, jejíž návratnost je 

velice dlouhá a jen těžko se odhaduje budoucí vývoj v řádu desítek let. 

Jelikož je firma ochotna určitou částku investovat, mělo by se zvážit jiné možné 

způsoby využití těchto zdrojů ke zlepšení současného stavu. Je třeba si uvědomit, že pokud se 

neočekává, že díky danému investičnímu záměru dojde k významnému nárůstu tržeb a tím 

i zisku, nemůže podnik investovat příliš mnoho peněz pocházejících z cizích zdrojů, protože 

hrozí, že se vložené zdroje nevrátí a firma nebude mít z čeho splácet úvěr. 

Pro porovnání výsledků finančních kritérií hodnocení ekonomické efektivnosti 

investice byl proveden výpočet pro dvě možné situace. Nejedná se už o reálný projekt, pouze 

o modelové příklady, u kterých podniková vstupní data zůstanou stejná, ale změní se objem 

investice a podíl cizích a vlastních zdrojů financování.  
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V prvním případě jsou počáteční kapitálové výdaje snížené na 20 mil. Kč, z toho 

15 mil. Kč budou vlastní zdroje firmy a zbylých 5 mil. Kč bankovní úvěr se splatností 5 let 

a úrokovou sazbou 7%. 

Druhá varianta nepočítá s žádnými cizími zdroji a celkový objem kapitálových výdajů 

byl snížen na 15 mil. Kč. 

Odpisy jsou pro obě varianty přepočítány dle aktuálních pořizovacích cen, ostatní 

výnosy zůstávají stejné, ale už se nepočítá s příjmy z pronájmu. Provozní náklady se nemění, 

nákladové úroky u první varianty odpovídají novému zadání. 

Výsledné hodnoty finančních kritérií hodnocení pro obě dvě varianty jsou znázorněny 

v tabulce č. 5.1, podrobnější výpočty jsou uvedeny v příloze č. 5. 

 

Tabulka č. 5.1: Výsledné hodnoty kritérií hodnocení dvou různých variant. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

Z tabulky č. 5.1 je zřejmé, že při snížení celkových výdajů na 20 mil. Kč se výsledky 

kritérií hodnocení značně zlepšily, přesto ani jedno dynamické kritérium nevyhovuje 

podmínce pro přijetí investice. V případě, že by firma investovala pouze vlastní zdroje 

a nečerpala žádné další úvěry, došlo by ke splacení počátečních výdajů ve třináctém roce 

doby životnosti investice, čistá současná hodnota by byla 3 842 683 Kč a index ziskovosti 

1,26. Pouze vnitřní výnosové procento ve výši 3,52% by nedosahovalo požadovaných min. 

8%.  

Je třeba podotknout, že tyto výpočty jsou pouze orientační, avšak poskytují určitý 

přehled o možném budoucím vývoji za různých okolností. U investičního projektu výstavby 

vlastního sídla, od kterého se nečeká generování zisku a jehož jedinými výnosy jsou úspory 

DN 8 let (< 15 let) 7 let (< 15 let)

DDN 16 let (> 15 let) 13 let (< 15 let)

NPV -452 252 Kč (< 0) 3 842 687 Kč (> 0)

PI 0,97 (< 1) 1,26 (> 1)

IRR -0,37% (< 8%) 4% (< 8%)

Kritérium
1. varianta (20 mil. Kč) 2. varianta (15 mil. Kč)

Výsledná hodnota
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nájemného, spotřeby energie a odpisový štít, by mělo vedení pečlivě zvážit celkový objem 

investice a především zdroje financování tak, aby nebyl vážně ohrožen chod podniku.  

Z analýzy současného stavu uvedené ve druhé kapitole vyplývá, že je již delší dobu 

nevyhovující a firma hledá možnosti, jak to vyřešit a zlepšit stávající podmínky. Přestože 

investiční záměr, který byl předmětem hodnocení, není doporučen k přijetí, jsou i jiné 

varianty investování, které by mohlo vedení podniku zvážit.  Patří zde např.: 

1) koupě hotového objektu – jednou z možností je koupě již existujícího objektu, který 

by odpovídal potřebám firmy. V době, kdy v důsledku finanční krize zkrachovalo mnoho 

malých i větších firem, by bylo vhodné se rozhlédnout po okolí, zda není k prodeji nějaký 

zajímavý objekt, budova, která by odpovídala požadavkům jak technickým, tak finančním.   

2) stavba jiného typu – změna typu budovy na levnější variantu, aby se snížilo 

investiční výdaje. Místo správní budovy a na to navazující skladové haly by se počítalo pouze 

s velkou halou, jejíž pořizovací cena je nižší, a uvnitř haly by byly vestavěny kancelářské 

prostory.  

3) řešení v rámci skupiny PARTNER CZECH - partnerské firmy spolupracují ve sféře 

marketingu a nákupu, mají společné webové stránky, letáky, katalog, to znamená, že sdílejí 

náklady, které by se jinak opakovaly v každé firmě. Pokud se podařilo spojit tyto činnosti 

a s tím spojené náklady, mohly by se zaměřit taky na společnou dopravu, logistiku, ale 

především na skladování. Prozatím má každá firma vlastní sklady, ale jelikož všechny 

partnerské firmy nabízejí více méně stejné zboží, proč by nemohly vytvořit taky společný 

centrální sklad. Tím by se mnohonásobně snížily náklady na skladování každé jednotlivé 

firmě, zjednodušila by se logistika, doprava. Pro firmu KOEXIMPO, spol. s r.o. by to 

znamenalo snížení nároků na skladovací prostory a zjednodušilo by to hledání nového sídla, 

případně výstavbu vlastního. 
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6. Závěr 

Význam investičního rozhodování spočívá v tom, že jeho důsledky působí 

dlouhodobě, jsou vynakládány velké objemy zdrojů a s tím je spojeno riziko ztrát. Proto je 

důležité pečlivě zvážit výběr investičního záměru, získat co nejvíce informací, které jsou 

potřebné při rozhodování o přijetí či nepřijetí projektu. Základními nástroji hodnocení 

ekonomické efektivnosti investice jsou finanční kritéria, na základě kterých lze posoudit, zda 

je daný investiční záměr výhodný, za jak dlouho se vrátí vložené zdroje, jaký bude mít vliv na 

tržní hodnotu podniku. 

Cílem této diplomové práce bylo hodnocení ekonomické efektivnosti investičního 

záměru výstavby vlastního sídla firmy KOEXIMPO, spol. s r.o. vyčíslit možné dopady na 

chod podniku a formulovat návrhy a doporučení ke zlepšení současného stavu. 

Teoretická část popisuje nezbytné poznatky týkající se investičního rozhodování – 

pojem investice, fáze investičních projektů a jejich klasifikace, zdroje financování investic, 

metody hodnocení investičních projektů, a také stanovení diskontní sazby a peněžních toků 

projektu. 

Praktická část je zaměřena na aplikaci vybraných metod hodnocení investičního 

záměru, jehož předmětem byla výstavba vlastního sídla firmy KOEXIMPO, spol. s r.o. 

V první řadě byly stanoveny peněžní toky investice a diskontní sazba projektu, následně byly 

vypočteny hodnoty finančních kritérií, jejichž výsledky se staly informační základnou pro 

formulaci výroku o přijetí či nepřijetí hodnoceného investičního záměru. Jelikož daný projekt 

nebyl doporučen k realizaci, byla navržena jiná možná řešení současného nevyhovujícího 

stavu. 

Během vypracovávání této diplomové práce se autorka přesvědčila o tom, že 

investiční rozhodování je jednou z nejvýznamnějších manažerských činností, protože 

rozhodnutí o investici má obrovský vliv na chod celého podniku. Před samotnou realizací 

investičního projektu je třeba zvážit všechny možné dopady a určit očekávaný budoucí vývoj, 

což je asi nejnáročnějším úkolem, když v dnešním turbulentním období se jen těžko předvídá 

vývoj v budoucích desetiletích. Špatně zvolená investice může být pro podnik existenčním 

problémem, přesto bez toho, aby firmy investovaly do nových projektů, by nebyl možný další 

rozvoj. 

Na závěr by chtěla autorka poděkovat jednateli firmy, obchodnímu řediteli 

a ekonomické ředitelce společnosti KOEXIMPO, spol. s r.o. za ochotnou spolupráci, čas 
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věnovaný během psaní této diplomové práce, věcné připomínky, rady a veškeré poskytnuté 

materiály a informace, bez kterých by nebylo možné tuto práci realizovat. 

Slova poděkování patří taky paní Ing. Terezii Mutinové, vedoucí této diplomové 

práce, za její čas věnovaný konzultacím, vstřícnost, odborné a konstruktivní připomínky při 

vypracovávání této práce, a především za ochotnou a příjemnou spolupráci. 
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Seznam zkratek 

CF – peněžní toky 

CFn – peněžní toky investice 

v jednotlivých letech životnosti 

ČPK – čistý pracovní kapitál 

D – cizí kapitál 

DCF – diskontované peněžní toky 

DCFn – diskontované peněžní toky 

v jednotlivých letech životnosti 

investice  

DDN – diskontovaná doba 

návratnosti 

DFn – diskontní faktor v jednotlivých 

letech životnosti investice 

DN – doba návratnosti 

DNá – diskontované náklady 

E – vlastní kapitál 

i – diskontní sazba/ úroková míra/ 

požadovaná výnosnost 

IRR – vnitřní výnosové procento 

k – koeficient v dalších letech 

odepisování 

k1 – koeficient pro 1. rok odepisování 

KV – kapitálový výdaj 

L – likvidační cena investice 

Ld – diskontovaná likvidační cena 

investice 

N – doba životnosti investice 

n – jednotlivá léta životnosti investice 

NPV – čistá současná hodnota 

O – roční odpisy 

PI – index ziskovosti 

R – roční průměrné náklady varianty 

r0 – výnosnost zcela bezrizikové 

investice 

rd – náklady cizího kapitálu 

re – náklady vlastního kapitálu 

t – sazba daně z příjmu 

V – ostatní roční provozní náklady 

VC – vstupní cena 

Vn – diskontované ostatní roční 

provozní náklady v jednotlivých 

letech životnosti 

WACC – vážené náklady kapitálu 

ZC – zůstatková cena 

π – riziková přirážka 
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Příloha č. 3: Odpisový plán budovy 

Výše odpisu v 1. roce: 

  1. /  

kde VC – vstupní cena, 

 k1 – koeficient pro 1. rok odepisování. 

Výše odpisů v dalších letech: 

2 · /  

kde ZC – zůstatková cena, 

 k – koeficient v dalších letech odepisování, 

 n – počet let, po které již byl majetek odepisován. 

 

Tabulka č. P3.1: Odpisový plán 

 

Zdroj: Vlastní zpracování.



 
 

 

Příloha č. 4: Výpočet čisté současné hodnoty 

 

Tabulka č. P4.1: Výpočet čisté současné hodnoty 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

NPV = 8 600 283 Kč – 15 000 000 Kč = - 6 399 717 Kč 

Výstavba

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Kapitálové výdaje

-15 000 000 Kč -85 500 Kč 213 583 Kč 323 401 Kč 433 967 Kč 545 296 Kč 662 205 Kč 775 108 Kč 888 822 Kč 1 003 362 Kč 1 118 745 Kč 2 739 884 Kč 2 771 955 Kč 2 804 920 Kč 2 838 798 Kč 2 873 606 Kč

1 0,9259 0,8573 0,7938 0,7350 0,6806 0,6302 0,5835 0,5403 0,5002 0,4632 0,4289 0,3971 0,3677 0,3405 0,3152

-15 000 000 Kč -79 167 Kč 183 113 Kč 256 726 Kč 318 978 Kč 371 120 Kč 417 301 Kč 452 268 Kč 480 203 Kč 501 931 Kč 518 195 Kč 1 175 089 Kč 1 100 781 Kč 1 031 363 Kč 966 500 Kč 905 881 Kč

-15 000 000 Kč

8 600 283 Kč

-15 000 000 Kč -15 079 167 Kč -14 896 053 Kč -14 639 328 Kč -14 320 349 Kč -13 949 230 Kč -13 531 928 Kč -13 079 660 Kč -12 599 457 Kč -12 097 527 Kč -11 579 331 Kč -10 404 242 Kč -9 303 461 Kč -8 272 098 Kč -7 305 598 Kč -6 399 717 Kč

Provoz

Peněžní příjmy



 
 

 

Rok Cash flow Diskontní faktor
Diskontované 

cash flow

1. 678 167 Kč            0,9259 627 932 Kč      
2. 889 789 Kč            0,8573 762 851 Kč      
3. 975 478 Kč            0,7938 774 366 Kč      
4. 1 061 917 Kč         0,7350 780 540 Kč      
5. 1 149 119 Kč         0,6806 782 071 Kč      
6. 2 237 099 Kč         0,6302 1 409 752 Kč   
7. 2 269 175 Kč         0,5835 1 324 042 Kč   
8. 2 302 060 Kč         0,5403 1 243 732 Kč   
9. 2 335 773 Kč         0,5002 1 168 468 Kč   

10. 2 370 328 Kč         0,4632 1 097 921 Kč   
11. 2 405 744 Kč         0,4289 1 031 782 Kč   
12. 2 442 036 Kč         0,3971 969 766 Kč      
13. 2 479 224 Kč         0,3677 911 605 Kč      
14. 2 517 324 Kč         0,3405 857 051 Kč      
15. 2 556 355 Kč         0,3152 805 870 Kč      

∑ 28 669 587 Kč       14 547 748 Kč  

Příloha č. 5: Výpočet finančních kritérií v případě KV ve výši 20 mil. Kč 

Tabulka č. P5.1: Výpočet čisté současné hodnoty 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

1) NPV = 14 547 748 Kč – 15 000 000 Kč = -452 252 Kč 

 

Tabulka č. P5.2: Propočet peněžních toků projektu 

   ů ě é č í   1 911 306 č 

   2) ů ě é č í 
   č

   č   

 

   ů ě é č í    č 969 850 č 

   3) ů ě é č í 
   č

  č   

 

   4) 
   č
   č ,  

  

   5) , % 

Zdroj: Vlastní zpracování.          

 Výstavba

Rok 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Peněžní toky Kapitálové výdaje

CF IP -15 000 000 Kč 678 167 Kč 889 789 Kč 975 478 Kč 1 061 917 Kč 1 149 119 Kč 2 237 099 Kč 2 269 175 Kč 2 302 060 Kč 2 335 773 Kč 2 370 328 Kč 2 405 744 Kč 2 442 036 Kč 2 479 224 Kč 2 517 324 Kč 2 556 355 Kč

DF (i=8% ) 1 0,9259 0,8573 0,7938 0,7350 0,6806 0,6302 0,5835 0,5403 0,5002 0,4632 0,4289 0,3971 0,3677 0,3405 0,3152

DCF IP -15 000 000 Kč 627 932 Kč 762 851 Kč 774 366 Kč 780 540 Kč 782 071 Kč 1 409 752 Kč 1 324 042 Kč 1 243 732 Kč 1 168 468 Kč 1 097 921 Kč 1 031 782 Kč 969 766 Kč 911 605 Kč 857 051 Kč 805 870 Kč

KV celkem -15 000 000 Kč

PP celkem 14 547 748 Kč

NPV kumulativně -15 000 000 Kč -14 372 068 Kč -13 609 217 Kč -12 834 851 Kč -12 054 311 Kč -11 272 240 Kč -9 862 488 Kč -8 538 446 Kč -7 294 715 Kč -6 126 247 Kč -5 028 326 Kč -3 996 544 Kč -3 026 778 Kč -2 115 172 Kč -1 258 122 Kč -452 252 Kč

Provoz

Peněžní příjmy



 
 

 

Rok Cash flow Diskontní faktor
Diskontované 

cash flow

1. 1 930 000 Kč         0,9259 1 787 037 Kč   
2. 2 055 367 Kč         0,8573 1 762 146 Kč   
3. 2 086 467 Kč         0,7938 1 656 305 Kč   
4. 2 118 317 Kč         0,7350 1 557 026 Kč   
5. 2 150 930 Kč         0,6806 1 463 887 Kč   
6. 2 184 322 Kč         0,6302 1 376 493 Kč   
7. 2 218 508 Kč         0,5835 1 294 478 Kč   
8. 2 253 505 Kč         0,5403 1 217 499 Kč   
9. 2 289 328 Kč         0,5002 1 145 234 Kč   
10. 2 325 995 Kč         0,4632 1 077 386 Kč   
11. 2 363 521 Kč         0,4289 1 013 674 Kč   
12. 2 401 925 Kč         0,3971 953 838 Kč      
13. 2 441 224 Kč         0,3677 897 633 Kč      
14. 2 481 435 Kč         0,3405 844 832 Kč      
15. 2 522 577 Kč         0,3152 795 221 Kč      

∑ 33 823 420 Kč       18 842 687 Kč  

Příloha č. 6: Výpočet finančních kritérií v případě KV ve výši 15 mil. Kč 

Tabulka č. P6.1: Výpočet čisté současné hodnoty 

 
Zdroj: Vlastní zpracování. 

1) NPV = 18 842 687 Kč – 15 000 000 Kč = 3 842 683 Kč 

 

Tabulka č. P6.2: Propočet peněžních toků projektu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj:  Vlastní zpracování. 

  

ů ě é č í 33 823 420 č
15 2 254 895 č 

2) ů ě é č í 
   č

    č   

 

ů ě é č í 18 842 687 č
15 1 221 869 č 

3) ů ě é č í 
   č

   č   

 

4) 
   č
   č ,  

 

5) , %

 Výstavba

Rok 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Peněžní toky Kapitálové výdaje

CF IP -15 000 000 Kč 1 930 000 Kč 2 055 367 Kč 2 086 467 Kč 2 118 317 Kč 2 150 930 Kč 2 184 322 Kč 2 218 508 Kč 2 253 505 Kč 2 289 328 Kč 2 325 995 Kč 2 363 521 Kč 2 401 925 Kč 2 441 224 Kč 2 481 435 Kč 2 522 577 Kč

DF (i=8% ) 1 0,9259 0,8573 0,7938 0,7350 0,6806 0,6302 0,5835 0,5403 0,5002 0,4632 0,4289 0,3971 0,3677 0,3405 0,3152

DCF IP -15 000 000 Kč 1 787 037 Kč 1 762 146 Kč 1 656 305 Kč 1 557 026 Kč 1 463 887 Kč 1 376 493 Kč 1 294 478 Kč 1 217 499 Kč 1 145 234 Kč 1 077 386 Kč 1 013 674 Kč 953 838 Kč 897 633 Kč 844 832 Kč 795 221 Kč

KV celkem -15 000 000 Kč

PP celkem 18 842 687 Kč

NPV kumulativně -15 000 000 Kč -13 212 963 Kč -11 450 817 Kč -9 794 512 Kč -8 237 486 Kč -6 773 600 Kč -5 397 107 Kč -4 102 628 Kč -2 885 130 Kč -1 739 896 Kč -662 510 Kč 351 164 Kč 1 305 001 Kč 2 202 634 Kč 3 047 466 Kč 3 842 687 Kč

Provoz

Peněžní příjmy



 
 

 

Příloha č. 7: Certifikát ČSN EN ISO 2001:2009 

 



 
 

 

Příloha č. 8: Certifikát ČSN EN ISO 14001:2005 


