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1. Úvod 

Cílem každého podnikového managementu je vést svůj podnik tak, aby mohl kdykoliv a 

v jakékoliv výši dostát svým závazkům, aby byl přiměřeně zadlužený, a aby byla činnost 

podniku co nejvíce rentabilní. Vysoká likvidita, finanční stabilita a maximalizace zisku patří 

mezi nejdůležitější finanční cíle firmy. Pokud je mezi nimi nalezen určitý kompromis a 

dosahuje se všech dílčích cílů zároveň, firma spěje k hlavnímu cíli každé ekonomické 

jednotky, zvýšení její tržní hodnoty. Rentability podniku ale nelze dlouhodobě dosáhnout bez 

investování. 

Ať už jsou na mysli investice rozvojové či obnovovací, bez investování by nedocházelo 

k ekonomickému vývoji jednotlivých podniků a tudíž ani k dlouhodobému rozvoji celé 

ekonomiky. Není tedy divu, že investiční rozhodování patří mezi nejvýznamnější manažerské 

rozhodnutí a měla by se mu věnovat dostatečná pozornost. Důležitost investičního 

rozhodování podtrhuje i fakt, že se jedná o rozhodování ve velkých peněžitých obnosech 

s jejich dlouhodobou návratností. Špatně vyhodnocená a realizovaná investice může dostat 

podnik do značných finančních potíží, které mohou způsobit snížení jeho tržní hodnoty.  

Cílem práce je za pomocí vybraných dynamických kritérií zhodnotit ekonomickou 

efektivnost dvou variant realizace investičního záměru týkajícího se nahrazení přepravy zboží, 

v současné době zprostředkované spediční společností, přepravou kamionem v obchodním 

vlastnictví firmy a citlivostní analýzou kvantifikovat riziko spojené s případnou realizací 

výhodnější varianty projektu.  

Práce je složena ze dvou oddílů, z metodicko- teoretického a aplikačně- ověřovacího. 

Součástí prvního oddílu jsou dvě kapitoly. V první kapitole je charakterizováno investiční 

rozhodování, kapitálové rozpočetnictví a finanční rozhodnutí firmy. Kritéria hodnocení 

efektivnosti investice jsou detailně popsána a členěna dle pojetí efektu z investice a dle 

respektování faktoru času v druhé kapitole. V této kapitole jsou také definovány parametry 

hodnocení investice. Poslední teoretickou pasáží je nastíněn problém analýzy investičního 

rizika.  

V aplikačně - ověřovací části práce, odkazované na část předchozí, je představena 

společnost, která má projekt ve svých plánech a zároveň i konkrétní investiční záměr. Je také 

uveden finanční plán nákladů a výnosů investice a hodnotící parametry projektu. Zjištění, zda 

je výhodné projekt uskutečnit či nikoliv, je poskytnuto s hodnocením efektivnosti investice za 
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pomocí kriteriálních metod. Na konci práce je jednofaktorovou a dvoufaktorovou citlivostní 

analýzou kvantifikováno riziko spojené s realizací jedné z variant investičního projektu. 

 Výsledky této práce budou společností využity k získání komplexnějšího pohledu na 

daný investiční záměr s účelem pomoci jí správně se rozhodnout mezi jeho přijetím či 

nepřijetím. 
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2. Charakteristika investičního rozhodování 

Každý podnikový management je před zahájením investiční tvorby společnosti postaven 

před dva základní problémy. Za prvé se zde naskýtá otázka kapitálového rozpočetnictví 

investice. Kolik by firma měla investovat, do jakých konkrétních reálných aktiv by měla být 

investice určena a zda je investiční projekt dostatečně efektivní na to, aby byl vůbec 

realizován. Jakým způsobem a kde by si firma měla opatřit hotovost na zaplacení investičního 

výdaje tak, aby byly vynaloženy optimální náklady na kapitál, o tom je pojednáváno v oblasti 

finančního rozhodnutí firmy. V této kapitole je volně vycházeno z publikací Brealeyho 

(1999), Dluhošové (2010), Fotra (2011, 2005) a Polácha (2012). 

2.1. Kapitálové rozpočetnictví 

V oblasti kapitálového rozpočetnictví se pracuje s pojmem reálné investice. Přesnou 

definici reálných investic uvádí Polách ve svém díle. „Investice podniku představují výdaje 

vynaložené na výstavbu, rekonstrukci a obnovu majetku podniku. Považujeme za ně ty peněžní 

výdaje, u kterých očekáváme přeměnu na budoucí peněžní příjmy během delšího časového 

období. V praxi je používána hranice jednoho roku.“ (Polách, 2012, s. X) Pro získání 

přehledu o tom, do jakých druhů těchto aktiv je možné investovat, se zde uvádí následná 

klasifikace investičních projektů. Toto rozdělení také napomáhá správně nahlížet na 

hodnocení efektivnosti vybraného projektu. 

2.1.1. Kategorizace investičních projektů 

Podle přínosu pro podnik se rozlišují 

 investice s cílem snížit nákladovost, 

 investice s cílem zvýšit růst tržeb a 

 investice s jiným cílem než ekonomickým (např. na ochranu životního prostředí). 

Podle vztahu k rozvoji podniku se investice řadí na 

 rozvojové; zvyšují hodnotu podnikového fixního majetku a zavedením nové výroby 

nebo služeb přispívají ke zvýšení objemu produkce a tržeb; jsou spojeny s vyšší mírou 

rizika, 

 obnovovací; z důvodu opotřebení a ztráty funkčnosti nahrazují staré zařízení novým; 

jsou spojeny s nízkým rizikem investování a 
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 regulatorní; jejich cíle nejsou ekonomické, ale souvisejí s předpisy, zákony a 

opatřeními upravující některé oblasti podnikatelské činnosti. 

Projekty se také liší dle jejich vzájemné závislosti na 

 vylučující a nevylučující se projekty, kdy realizace jednoho (ne)vylučuje realizaci 

druhého a 

 podmíněné a nepodmíněné projekty, kdy realizace jednoho je (ne)podmíněna realizací 

druhého. 

Podle typu peněžního toku se dělíme projekty na 

 projekty s konvenčním peněžním tokem; existuje zde pouze jedna změna ze záporného 

znaménka peněžního toku na kladný, obvykle nastávající po zavedení investice do 

provozu a 

 projekty s nekonvenčním peněžním tokem, kdy dochází k více přeměn znamének 

peněžního toku za dobu životnosti investice. 

Posledním členěním je členění investic dle možnosti aktivních zásahů v budoucnosti na 

 aktivní projekty pracující s možností zúžení, rozšíření, nebo zastavení projektu 

v budoucnosti a 

 pasivní projekty nepracující s těmito možnostmi. 

 

Obsahem kapitálového rozpočetnictví je také výběr jedné z investičních strategií firmy, 

které musí být v souladu s ostatními dlouhodobými ekonomickými cíly podniku. 

2.1.2. Cíl investování a investiční strategie podniku 

I investiční činnost firmy musí být podrobena požadavky zachování dlouhodobých cílů 

podniku, které jsou, jak už bylo zmíněno v úvodu, vysoká likvidita, finanční stabilita a 

maximalizace zisku. „Cílem investiční politiky podniku je příprava, hodnocení, výběr a 

realizace takových investičních projektů, které zajistí růst tržní hodnoty podniku.“ (Polách, 

2012, s. 13) Cíle investování jsou již známy, a pokud se vynechá cíl optimální zadluženosti 

firmy přicházející s vypůjčením zdrojů na výstavbu projektu, o němž se zabývá kapitola o 

finančním rozhodnutí firmy, v praxi používané investiční strategie jsou následující. 
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a) Strategie maximalizace ročních příjmů (výnosů) z investice 

Při této strategii se investor soustředí jen na maximalizaci ročních výstupů z investice a 

upřednostňuje je před uchováním nebo růstem hodnoty investice. 

b) Strategie růstu hodnoty investice  

Tato strategie je také zaměřena na maximalizaci zisku vykazovaného z investice, ale 

dosahovaného jiným způsobem. Investora nezajímají ani tak každoroční výnosy z investice 

jako zvýšení hodnoty investice v čase, kterou jakmile prodá, získá mimořádný výnos, 

dostačující na pokrytí nízkých ročních výstupů. Nejideálnější možností je kombinace těchto 

dvou strategií, najít takovou investiční příležitost je ale velice těžké. 

c) Strategie maximální likvidnosti investice 

Likvidnost majetku a likvidita podniku spolu úzce souvisejí. Strategii maximální 

likvidnosti investice, kladoucí důraz na výběr takového projektu, který se dá zpátky rychle 

přeměnit na peníze, může využít právě podnik mající problémy se svou platební schopností. 

Tato strategie je však více využívána a preferována u finančního investování. 

Další dělení investičních strategií je dle postoje investora k riziku. Investoři vybírající si 

strategii vysokého rizika mají agresivní sklon k investování, preferují vysokou míru rizika, za 

kterou požadují úměrnou vysokou míru ziskovosti. Konzervativní jedinci upřednostňují 

strategii nízké míry rizika, menší výnosnost investovaného kapitálu, ale za to mají poměrně 

jistý výdělek. Kompromisem těchto dvou strategií je neutrální postoj k riziku.  

2.1.3. Kapitálové rozpočetnictví v jednotlivých fázích investičního procesu 

Výhod kapitálového rozpočetnictví firmy je využíváno zejména v předinvestiční fázi 

investice, kdy se finanční management rozhoduje o výběru nejvýhodnějšího projektu. 

Pozornost je upírána i k popisu ostatních fází investičního projektu.  

a) Předinvestiční fáze 

Na předinvestiční fázi, fázi příprav na realizaci investice, by měl být kladen největší důraz 

a to kvůli tomu, že na rozhodnutí v této fázi závisí pozdější úspěch či neúspěch projektu. 

Dříve než se podnik pustí do hodnocení jednotlivých možných investičních variant, musí 

získat potřebné informace o těchto příležitostech. Vznikne tak určité portfolio projektů 

vhodných pro realizaci. Do této fáze je zahrnována identifikace projektů neboli sběr dat, její 
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součástí je také předběžný výběr projektů, který pomocí výsledků technicko- ekonomické 

studie slouží k výběru jednoho nejperspektivnějšího investičního záměru. Technicko-

ekonomická studie je velice nákladná a časově náročná, a proto se nebude s touto metodou 

hodnocení projektu pracovat. Pro správné rozhodnutí o výběru z investičních variant firmě 

mohou postačit i statická a dynamická kritéria hodnocení efektivnosti investic. 

b) Investiční fáze 

Po výběru jedné nejoptimálnější varianty je dění přesunováno do investiční fáze projektu 

představující činnost podniku od zadání projektu přes jeho výstavbu až k uvedení investice do 

provozu. Dochází zde k vyplacení jednorázového kapitálového výdaje, kterému předchází 

činnosti spojené se zahájením výstavby. „Investiční fáze zahrnuje větší počet činností, které 

tvoří náplň vlastní realizace projektu. Základem pro zahájení investiční fáze je vytvoření 

právního, finančního a organizačního rámce pro realizaci projektu (zajištění financování 

projektu, vytvoření projektového týmu, uzavření příslušných smluv).“ (Fotr, 2005, s. 20) 

c) Provozní fáze 

Pro provozní fázi investice je typická investiční činnost vyskytující se v průběhu její 

životnosti. V této fázi je investice uvedena do provozu a oproti ostatním fázím je odlišná v 

produkování výrobků a služeb. S tímto procesem vznikají náklady na výrobu a s prodejem 

výrobků zase tržby. Dochází tedy ke generování provozních příjmů projektu, které 

v porovnání s investičním výdajem udávají náhled na posouzení efektivnosti daného projektu. 

I v této oblasti může podnik využít kapitálového rozpočetnictví, ale ve smyslu opětovného 

zhodnocení již realizovaného projektu. Postaudit investice se doporučuje provádět po 1 až 3 

let provozu investice nebo v likvidační fázi projektu. Cílem je porovnat předpokládané 

výsledky se skutečně dosaženými a toto „ponaučení z chyb“ může firma využít pro plánování 

dalších projektů. 

d) Fáze ukončení a likvidace projektu 

Představuje závěrečnou fázi životnosti projektu od zastavení výroby až po úplnou 

likvidaci. V likvidační fázi většinou vznikají náklady na likvidaci opotřebovaného majetku.  

Firma ale nemusí přijít zcela nazmar. Pokud bude mít majetek na konci své životnosti určitou 

hodnotu, kterou se podaří prodat, může být i v tomto případě investice výdělečná. Rozdíl mezi 

těmito dodatečnými příjmy a výdaji je znám jako likvidační hodnota majetku, která se objeví 

v provozních příjmech v posledním roce životnosti investice. 
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2.2. Finanční rozhodnutí 

Jestliže si v kapitálovém rozpočetnictví investice firma správně zodpoví na otázku 

zabývající se přijetím či nepřijetím projektu a investici bude chtít realizovat, nabízí se zde 

druhá otázka související s finančním rozhodnutím, a to z  jakých dlouhodobých zdrojů 

investici krýt. Na výběr je z několika, které jsou odlišovány vlastnictvím a jejich původem. 

Mezi vlastní kapitál pocházející ze zdrojů uvnitř podniku, který slouží k samofinancování 

podnikových potřeb, je řazen  

 nerozdělený zisk minulých let,  

 odpisy a 

 změna stavu zásob, pohledávek a závazků tvořící čistý pracovní kapitál. 

Externími zdroji financování vlastním kapitálem jsou na mysli 

 vklady vlastníků u a.s. nebo společníků na zisku u s.r.o. a 

 dotace a dary. 

Realizace dlouhodobých investičních záměrů mnohdy vyžaduje velký objem kapitálu. 

Velké množství zdrojů je také někdy zapotřebí pro jejich lepší alokaci a větší výnosnost 

investice a může se stát, že vlastní zdroje na pokrytí investičního výdaje nebudou stačit. Proto 

se vlastní zdroje financování doplňují i cizími. Za cizí interní zdroje se považují na vrub 

nákladu vytvořené dlouhodobé rezervy s účelem použití na budoucí očekávané výdaje. Cizí 

zdroje jsou známé většinou jako zdroje externí. Jsou jimi například 

 bankovní a dodavatelské úvěry, 

 dluhové cenné papíry, 

 leasing a 

 projektové financování na financování rozsáhlých projektů. 

Výhodou samofinancování je nezvyšování počtu vlastníků, kteří by mohli vstupovat do 

řízení managementu. Nevznikají zde žádné emisní náklady spojené s emitováním cenných 

papírů. Samofinancováním nevznikají náklady na externí kapitál, což ocení zejména vlastníci 

podniku. Další podstatnou výhodou je snížení zadluženosti firmy a s tím spojená eliminace 

finančního rizika firmy. Pomocí tohoto kapitálu může firma financovat i investice s vyšším 

rizikem, na které by v bankách nedostala úvěr. Druhou možností financování vlastním 

kapitálem je z externích zdrojů, nejběžněji z vkladů vlastníků. Tento druh financování má 
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oproti samofinancování dvě nevýhody. Zvyšuje počet vlastníků ovlivňující chod podniku a 

navíc s tímto procesem mohou vznikat i emisní náklady.  

Financování rezervami jako cizím interním zdrojem je reálné, jestliže firma již v minulosti 

plánovala výstavbu investice a na tento výdaj má našetřeno. Obecně se cizími zdroji myslí 

zdroje externí mající oproti financování vlastním kapitálem několik výhod. Je to velice 

stabilní zdroj financování. Pokud je už jednou úvěr poskytnut, získané peněžní prostředky 

jsou jisté a mohou být dále použity. U nerozděleného zisku tomu tak být nemusí. Také 

s použitím cizího kapitálu nevznikají jeho poskytovateli práva v řízení společnosti. 

Podstatnou výhodou je jeho cena pořízení. Ta bude podrobně probrána v části práce, která 

bude zaměřena na náklady kapitálu investice. 
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3. Kritéria hodnocení investice 

Do oblasti kapitálového rozpočetnictví investování je zahrnováno i hodnocení efektivnosti 

projektu za pomocí specifických kritérií. V třetí kapitole, vycházející z publikací Brealeyho 

(2000), Dluhošové (2010), Fotra (2011, 2005, 1999), Hnilicy (2009), Polácha (2012) a 

Procházkové (2011), bude rozebráno obecné členění kritérií, budou definovány parametry 

hodnocení investice, dojde i k popisu jednotlivých kritérií a analýze rizika spojeného 

s realizací investičního záměru. 

3.1 Obecné členění kritérií 

Dluhošová (2010) člení tato kritéria hodnocení efektivnosti investice ze dvou hledisek. 

Rozhodujícími aspekty členění jsou v tomto případě faktor času a pojetí efektu z investice.  

3.1.1 Členění kritérií dle pojetí efektu z investice 

Dle formy ekonomického efektu dochází dále k dělení těchto měřítek na účetní kritéria a 

kritéria vyplývající z finančních toků. U účetních kritérií je vycházeno z údajů z výkazů zisků 

a ztrát firem. Klíčovými efekty, podle kterých se efektivnost investice hodnotí, jsou náklady 

nebo zisk z investice. Volbu výběru investičního projektu firma z logiky věci přisoudí tomu, 

který dosáhne co nejnižších nákladů nebo co nejvyšší zisk. Výhodou těchto kritérií je 

jednoduchý výpočet a snadná dostupnost dat. Velkou nevýhodou jsou však nesourodosti mezi 

výnosy a příjmy a náklady a výdaji, a proto hodnocením těmito metodami není poskytnut 

obraz o skutečných peněžních tocích. 

Průvodní směrnicí kritérií vycházejících z peněžních toků investice je, jak už jejich název 

napovídá, výkaz cash flow. Díky tomuto výkazu jsou poskytovány informace o skutečných 

peněžních tocích, které doslova připlouvají s realizací investice do podnikové sféry. Za efekt 

z investice se obecně považuje tok peněz, plynoucí z rozdílu mezi provozními příjmy a 

kapitálovými výdaji. Avšak konečný výsledek efektu může být odlišný. Ovlivňuje jej způsob 

nahlížení na peněžní toky, o kterém bude pojednáno v podkapitole 3.2.1. Konečný výsledek 

efektu je také odlišován způsobem financování projektu. Je tedy podstatné rozeznávat 

zadlužený projekt od projektu financovaného jen z vlastních zdrojů. Vytknout by se zde dala 

jen jedna nevýhoda, a to je obtížnější vypočítávání a analyzování těchto toků.  
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3.1.2 Členění kritérií dle faktoru času 

Obě tato kritéria jsou dále členěna na měřítka zohledňující faktor času - dynamická a ta, 

která tento činitel nerespektují, tzv. statická kritéria. Čas je v ekonomice podstatný pojem. 

Tak jako se už nikdy nebude opakovat to, co bylo prožito, stejně tak včerejší hodnota peněz 

nebude stejná jako ta dnešní. Mnoho lidí si však tuto skutečnost dostatečně neuvědomuje a 

dochází tak k mylnému nahlížení na reálné hodnoty věcí. Důvody, proč peníze ztrácejí svou 

hodnotu, jsou například tyto: 

 nejistota budoucích příjmů, kdy příjmy časově vzdálenější nejsou tak jisté jako příjmy 

časově bližší, 

 inflace, která s postupem času znehodnocuje kupní sílu peněz a 

 problematika investování. Pokud se investor rozhodne investovat, jeho jmenovitá 

budoucí hodnota peněz bude díky vyplacenému úroku větší než současná. Brealey 

(1999) poznamenává, že dolar získaný dnes může být investován a začít okamžitě 

vydělávat úrok, a proto má větší hodnotu než dolar obdržený zítra. To je také důvod, 

proč peníze ztrácejí v čase svou hodnotu. 

Kdyby se sčítaly peněžní toky získané postupně v jednotlivých časových obdobích 

realizace investice dohromady, nezískal by se spravedlivý obraz o skutečných příjmech 

z investice. Zjistila by se suma čistých příjmů v hodnotě peněz v roce po ukončení životnosti 

investice. Současná hodnota peněz udává hodnotu peněžních toků, které se budou profitovat 

za několik let v hodnotě dnešních peněz. Proto se peníze převádí diskontním faktorem na 

hodnotu nejčastěji k okamžiku zahájení projektu a mohou se tak zároveň porovnávat peněžní 

toky více projektů mezi sebou. Vzorec diskontního faktoru je formulován jako 

 tR1

1
faktor Disk.


 ,     (3.1) 

kde R je náklad kapitálu a t představují jednotlivá léta životnosti investice. 

Právě kvůli tomuto „hendikepu“ jsou statická kritéria, vycházející z nominálních hodnot, 

považována pouze za doplňující. Jednotlivým příkladům dynamických kritérií budou 

věnovány další podkapitoly. 
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3.2 Parametry hodnocení investice 

Nejreálnější náhled na investici udávají kritéria vycházející z finančních toků, která 

zároveň diskontují budoucí hodnotu peněz na současnou. Pro výpočet těchto měřítek se 

nejdříve musí určit, a pro plánovanou životnost investice odhadnout, jejich parametry. Mezi 

hodnotící parametry jsou zařazovány peněžní toky projektu, náklady kapitálu, doba životnosti 

investice a čistá současná hodnota projektu. Čistá současná hodnota je zároveň i jedním 

z dynamických kritérií, proto o ní bude pojednáno v následující podkapitole. 

3.2.1 Peněžní toky investice 

V podkapitole 3.1.1 bylo uvedeno, že konečný výsledek efektu investice ovlivňuje 

nahlížení na jejich peněžní toky. Pro získání úplného přehledu o finančních tocích plynoucích 

z investování, se kterými může ekonomická jednotka posléze počítat pro další účely podniku, 

jsou tyto toky při hodnocení projektů členěny na peněžní toky pro vlastníky (FCFE) a pro 

věřitele (FCFD). Jejich souhrn je znám pod pojmem peněžní tok pro vlastníky a věřitele 

(FCFF). Celá práce bude zaměřena na posouzení peněžních toků plynoucích pro iniciátora a 

realizátora investice, který je také jejím vlastníkem.  

„Volné peněžní toky projektu tvoří veškeré příjmy a výdaje, které jsou investičním 

projektem generovány, resp. vyvolány během životnosti, tzn. v době výstavby, provozu a ve 

fázi likvidace.“ (Dluhošová, 2010, s. 137) Podle toho, v jakém časovém úseku peněžní toky 

firmě vznikají, jsou toky složeny ze tří částí. Z jednorázových kapitálových výdajů 

vznikajících ve fázi výstavby, provozních příjmů a příjmů spojených s likvidací projektu.  

a) Jednorázové kapitálové výdaje 

 Vznik kapitálových výdajů je jednorázový, nastává uvedením investice do provozu 

neboli ve fázi výstavby. Obsahem této složky nejsou příjmy, protože přicházejí až s provozní 

fází investice. Jsou spojené s přírůstkem investice, aktiv ve formě dlouhodobého hmotného 

nebo nehmotného majetku. Do investičních výdajů lze zahrnout i některé výdaje spojené 

s pořízením tohoto majetku např. celní poplatky, náklady na montáž zařízení a na zpracování 

různých dokumentací. Výjimkou jsou investice obnovovací, u kterých se do výdajů 

započítávají i výdaje na likvidaci a příjmy z prodeje dřívější odepsané investice.   
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Druhou významnou složkou těchto výdajů je přírůstek čistého pracovního kapitálu. Fotr 

(1999) ve své knize klade na tento prvek velký důraz, neboť se v hospodářské praxi často 

stává, že je tato složka výdajů opomíjena. To vede ke klamnému nadhodnocení efektů 

z investice a firma se tak může dostat do značných finančních obtíží. Samotná investice ve 

své hmotné podobě k profitování zisků nestačí. Ve většině případů, pokud se jedná o výrobní 

zařízení, jsou zapotřebí i určité vstupy, které se posléze, díky investičnímu zařízení, přemění 

na výstupy. Tyto prostředky, označované pojmem hrubý pracovní kapitál, jsou k nalezení 

v rozvaze pod položkou zásoby, pohledávky a krátkodobý finanční majetek. Jsou to oběžná 

aktiva, bez kterých by realizace projektu nebyla možná. Krátkodobý majetek by měl být dle 

zlatého pravidla financování kryt krátkodobými zdroji, proto se od těchto oběžných aktiv 

odečítají krátkodobé závazky podniku především v podobě dluhů u dodavatelů surovin a 

materiálů. Zbylá část oběžného majetku spjata s investicí, která je dlouhodobě vázána 

v podniku, je kryta dlouhodobými zdroji a tvoří čistý pracovní kapitál. Vzorec jedné z částí 

volných peněžních toků se zapisuje jako        

 ČPKINVJKV  ,  (3.2) 

kde JKV jsou kapitálové výdaje, INV je investiční výdaj a ČPK je přírůstek čistého 

pracovního kapitálu. 

b) Provozní příjmy 

I když název napovídá, že se zde bude převážně jednat o určité příjmy z provozování 

investice, nesmí se zapomenout na druhou stránku provozních toků  investice- výdaje. 

Provozní příjmy jsou totiž definovány jako volné peněžní toky investice realizované v období 

provozu investice, které zahrnují jak příjmy, tak i výdaje. Tato skupina toků není vynakládána 

jednorázově, ale průběžně, za jednotlivá léta životnosti investice. Výše provozních příjmů je 

určována za pomocí dvou metod, přímou a nepřímou metodou. 

V přímé metodě je počítáno „přímo“ s rozdílem investičních příjmů a výdajů 

v provozní fázi projektu. Za příjmy lze považovat tržby z prodeje produktů, mnohdy jsou však 

tyto položky neidentické. Je to dáno především jejich časovou nesourodostí, např. vznik 

pohledávky znamená pro firmu výnos, ale příjmem budou až okamžikem jejich splacení. 

Podobně to platí u nákladů a výdajů. Náklady mohou být rovny výdajům, pokud nejsou 

součástí těchto nákladů odpisy. Odpisy představují významnou složku nákladů, která ale 

zároveň není výdajem. Výdaj na přírůstek dlouhodobého hmotného, který je v letech postupně 
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odepisován, už nastává s jeho koupí. Další nesourodostí, která může v tomto případě nastat 

z hlediska času, vyskytující se např. u nákupu zásob a jejich spotřeby nebo u vzniku a zániku 

závazků vůči dodavatelům.  

Proto jezde k dispozici i nepřímá metoda výpočtu provozních příjmů, v které jsou již 

zahrnovány všechny tyto nesourodosti a nepeněžní operace a je dovolováno za klíčová data 

používat výnosy a náklady investice. Volné peněžní toky v provozní fázi investice jsou dle 

této metody definovány jako čistý zisk upravený o nepeněžní položku odpisy a přírůstek 

čistého pracovního kapitálu upravující časové nesourodosti položek. Někdy bývá součástí 

vzorce i daňový efekt z daňové uznatelnosti nákladových položek, vznikající při záporném 

hrubém investičním zisku a kladném celkovém zisku firmy. Vazby jsou v této rovnici 

formulovány následovně, 

DEČPKODPEATFCFE  ,     (3.3) 

kde FCFE představuje provozní příjem pro vlastníky projektu, EAT čistý zisk, ODP odpisy,

ČPK  přírůstek čistého pracovního kapitálu a DE daňový efekt. 

Daňový efekt, znám také pod pojmem daňová úspora či daňový štít, je významným 

prvkem zaujímající své místo v investičním a finančním rozhodování. Je to efekt příjmového 

charakteru, který „říká“, kolik korun firma ušetří na dani z příjmu, když se její dosavadní 

náklady zvýší díky investování o určité daňově uznatelné nákladové položky, jako jsou např. 

odpisy, úroky, leasingové splátky a jiné. Použitelnost daňového efektu je tedy v případě, že 

firma bude vykazovat záporný hrubý zisk z investování, který bude tvořen daňově 

uznatelnými položkami. Podnik musí současně vykazovat i celkový kladný zisk, aby se tento 

daňový efekt mohl uplatnit. Těmito daňově uznatelnými náklady je snižován celkový základ 

daně firmy a tím i její výsledná daňová povinnost. Proto je také daňový efekt považován za 

příjem a ve vzorci provozních příjmů investice je tato úspora zaznamenána kladným 

znaménkem. Pokud tedy převyšují investiční příjmy výdaje, přihlíží se k dani z příjmu. 

Daňovou úsporu lze vypočítat jako součin záporného hrubého zisku investice (EBT) a sazby 

daně (t),           

      tEBTDE  .     (3.4) 

Výdaje v provozní fázi činnosti investice nemusí být jen provozního charakteru. Do 

této skupiny jsou řazeny i investiční výdaje např. na dostavbu projektu, inovaci nebo na 

rozšíření výrobní kapacity. Dalšími výdaji mohou být výdaje finančního charakteru. Jestliže 
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firma eviduje tyto výdaje, znamená to, že si pro financování investice vypomohla úvěrem od 

věřitele a hovoří se o zadluženém projektu. U rovnice zadlužených toků je připočítáváno, 

oproti vzorci nezadlužených projektů i saldo dluhu, tj. rozdíl čerpání úvěrů v daném roce (
CS ) 

a splátek úvěrů (
SS ), 

 SC SSDEČPKODPEATFCFE  .   (3.5) 

c)Příjmy v likvidaci projektu 

Poslední etapou investice je období po skončení její životnosti, fáze likvidace 

projektu. V zásadě mohou v tomto období vzniknout tři situace nakládání s opotřebovaným 

majetkem. Investice na konci své životnosti bude mít ještě určitou hodnotu, která může být 

přeměna na peníze a podnik tak bude realizovat příjmy z prodeje tohoto majetku. Na druhou 

stranu může být v tomto období majetek již zcela opotřebovaný a pro další účely nepoužitelný 

a firmě nezbude nic jiného, než jej dát do likvidace. S tímto procesem však mohou vzniknout 

i likvidační výdaje. Třetí možností je kombinace dvou předcházejících, např. když se firmě 

podaří prodat jen určité funkční díly investice a zbytek z ní se použije pro likvidační účely. 

Firmě tak vzniknou jak příjmy, tak výdaje.  

3.2.2 Náklady kapitálu 

Mezi parametry hodnocení efektivnosti investice jsou řazeny i náklady kapitálu, kterým 

lze rozumět ze dvou pohledů, z pohledu podniku a investora. Pro podnik představují náklady 

kapitálu cenu za kapitál, který získají a použijí pro další rozvoj podniku. „Náklad kapitálu 

představuje pro kapitálově rozpočtová rozhodnutí překážkovou sazbu, neboli nastavuje laťku, 

přes kterou je nutné se přehoupnout.“ (Brealey, 1999, s. 204) Z pohledu investora, 

poskytující firmě tento kapitál, jde o minimální požadovanou výnosnost kapitálu. Tuto 

minimální míru výnosnosti kapitálu investor po firmě vyžaduje právě kvůli tomu, aby nedošlo 

v čase, především z důvodu možnosti alternativního investování, k poklesu hodnoty jeho 

peněz. Podle toho, čím bude podnik projekt financovat, se rozlišují dva typy náklad kapitálu: 

náklady vlastního kapitálu (  ) a náklady cizího kapitálu (  ).  

a) Náklady vlastního kapitálu 

Podnik si vlastní kapitál může obstarat z externích a interních finančních zdrojů. 

V obou případech je investorem akcionář nebo účastník na zisku a náklady tohoto kapitálu 
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jsou pro podnik výplaty dividend a podíly na zisku. Výše nákladu vlastního kapitálu, kterým 

je také minimální požadovaná výnosnost, je odvozována od nákladů obětovaných příležitostí. 

Je to míra výnosnosti, kterou investor minimálně požaduje, pokud se rozhodne získaný kapitál 

investovat do projektu a nepoužije ho na druhou nejlepší (alternativní) příležitost investování. 

Je třeba zdůraznit, že za alternativní příležitost lze považovat pouze tu příležitost, mající 

stejné riziko investování, jako riziko projektu. Lineární vztah mezi požadovanou výnosností a 

rizikem uvádí ve své knize (2011) Jiří Fotr. Ten říká, že čím je riziko firmy vyšší, tím jsou 

požadovaná výnosnost vlastního kapitálu a náklady tohoto kapitálu vyšší. Jinak řečeno, pokud 

by firmy s vysokým rizikem investování nekompenzovaly rizika nenavrácení kapitálu vyššími 

výnosy pro investory, nikdo by do nich neinvestoval.  

Existuje mnoho metod a postupů, jak stanovit náklady vlastního kapitálu. Jednou 

z nich je vyjádření minimální požadované výnosnosti projektu za pomocí modelu oceňování 

kapitálových aktiv (CAPM), který představuje tržní přístup ke stanovení těchto nákladů 

 FMfE RRβRR  .      (3.6) 

Výše nákladů na vlastní kapitál závisí na bezrizikové výnosnosti ( fR ) a beta 

koeficientu (  ) a rizikové prémii  FM RR  . Bezriziková výnosnost je určena výnosností 

státních dluhopisů. Doba splatnosti státních dluhopisů má pro úplnost korespondovat s dobou 

životnosti investice. Riziková prémie je počítána rozdílem průměrné roční výnosnosti tržního 

portfolia akcií ( MR ) a průměrné roční výnosnosti státních dluhopisů ( FR ). Rizikovou prémii 

pro Českou republiku lze převzít ze specifických tabulek rizikových prémií vypočtených pro 

země z celého světa, viz Damodaran (2013). Riziková prémie je násobena koeficientem beta. 

Ten je představován citlivostí změny výnosnosti akcií firmy na změnu výnosnosti celého 

tržního portfolia. Tento postup výpočtu beta koeficientu se dá použít jen u firem, které jsou 

obchodované na kapitálovém trhu. Fotr ve svém díle (2011) uvádí, že firmy, které nejsou 

kótované na burze, se mohou inspirovat tabulkou beta koeficientů vypočítaných 

Damodaranem podle jednotlivých odvětví. Beta koeficient je rovněž ovlivněn zadlužeností 

firmy. Za předpokladu modelu MMII lze určit hodnotu beta zadlužené firmy (
Lβ   v závislosti 

na betěnezadlužené firmy (
Uβ ) a zadluženosti vlastního kapitálu ( D/E  , jestliže t je sazba 

daně takto, 

   








E

D
t11ββ UL

.      (3.7) 
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b) Náklady cizího kapitálu 

 Nákladem cizího kapitálu neboli dluhu jsou úroky. Ve srovnání s náklady vlastního 

kapitálu je výpočet těchto nákladů daleko jednodušší, neboť vychází z aktuální úrokové míry 

na trhu. Úroky jsou zahrnuty mezi daňově uznatelné náklady, které snižují základ daně a 

zároveň i výslednou daňovou povinnost. Za náklady jsou pak považovány jen úroky snížené o 

tzv. daňový efekt. Je to také jeden z důvodů, proč jsou náklady dluhu levnější než náklady 

vlastního kapitálu. Náklady cizího kapitálu jsou formulovány takto, 

 t1iRD  ,       (3.8) 

přitom DR jsou náklady dluhu, i je úroková sazba a t je sazba daně. 

Druhým důvodem, proč jsou náklady vlastního kapitálu dražší než náklady dluhu, je vyšší 

riziko vlastníka vkládajícího peněžní prostředky do podniku než riziko věřitele. „Věřitel má 

zaručený pravidelný úrokový výnos bez ohledu na ziskovost dlužníka a vkládá tyto prostředky 

na přesně vymezenou dobu, za kterou se mu vrátí. Vlastník vkládá prostředky na neomezenou 

dobu, jeho výnos není dopředu zaručen, a závisí na hospodářské situaci podniku, která je 

ovlivněna celou řadou podnikatelských rizik.“ (Dluhošová, 2010, s. 121)   

3.2.3 Doba životnosti investice 

Dalším parametrem je doba životnosti investičního projektu. Doba životnosti je shodná 

s dobou provozu investice, pro kterou se provádí odhad budoucích investičních toků. Jsou 

rozlišovány dva druhy životnosti investice, technická a ekonomická. Technická životnost je 

určena technickými parametry a opotřebením majetku. Když je majetek opotřeben do stavu 

úplné likvidace, končí technická životnost projektu. Doba technické životnosti se dá snadno 

odhadnout, např. pomocí srovnání délky procesu opotřebovávání u podobných zařízení. 

Ekonomická životnost je představována ekonomickou využitelností produktů investice a 

úzce souvisí s délkou doby reálné poptávky po produktech. Platí zde přímá úměrnost. Čím 

větší je doba trvání poptávky, tím delší je ekonomická životnost. Určení této doby životnosti 

investice již není tak lehké, jako tomu bylo u technické životnosti, neboť poptávka po 

produktech je v čase nestálá a má na ní vliv mnoho makroekonomických faktorů. 

Determinující je zde skutečnost, že technická životnost nemůže být překročena životností 

ekonomickou. 
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3.3 Popis jednotlivých kritérií 

Při rozhodování o projektech je nutné vycházet z dlouhodobého cíle podnikání a tím je 

zvyšování hodnoty firmy. Tato podkapitola bude zaměřena na podrobný popis jednotlivých 

finančních dynamických kritérií, která tuto podstatu dlouhodobého cíle v sobě zahrnují. Také 

díky přihlédnutí k časové hodnotě peněz lépe vystihují efektivnost projektu, a proto jsou pro 

počínání o realizaci investice rozhodnými. Jsou jimi současná hodnota výdajů, čistá současná 

hodnota, index ziskovosti, vnitřní výnosové procento a diskontovaná doba návratnosti. U 

všech těchto měřítek bude vycházeno z předpokladů jednoročního počátečního investování a 

v budoucnu již žádné investice nebudou realizovány. Pro nezadlužené projekty se vychází 

z rovnice provozních příjmů (3.3), pro zadlužené projekty ze vzorce (3.4). Jednorázové 

kapitálové výdaje si jsou pro nezadlužené i zadlužené investice rovny, viz vzorec (3.2). 

3.3.1. Současná hodnota výdajů 

Prvním vybraným kritériem, díky kterému se podnik může správně rozhodnout o přijetí či 

nepřijetí investičního projektu, je hodnocení projektu pomocí metody současných výdajů. 

Tato metoda úzce souvisí s definováním peněžních toků investice, jen se na tyto toky pohlíží 

z opačné strany a má užší použitelnost. Obecně se porovnává suma diskontovaných peněžních 

toků určitých variant projektu, ale s opačným znaménkem jak u provozních příjmů, tak u 

jednorázových kapitálových výdajů. Pomocí této metody se dá hodnotit efektivnost těch 

projektů, které mají totožné výstupy, stejné riziko a strukturu financování vedoucí ke stejným 

nákladům kapitálu. Velké využití má tedy především u projektů, jejichž cílem je snížit 

nákladovost podniku a disponuje se převážně s nákladovými složkami projektu. Za nejlepší je 

považována ta varianta, u níž je dosaženo nejmenší současné hodnoty výdajů. Dluhošová 

(2010, s. 150) říká: „Při splnění uvedených předpokladů lze ke stejnému rozhodnutí (výběru 

nejlepší varianty) dospět jak metodou NPV, tak pomocí současné hodnoty výdajů.“  

Současnou hodnotu výdajů investice lze porovnávat i se současnými výdaji podniku v 

situaci, ve které by nedošlo k realizování investice. Pokud bude tato současná hodnota výdajů 

nižší než současná hodnota výdajů vyplacených na realizaci investice, nebude výhodné 

výstavbu investice provádět. 
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K výpočtu metody současné hodnoty výdajů lze také dojít dvěma cestami. Přímou 

metodou za pomocí rozdílu sumy diskontovaných výdajů a sumy diskontovaných příjmů a 

nepřímou metodou, jejíž vzorec je následující, 

 









T

1t
t

tttt JKV
R1

DEČPKODPEAT
Výdajů PV ,   (3.9) 

Kde T je doba životnosti investice, R je náklad kapitálu, tEAT
 
je hrubý zisk, tODP  jsou 

odpisy, tČPK
 
je přírůstek čistého pracovního kapitálu a tDE

 
je daňový efekt. Všechny tyto 

činitele jsou zaznamenány za jednotlivá léta života investice od jejího uvedení do provozu. 

JKV je jednorázový kapitálový výdaj vzniklý ve stádiu výstavby projektu.  

3.3.2. Čistá současná hodnota 

Dalším hodnotícím měřítkem je čistá současná hodnota (NPV). Čistá současná hodnota je 

představována jako dodatečný očekávaný výnos, který je získán realizací projektu nad 

požadovanou míru výnosnosti. K tomuto kritériu lze tak jako u metody současných výdajů 

dojít dvojí cestou, přímou i nepřímou. Po přímé stránce je NPV počítána jako rozdíl současné 

hodnoty příjmů a současné hodnoty výdajů. Nepřímou cestou lze k tomuto výsledku dojít 

odečtením jednorázového kapitálového výdaje od provozních příjmů podniku, 

 





T

1t

t

t JKVR1FCFNPV ,     (3.10) 

kde T je doba životnosti investice, R je náklad kapitálu, tFCF
 

jsou volné peněžní toky 

v jednotlivých letech provozu investice a JKV jsou jednorázové kapitálové výdaje zaplacené 

ve fázi výstavby projektu.  

Pomocí tohoto kritéria lze zjistit, kolik korun peněžních prostředků, v přepočtu na 

současnou hodnotu, plyne z realizace investice. Při výběru investičního záměru se společnost 

rozhodne podle toho, jestli je nebo není čistá současná hodnota investice větší nule. 

„Investiční projekt s kladnou čistou současnou hodnotou zvyšuje hodnotu podniku, neboť 

očekávaná výnosnost z projektu je větší než náklady na kapitál. Projekt se zápornou čistou 

současnou hodnotou snižuje hodnotu podniku. Tedy čím je hodnota NPV větší, tím je 

investiční projekt výhodnější.“ (Dluhošová, 2010, s. 140) Projekty s nulovou NPV jsou 

ekonomicky neutrální, tzn., že jejich očekávaná výnosnost je rovna požadované a nezvyšují 
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ani nesnižují hodnotu podniku a je na daném managementu firmy, jak se s touto situací 

vyrovná. 

Další výhodou je zde aditivnost ukazatele. Díky této vlastnosti lze NPV projektů sčítat a 

mít tak hromadný obraz o celkových přínosech tzv. investičního programu, kdy je v plánu 

realizovat více investic najednou. Jedinou výtkou tohoto měřítka je umělé nadhodnocování 

příjmů z investice stanovováním technické doby životnosti projektu delší, než reálně 

odpovídá situaci. 

3.3.3. Index ziskovosti 

Tak jako se u čisté současné hodnoty pracovalo s provozními příjmy přepočítanými na 

současnou hodnotu a jednorázovými kapitálovými výdaji, ani u indexu ziskovosti (IZ) tomu 

nebude jinak. Tímto ukazatelem však není vyjadřován jejich rozdíl, nýbrž jejich poměr. 

Kritérium je formulováno následovně, 

   
 








T

1t

t

t

JKV

R1FCF
IZ     (3.11) 

a „říká“, kolik korun provozních příjmů připadne na jednu korunu kapitálových vstupů. Od 

této definice se snadno odvozuje i rozhodovací kritérium. Pokud index ziskovosti přesáhne 

hodnotu jedné, pak má být projekt realizován. Pokud je hodnota menší jedné, projekt není 

vhodné realizovat, protože očekávaný výnos investice bude menší než minimálně požadovaná 

výnosnost projektu. 

Index rentability je většinou doporučován pro porovnávání efektivností více variant mezi 

sebou. Tím, že na rozhodnutí o realizaci investice dává stejný náhled jako NPV, používá se 

v nejčastějším případě jako doplňkové k NPV. Má i podobné výhody a nevýhody. Výjimkou 

je zde aditivnost. Sečtením indexů ziskovosti u více projektů podnik nedostane souhrnný 

ukazatel o celkovém přínosu investice. 

3.3.4. Vnitřní výnosové procento 

Vnitřním výnosovým procentem (IRR) se rozumí celková výnosnost v procentuálním 

vyjádření, kterou projekt nese za roky své životnosti. U tohoto kritéria je vycházeno z čisté 

současné hodnoty. Je to taková roční očekávaná výnosová míra, při které je NPV rovno nule 
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neboli diskontované provozní příjmy investice se rovnají jednorázovým kapitálovým 

výdajům. Lze zapsat takto, 

  





T

1t

t

t JKVIRR1FCF .     (3.12) 

„Uplatnění IRR jako kritéria pro rozhodnutí o přijetí či zamítnutí projektu je jednoduché. 

Podnik by měl daný projekt přijmout, pokud je jeho IRR vyšší než diskontní sazba, tj. 

minimální požadovaná výnosnost projektu. V případě, že je IRR projektu nižší než diskontní 

sazba, měl by se projekt zamítnout. Čím je IRR vyšší, tím je daný projekt ekonomicky 

výhodnější.“ (Fotr, 2011, s. 82) Když bude při minimální požadované výnosnosti hodnota 

NPV projektu kladná, znamená to, že IRR je vyšší než právě tato požadovaná výnosnost 

projektu neboli jeho náklady kapitálu.  

Vnitřní výnosové procento je často přirovnáváno k čisté současné hodnotě.  Předností IRR 

je to, že není třeba znát přesné náklady kapitálu jako tomu je u NPV. Pro rozhodnutí o 

zamítnutí projektu stačí tuto diskontní sazbu znát odhadem.  

Na druhou stranu, určení této míry je obtížnější než stanovení čisté současné hodnoty 

projektu, protože se zde jedná o implicitní hodnotu a nelze ji vypočítat přímo. K výpočtu 

může posloužit metoda lineární interpolace nebo funkce vnitřní míra výnosnosti v Excelu. 

Nevýhodou je i to, že IRR projektu může nabýt více hodnot. Záleží přitom na nekonvenčnosti 

peněžních toků, která nastává, pokud se v průběhu života investice znaménko peněžních toků 

změní víckrát než jednou. „Další nevýhoda a zkreslení spočívá v tom, že se implicitně 

předpokládá, že získané příjmy lze investovat a zhodnotit ve výši propočtené sazby IRR. Může 

se však stát, že takové investiční příležitosti reálně na trhu neexistují.“ (Dluhošová, 2011, s. 

141) Problém nastává také v případě vzájemně se vylučujících variant projektu, kdy měřítko 

IRR správně určí výhodnou investici, ale preferuje nevýhodnější variantu projektu. 

Toto kritérium není nejadekvátnějším měřítkem pro rozhodování o výběru reálných 

investic. Podnik se bude při svém rozhodování, pro více výhod, řídit především kritériem 

NPV. Výsledky získané z výpočtu IRR firmě přijdou vhod například v situaci, kdy bude 

porovnávat výnosnosti reálných a finančních investic.  
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3.3.5. Diskontovaná doba návratnosti 

Kritérium diskontované doby návratnosti je řazeno jako poslední do finančních 

dynamických kritérií hodnocení efektivnosti investice. Doba návratnosti neboli doba úhrady 

(DÚ) je časový interval, za nějž dochází k pokrytí všech jednorázových kapitálových výdajů 

na projekt, a to kumulovanými (diskontovanými) provozními příjmy čerpanými od začátku 

provozu investice. Obecně toto kritérium „říká“, kdy se vložené prostředky vrátí v čase. 

Výpočet diskontované doby úhrady je zapsán následovně, 

    





DÚ

1t

t

t JKVR1FCFE .     (3.13) 

Doba úhrady se jednoduše vypočítá tak, že se bude postupně každý rok od počátku 

výstavby investice (obvykle rok 0) kumulovat (diskontovaný) peněžní tok až do posledního 

možného roku, kdy bude součet stále záporný. Doba návratnosti bude ještě o něco delší než 

v tomto roce. Zbývá totiž připočíst necelý další rok, ve kterém dojde k návratnosti 

kapitálových výdajů. Pro získání přesné doby návratnosti investice je zbytek roku 

přepočítáván na dny. Tento časový interval je poté porovnáván s dobou návratnosti u 

obdobných projektů. Pokud bude doba úhrady projektu kratší než doba úhrady jiné investice, 

je doporučováno, aby jej podnik realizoval. Aby mělo cenu vybírat ze srovnatelných projektů 

ten nejlepší, musí být jejich doby návratnosti kratší než jednotlivé doby životnosti těchto 

projektů.  

Plusem tohoto kritéria je snadná porovnatelnost a interpretace. Využití kritéria je 

vhodné zejména pro porovnání efektivnosti krátkodobých investic, u kterých je požadována 

rychlá návratnost vloženého kapitálu. Mínusem je nemožnost sčítat projekty a skutečnost, že 

jsou brány v potaz jen peněžní toky do doby úhrady kapitálových výdajů a k ostatním tokům 

do konce životnosti projektu se nepřihlíží. Může se tak stát, že bude vybrán projekt sice 

s nejkratší dobou úhrady, ale oproti jinému projektu může mít nižší výnosnost, která bude 

ovlivněna právě peněžními toky plynoucími po době úhrady jednorázového kapitálového 

výdaje. 

3.4 Analýza rizika 

Tak jako s každým rozhodováním přichází určité riziko, tak i to investiční je zejména 

kvůli své kapitálové náročnosti s rizikem spojené. Riziko je v tomto smyslu významným 
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pojmem také kvůli stanovení požadované míry výnosnosti investice ze strany investora, neboť 

mezi rizikem a touto mírou existuje přímá úměrnost. Obecné podnikatelské riziko je 

definováno „…jako možnost, že skutečně dosažené výsledky podnikatelské činnosti se budou 

odchylovat od výsledků předpokládaných,…“. (Hnilica, 2009, s. 14) Procházková (2011) ve 

své knize píše, že analýza rizika tedy znamená zajištění všech možných dopadů pohromy 

(způsobené odchylkami) na chráněné zájmy a posouzení velikosti pravděpodobných ztrát. Na 

to, jak by se mělo s tímto rizikem zacházet, dává odpověď oblast řízení rizika. Cílem řízení 

rizika je zajistit schopnost včas a správně reagovat na tyto budoucí možné nepříznivé situace a 

omezit jejich dopady. Je zásadním krokem v komplexním zabezpečení prevence pohrom. 

Jedním ze způsobů, jak může společnost odhadnout odchylky od předpokládaných výsledků a 

připravit se tak na vznik případného rizika a související pohromy, je provést jeho citlivostní 

analýzu. 

3.4.1. Citlivostní analýza 

„U tohoto přístupu je hodnocen vliv změn vstupních parametrů na výsledné hodnoty 

finančních veličin. Tato analýza bývá někdy označována jako „What If…“, „Co když…“ 

analýza, podle otázky, na kterou se hledá odpověď.“ (Dluhošová, 2010, s. 38). 

Účelem jednofaktorové citlivostní analýzy je zjistit citlivost ekonomického kritéria, např. 

čisté současné hodnoty v závislosti na jednotlivých faktorech ovlivňující toto kritérium, kdy 

všechny ostatní hodnoty faktorů zůstávají neměnné. Touto analýzou lze zjistit, jaký nastane 

přírůstek NPV, pokud se o odchylku α změní výše daného faktoru působícího na toto 

kritérium. Přírůstek NPV (
faktor

αΔNPV ) je definován jako rozdíl mezi novou hodnotou NPV 

získanou vlivem odchýlení daného faktoru (
faktor

α1NPV    a původní hodnotou NPV beze změn, 

NPVNPVΔNPV faktor

α1

faktor

α   .       (3.14) 

Jestliže dojde k pozměnění vztahů v této rovnici, vznikne vzorec pro výpočet nové 

hodnoty NPV, jehož tvar je 

 NPVΔNPVNPV faktor

α

faktor

α1  .     (3.15) 

Dalším použitím jednofaktorové citlivostní analýzy je zjištění bodu zvratu kritéria 

NPV neboli zjištění takových odchylek α vybraných faktorů, kterými bude zajištěna nulová 

hodnota finančního kritéria NPV. Pro získání tohoto poznatku stačí dosadit přírůstek NPV      
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(
faktor

αΔNPV ) a opačnou původní hodnotu NPV do rovnice o jedné neznámé. Vzorec, pomocí 

něhož se získají hodnoty parametrů citlivosti faktorů při nulovém NPV, je tento, 

NPVΔNPVfaktor

α  .      (3.16) 

Složitější dvoufaktorová analýza je založena na citlivosti jednoho faktoru v závislosti 

na druhém, při neměnné změně hodnoty ekonomického kritéria. Tento druh citlivostní 

analýzy „říká“, o jakou odchylku β se musí změnit druhý faktor, jestliže se o odchylkuα 

změní faktor první a to vše tak, aby nedošlo k přírůstku NPV. Vzorec pro výpočet β odchylky 

je pro každý faktor nestejnorodý, proto je zde uveden jen obecný výchozí vzorec, který je 

upraven o kombinaci změn faktorů. Formulace vzorce je následující, 

0NPVNPVΔNPV faktor1faktor2,

αβ,11

faktor1faktor2,

αβ,   ,   (3.17) 

kde 
faktor1faktor2,

αβ,ΔNPV  je přírůstek NPV vlivem β odchylky druhého faktoru a α odchylky 

prvního faktoru,
faktor1faktor2,

αβ,11NPV   je nová hodnota NPV získaná změnou druhého a prvního 

faktoru o tyto odchylky a NPV je původní hodnota NPV. 

3.4.2. Možnosti snižování rizika 

Omezování dopadů nepříznivých situací, což je druhá stránka analýzy rizika, může podnik 

provádět v rámci eliminace rizik. Eliminace rizik může být uskutečňována například správnou 

volbou právní formy podnikání, kdy se omezí důsledky rizika podnikání jen na předem 

určenou část majetku. Podnik si může také stanovit tzv. rizikové meze svých aktivit, 

maximální a minimální hranice, které jej budou omezovat v jeho činnostech. Velký význam 

má v této souvislosti diversifikace rizika, díky které se může riziko rozložit na co největší 

základnu prostřednictvím rozšiřování výrobního programu, geografické diversifikace (např. 

investováním v různých zemích) a diversifikace dodavatelů a odběratelů. Dále stojí za zmínku 

i flexibilita, definovaná jako schopnost rychle reagovat na změny bez velké nákladovosti. 

Riziko lze eliminovat i jeho dělením na více podnikatelských subjektů nebo skrze efektivně 

uzavřených smluv transferem rizika na dodavatele a odběratele. Podnik se vůči riziku může 

také pojistit nebo popřípadě vytvořit rezervy na budoucí očekávané výdaje. 
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4. Analýza vybraného investičního projektu a hodnocení jeho 

efektivnosti 

V aplikačně - ověřovací části práce je představena investující společnost a charakterizován 

investiční záměr. Dojde také na hodnocení ekonomické efektivnosti dvou variant realizace 

projektu a citlivostní analýzou bude kvantifikováno investiční riziko. Poznatky týkající se 

kamionové dopravy, u kterých není uveden zdroj, jsou čerpány od expertních pracovníků 

zabývajících se tímto druhem obchodování. 

4.1 Představení společnosti 

Dříve než bude v tomto oddílu práce podrobně popsán a analyzován investiční záměr, je 

na místě se seznámit s investiční společností.  

4.1.1 Základní informace a předmět činnosti 

 Název:   Calderys Czech s.r.o.; 

 Právní forma:  společnost s ručením omezeným; 

 Sídlo společnosti: Ostrava – Mariánské Hory, 28. Říjny 203, PSČ 709 00; 

 IČO:   603 78 015; 

 Obchodní rejstřík: KS Ostrava, oddíl C, vložka 28063 ze dne 17. února 1995; 

 Základní jmění: 1 000 000 Kč; 

 Statutární orgán: Zdeněk Chrobok, Christophe Gerault, Hubert Gmeinbauer; 

 Společníci:  Calderys France S. A. S., obchodní podíl 100%; 

 Předmět činnosti: koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej, 

zprostředkovatelská činnost v oblasti stavebnictví, 

pronájem průmyslového zboží, 

inženýrská činnost ve výstavbě, 

zajišťování projektové dokumentace pro výstavbu a opravy a 

poradenská činnost v oblasti žáruvzdorných materiálů. 

4.1.2 Profil společnosti a historie 

 Calderys Czech s.r.o. je obchodní společnost zabývající se prodejem a distribucí 

žáruvzdorných materiálů. Je to dceřiná společnost mateřské společnosti Calderys France 

S.A.S.. Podnik patří do obchodní a výrobní skupiny Calderys, která vznikla spojením dvou 
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výrobců těchto materiálů, společností LAFARGE REFRACTORIES a PLIBRICO. Skupina 

firem Calderys disponuje 18 výrobními závody ve 14 zemích s celosvětovou sítí obchodních 

společností, zástupců a distributorů s celkovým ročním obratem ve výši 335 mil. Euro. Řadí 

se mezi nejvýznamnější celosvětové výrobce a dodavatele netvarových žáruvzdorných 

materiálů, zejména do průmyslu výroby železa, ocelářství, slévárenství, petrochemie a 

zařízení na spalování odpadů.  

Firma byla založena a zapsána do obchodního rejstříku pod názvem LAFARGE-HOB 

ŽÁROMONOLITY a.s. jako výrobní a obchodní společnost v roce 1995. V roce 2001 byla 

změněna její právní forma a až dodnes vystupuje jako společnost s ručením omezeným. Od 

roku 2005 je tato společnost známa pod názvem Calderys Czech s.r.o. V roce 2009 se 

obměňuje její předmět činnosti a firma se stává čistě obchodní společností dodávající 

materiály nejčastěji vyráběné v závodech v Německu, Švédsku, Francii a Maďarsku. 

Společnost se tedy výhradně specializuje na koupi zboží v těchto závodech v Evropě za 

účelem jeho dalšího prodeje v České republice.  

4.1.3 Struktura odběratelů, dodavatelů a konkurence 

Mezi hlavní dodavatele zboží se řadí Calderys Austria BmbH, Calderys France S.A.S. a 

Calderys Nordics AB. Co se týče jejich největších odběratelů, těmi jsou Arcelor Mittal 

Ostrava a.s. a Teplotechna Ostrava a.s.. I když největší část tržeb z prodeje zboží firma 

vykazuje právě u těchto odběratelů v Ostravě, ostatní zakázky putují i do Prahy, popřípadě 

k odběratelům po celé České republice.  

Na českém trhu žáruvzdorných materiálu je k nalezení pár firem, které zde tyto materiály 

vyrábějí. Avšak největšími konkurenty firmy Calderys Czech s.r.o. jsou spíše velké zahraniční 

firmy vyrábějící materiál ve velkých objemech pro odběratele z celého světa. Jsou jimi dvě 

německé společnosti, firma Beck u. Kaltheuner a Lungmussfeuerfest s českou odnoží v Brně. 

Konkurentem je i americká společnost Magneco Metrel dovážející materiály odběratelům do 

střední Evropy.  

4.1.4 Ekonomická struktura podniku 

To, že se společnost Calderys Czech s.r.o. zabývá ryze obchodní činností lze rozeznat již 

na první pohled z rozvahy (Příloha č. 4) a výkazu zisku a ztát firmy (Příloha č. 5). Například 

poměrně malou položkou samostatných movitých věcí ve stálých aktivech je naznačováno, že 
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firma nebude vlastnit výrobní stroje a zařízení. Podnik pouze pronajímá sklad na úschovu 

dovezeného zboží, které je součástí oběžných aktiv. Největší podíl krátkodobého majetku 

zaujímají dlouhodobé (jiné pohledávky), krátkodobé pohledávky (za odběrateli) firmy a 

krátkodobý finanční majetek, který je uložen převážně na účtech v bankách. Součástí 

vlastních zdrojů je v celé výši splacen základní kapitál, zákonný rezervní a statutární fond. 

Významným prvkem je i nerozdělený zisk minulých let a kladný výsledek hospodaření 

běžného účetního období. Firma disponuje pouze krátkodobými závazky z největší části 

z obchodních vztahů a závazky daňovými. V minulém účetním období zcela splatila 

krátkodobou finanční výpomoc a nečerpá žádné bankovní úvěry. 

Co se týče výsledku hospodaření firmy za účetní období 2012, ten je kladný díky 

vysokým tržbám z prodeje zboží zachycenými v provozním výsledku hospodaření. 

Mimořádný výsledek hospodaření je v tomto roce nulový. Z výkazu cash flow (Příloha č. 6) je 

známo, že stav peněžních prostředků na konci účetního období je více jak 16 milionů Kč. 

Tab. 4.1. Údaje o majetku a hospodaření firmy v letech 2011 – 2012 (v celých tisících Kč) 

  2011 2012 

Tržby za prodej zboží 79 938 82 809 

VH za účetní období 8 390 8 018 

KS peněžních prostředků 

 

16 303 

Aktiva 45 628 34 486 

Dlouhodobý majetek 48 24 

Oběžná aktiva 45 380 34 325 

Vlastní kapitál 25 521 25 767 

Cizí zdroje 20 107 8 719 

Zdroj: výroční zpráva firmy Calderys Czech s.r.o. za rok 2012 

4.1.5 Vstupní data 

Rozhodující činnost společnosti Calderys Czech s.r.o. spočívá v koupi zboží na 

odběratelovu zakázku u dodavatele nejběžněji v Německu, Francii a Maďarsku a jeho 

následný prodej tomuto českému odběrateli. Firma tedy ke svému působení nepotřebuje 

využívat výrobní haly, specializované stroje ani pracovní sílu potřebnou k výrobě. Veškeré 

náklady, které jsou vynaloženy na prodej zboží, jsou spojené s nákupem tohoto zboží a s 

jeho přepravou. Až dosud platí firma externím dopravcům za dovoz zboží z těchto států do 

České Republiky. Počet uskutečněných zakázek za období jednoho roku, jejich celkové 

náklady za dovoz, počet kilometrů na přepravu a průměrná cena jedné přepravy je uvedena 

v Tab. 4.2. Klíčovými daty jsou zde především celkový počet ujetých kilometrů za rok a 

celkové roční náklady placené dopravci za přijetí služby. Všechna tato data jsou považovaná 
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za vstupní, neboť jsou výchozími pro sestavení finančního plánu nákladů a výnosů 

investičního záměru.  

Tab. 4.2 Přepravní a nákladová situaci firmy za rok 2012  

start cíl 

přeprava (km) (obě 

trasy) 

počet 

přeprav 

 

počet ujetých 

km na přepravy 

CN na 

přepravy (Kč) 

prům. cena 1 

přepravy (Kč) 

Neuwied ČR individuálně 62 individuálně 1 343 330 21 667 

Neuwied Ostrava 2 070 38 78 660 874 100 23 003 

Sézanne ČR individuálně 24 individuálně 589 815 24 576 

Sézanne Ostrava 2 690 14 37 660 341 000 24 357 

Gyor ČR individuálně 43 individuálně 364 135 8 468 

Gyor Ostrava 764 20 15 280 170 000 8 500 

Celkem Ostrava 

  

 

131 600 1 385 100 

 Zdroj: Calderys Czech s.r.o. 

Výše přepravních nákladů závisí na množství sjednaných zakázek u odběratelů a ceně 

přepravy.  Cena přepravy je pro každý uskutečněný dovoz odlišná. Odvíjí se v prvé řadě od 

délky této trasy. Čím dál kamion jede, tím se zaplatí více. Avšak s cenami ve velkých 

intervalech také hýbe poptávka a nabídka přeprav na spedičním trhu. Zpravidla věc funguje 

tak, že jeden zákazník si přeje zboží ze země vyvézt a druhý jej chce dovézt a každý dopravce 

požaduje za tuto celou přepravu svůj minimální výnos. Pro tyto zákazníky má pak stanovenou 

individuální cenu přepravy, která se odvíjí od pohybu ceny na vývozu nebo dovozu. Pokud 

jde cena vývozu nahoru, tak cena dovozu klesá a naopak. S přihlédnutím na jízdní časové 

možnosti řidiče kamionu je v dalších podkapitolách práce zvažováno, jak lze nahradit trasy 

směřující do Ostravy jinou možností přepravy - přepravou kamionem v obchodním vlastnictví 

podniku. 

4.2 Charakteristika investičního záměru 

Po představení společnosti je nyní vhodný čas na charakteristiku projektu. Úkolem této 

podkapitoly je popsat investiční záměr, vymezit jeho cíl a předpoklady. Projekt je zařazen do 

obecného členění projektů, volí se způsob jeho financování a přihlíží se i k plánům možných 

jízd a tras řidičů kamionu. V poslední řadě jsou definovány dvě varianty realizace projektu. 
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4.2.1 Popis investice, její cíl a předpoklady 

Plánovaným investičním záměrem firmy je nákup návěsového tahače pro dálkovou 

přepravu (R440LA4x2MNA HIGHLINE) od společnosti SCANIA a nákup návěsu PANAV 

NV 35 L low – deck. Cílem této investice je zvýšit zisky, respektive stavy peněžních 

prostředků firmy za předpokladu neměnných výnosů z prodeje zboží tím, že si koupí 

vlastního kamionu bude firma část zboží převážet sama a současné náklady vynakládané za 

přepravu zboží se jí eliminují. 

Účelně je užíváno slovní spojení „část zboží“, neboť se pro zjednodušení v práci 

předpokládá nahrazení pouze převozu zboží z Německa, Francie a Maďarska do Ostravy a 

zbytek přeprav je ponecháno v původním stavu. 

Investicí by podnik rád docílil toho, aby se jeho současné „přepravní“ náklady snížily. 

Na jednu stranu firmě z velké části zaniknou dosavadní náklady za přijetí služby vyplácené 

spediční společnosti, na druhou stranu však zadarmo své zboží do stanoveného cíle 

nepřeveze. Vzniknou jí tedy náklady nové, ve výši tzv. provozních nákladů spojených 

s vlastní nákladní dopravou zboží. Projektem se tak změní struktura „přepravních“ nákladů, u 

které je požadováno, aby suma nových provozních nákladů byla menší než část dosavadních 

nákladů za přijetí služby zprostředkované dopravcem. Tyto vztahy přibližuje Obr. 4.1. 

Obr. 4.1 Rozbor přepravních nákladů 

 

4.2.2 Obecné členění projektu a jeho financování 

Uvažovaný investiční projekt je řazen mezi investice s cílem snížit nákladovost podniku a 

jde o druh rozvojové investice. Varianty projektu jsou navzájem vylučující a dle možnosti 

aktivních zásahů v budoucnosti je projekt vyznačován pasivitou. Konvenčnost peněžních toků 

bude známa až s jejich určením. Nejvhodnější investiční strategie je pro tento druh projektu 



33 
 

strategie maximalizace ročních příjmů z investice a tím, že bude investor vkládat svůj kapitál 

právě do tohoto projektu, zachová neutrální postoj k riziku.  

Dalším předpokladem této práce je zkoumat efektivnost investice, která bude financována 

z vlastních zdrojů podniku. Financování vlastním kapitálem je sice o něco dražší než 

financování cizími zdroji, potřebný počáteční kapitál na realizaci investice je však malý, a 

proto je očekáváno, že se společnost nebude zadlužovat bankovním úvěrem nebo jinými 

cizími zdroji. Podnik již delší dobou prosperuje a každoročně vykazuje zisk. Z rozvahy a 

výkazu cash flow společnosti k roku 2012, uvedených v Přílohách č. 4 a 5, je patrné, že firma 

vlastnila k tomuto datu přes 15 mil. nerozděleného zisku minulých let a 16 mil. peněžních 

prostředků. Proto se také očekává, že pro firmu nebude problém v roce 2013 použít malý 

zlomek z těchto peněžních prostředků na nákup kamionu. 

4.2.3 Časové možnosti řidiče a určení tras 

Každý řidič dálkové přepravy musí ze zákona splňovat určité požadavky ve vykonávání 

svého povolání. Pracovní režim řidičů v mezinárodní silniční dopravě je upraven Evropskou 

dohodou o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě a vymezen v Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady číslo 561/2006. Tento zákon říká, že v úhrnu za dva týdny 

musí ujet jeden řidič max. 90 hod. jízdy. Na den to činí 9 hod. jízdy. Řidiči si mohou 2x do 

týdne dovolit protáhnout svoji dobu řízení na 10 hod.. Po 4,5 hodinách jízdy si musí každý 

řidič povinně udělat přestávku 45 min, která se nezapočítává do doby řízení. Řidiči také musí 

dodržovat doby odpočinku. Týdenní doba odpočinku činí 45 hod., kterou řidiči čerpají 

v sobotu a neděli. Řádná denní doba odpočinku je 11 hod. 

 

Doprava zprostředkovaná kamionem v podnikovém vlastnictví se bude soustředit na trasy 

z Ostravy do Neuwiedu (DE), Sézanne (FR), Gyoru (H) a zpět do Ostravy. Tak, jak je 

očividné z Tab. 4.2, když bude kamion vyslán pro převoz zboží z Německa, ujede 2070 km a 

při průměrné rychlosti kamionů na dálnicích 90 km/h bude trasa trvat 23 hod. čistého času. 

V případě Francie to je 2690 km a 29 hodin a u přepravy do Maďarska a zpět to činí 764 km 

s cestovním časem 8,5 hod.. S přihlédnutím na jízdní možnosti a požadavky řidiče, jejichž 

nedodržení je pokutově trestáno, je jeden řidič schopen zajet tyto trasy do Německa a Francie 

a zpět za 3 dny a Maďarsko zajede tam i zpět za 1 den. Za 1 týden, který dělá 5 pracovních 

dnů těchto řidičů, bude moct řidič uskutečnit 1 přepravu z Německa nebo Francie a 2 

přepravy z Maďarska. Rok má 52 týdnů, to činí maximálně 52 přeprav ročně z Německa nebo 
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z Francie a 104 přeprav z Maďarska. Po dalším zhlédnutí Tab. 4.2 je známo, že firma dokáže 

uspokojit všech 38 odběratelových zakázek pro přepravy z Německa, 14 přeprav z Francie i 

20 přeprav z Maďarska. Dohromady to činí 131 600 najetých kilometrů za rok. Zbylých 57 

přeprav pro odběratele z jiných míst v České republice přenechá k obstarání současnou 

dopravní společnost. Možnost uspokojení více odběratelových zakázek, než je přípustné, 

nereálná není. Pak by se musely zvýšit provozní náklady mimo jiné o mzdu ještě jednoho 

řidiče. Dva řidiči by dokázali za rok ujet až 104 zakázek z Německa nebo Francie a k tomu 

navíc 52 přeprav z Maďarska, ale s touto možností se v práci nepracuje. 

4.2.4 Definování variant projektu 

Hlavním předpokladem tohoto investičního plánu je zachování tržeb z prodeje 

převezeného zboží. Je však jedna možnost, jak můžou firmě i přes tento předpoklad vzniknout 

s realizací investice výnosy. Tato obchodní společnost nakupuje zboží v Evropě a importuje 

jej do České republiky. Využívá pro své účely tedy jen trasu dovozu. Zůstává zde nevyřešena 

exportní strana přepravy z České republiky do Německa, Francie a Maďarska, která je 

nevyužita a mohly by se z ní peníze utržit. 

a) První varianta projektu 

 U této problematiky se nabízí dvě varianty využití kamionu na vývozní trase. Za prvé 

může firma kamion využívat pouze pro přepravu svého zboží a posílat na cestu tam kamion 

prázdný. Firmě vzniknou nové provozní náklady na tyto uskutečněné přepravy, u kterých je 

ale očekáváno, že budou nižší než dosavadní náklady placené spediční firmě za převoz 

firemního zboží. Výhodou této varianty je, že podnik nebude muset obstarávat poptávku po 

vývozu zboží ze země a bude se moct soustředit jen na své zakázky. 

b) Druhá varianta projektu 

 Druhou variantou je využití kamionu jak pro firemní účely na tzv. „ zpátečku“, tak pro 

poptávajícího zákazníka, který firmě zaplatí za převoz jeho zboží do Německa, Francie a 

Maďarska. To znamená, že cesta tam bude proplacena a firmě vzniknou tržby za poskytnutí 

služby – vývoz zboží. U této varianty je důležitý fakt, že firma dosud nemá zkušenosti 

s profesionální spedicí a neví, jak sehnat dostatek poptávajících. Vzhledem ke konkurenci, 

která je na spedičním trhu vysoká, je dosti obtížné stanovit takovou přijatelnou cenu, která si 

zákazníka udrží. Pro tyto důvody jsou v práci tržby za poskytnutí služby limitovány na úroveň 

provozních nákladů vynaložených na trasu vývozu a žádná zisková přirážka nebude za převoz 



35 
 

zboží zákazníkovi účtována. Firma tak bude mít za tuto nízkou přepravní cenu jistotu, že 

sežene dostatek zákazníků a její provozní náklady budou z poloviny proplacené. Očekává se 

tedy, že firma na své investici ještě více vydělá, neboť vznik těchto tržeb sníží nové provozní 

náklady. Tak jak je uvedeno v Obr. 4.1, v porovnání s dosavadními náklady placenými 

dopravní společnosti dojde s realizací investice ke snížení „přepravních nákladů“, a tím i ke 

zvýšení výsledku hospodaření společnosti. Obě tyto varianty jsou přehledně shrnuty v Tab. 

4.3. Další možnosti efektivnosti investice, ke které dojde navýšením těchto tržeb o ziskovou 

přirážku, budou rozebrány v kapitole zabírající se citlivostní analýzou projektu.  

Tab 4.3 Shrnutí definování variant projektu 

  kamion na vývozní trase kamion na dovozní trase tržby za poskytnutí služby 

1. Varianta nenaložen naložen firemním zbožím ne 

2. Varianta 

naložen zbožím od 

externího zákazníka naložen firemním zbožím 

ano (1/2 provozních nákladů 

na přepravu) 

 

4.3 Finanční plán nákladů a výnosů 

Sestavení finančního plánu výnosů a nákladů z investice je jednou z nejdůležitějších věcí, 

která se musí vykonat před tím, než se začne rozhodovat o realizaci či derealizaci tohoto 

projektu. Mezi plány provozních nákladů firmy, které budou nyní jako jediné určovat cenu 

přepravy do Ostravy, jsou řazeny plány spotřeby nafty, mýtného, mzdy řidiče, pojistného, 

údržby a oprav, výměn pneumatik, plány nájmu parkování, silniční daně a odpisů. Oceněny 

jsou současnými cenami na trzích souvisejících statků a služeb (k datu 1. 2. 2013) a po celou 

dobu životnosti investice budou nezměněny. Při sestavení finančního plánu se vychází 

z minulých dat společnosti uvedených v Tab. 4.2 a očekává se neměnný stav v následujících 

letech. Případné změny v poklesu nebo přírůstku těchto nákladů na počátku investování 

budou zaznamenány a rozebrány v citlivostní analýze projektu. 

 

a) Spotřeba nafty 

Prvním a také nejvýznamnějším přepravním nákladem je spotřeba nafty. Zaujímá v úhrnu 

těchto nákladů největší část a je třeba mu věnovat dostatečnou pozornost. Množství nafty, 

které kamion za cestu spotřebuje lze odhadnout pomocí průměrné spotřeby paliva u 

srovnatelných kamionů. Samozřejmě, že tuto hodnotu nelze přiřadit každému kamionu. 

Zpravidla o spotřebě paliva rozhoduje styl jízdy, aerodynamický odpor vozidla, správná 

údržba motoru, hustota pneumatik nebo sjízdný rovinný či hornatý povrch. Výrazným 
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rozdílovým činitelem bývá, jestli je na cestu vyslán kamion prázdný nebo plně naložený 

nákladem. Když pojede kamion bez nákladu, jeho spotřeba se odhaduje na 25 l na 100 km. 

Jestliže bude naplněn zbožím, může se tento parametr vyhoupnout až na 30 l na 100 km. Při 

průměrných spotřebách, ceně nafty 35, 78 Kč za litr,
1
 počtu ročních najetých kilometrů ve 

výši 131 600 a s ohlédnutím na varianty činí spotřeba nafty u první varianty 1 294 879 Kč a 

druhé varianty 1 412 594 Kč.  

b) Mýtné 

Sazby mýtného pro Českou republiku stanovuje ministerstvo dopravy. Pro kamion 

se třemi nápravami a pátou emisní třídou je pro rok 2013 tato sazba stanovena na 2,85 

Kč/km.
2
 Co se týče mýtné sazby v Německu a Francii, je vyšší než sazba pro Českou 

republiku. V Maďarsku je zase tato sazba nižší. Kvůli těmto nesouměrnostem je sazba 

mýtného pro účely tohoto projektu stanovena na 3,50,- Kč/km. S najetými 131 600 km za rok 

to činí 460 600 Kč.  

c) Mzda řidiče 

Mzdové náklady jednoho řidiče jsou hodnoceny dle průměrných mezd řidičů mezinárodní 

dálkové dopravy na současném trhu práce. Obvykle zavedenými jsou dvě možnosti výplaty 

mezd řidičů. Buď může zaměstnavatel vyplácet řidičům fixní hrubou mzdu v minimální 

částce 30 000 Kč, ve které jsou již zahrnuty cestovní náhrady nebo zaměstnavatel stanoví 

mzdu oddělenou od cestovních náhrad, a ty mu budou vypláceny samostatně. V této práci je 

zvolena první varianta výplaty mezd, kdy bude řidiči vyplácena hrubá mzda ve výši 30 000 

Kč. Mzdové náklady je nutné zvýšit o zákonné sociální a zdravotní pojištění placené 

zaměstnavatelem za své zaměstnance. Celková suma mzdových nákladů za řidiče je 

stanovena na 482 400 Kč.  

d) Pojistné 

Dalším nákladem, se kterým je nutno ve finančním plánu do budoucna počítat, je pojistné 

placené za pojištění odpovědnosti z provozu vozidla neboli tzv. povinné ručení. Toto zákonné 

                                            
1KURZY. CZ. Vývoj ceny benzínu, nafty, aktuální cena a podrobný graf. [1. 2. 2013]. Dostupné z: 

http://www.kurzy.cz/komodity/benzin-nafta-cena/ 
2BUSINESSINFO.CZ. Sazby mýtného v roce 2013.[1. 2. 2013]. Dostupné z: 

http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/sazby-mytneho-v-roce-2013-27353.html 
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pojištění se vztahuje na tahač návěsu i na návěs samostatně. Pomocí kalkulačky povinného 

ručení byla zjištěna nejvýhodnější nabídka placení pojistného. Jedná se o pojistné určené 

pojišťovně ČSOB s limitem plnění 60/60, která pojistí tahač za 86 847 Kč a návěs za 8 362 

Kč ročně. Celé pojistné na povinné ručení je stanoveno na 95 209 Kč za rok.
3
 

e) Údržba a opravy 

S každoročním užíváním kamionu firmě vzniknou časem i náklady na opravy dílů, které 

se opotřebí nebo přestanou být funkční. Tyto částky lze fixně těžko odhadnout, protože mají 

variabilní charakter. Existují však na trhu prodejců kamionů služby, které zajistí opravu a 

údržbu nově zakoupeného kamionu, za zaplacení určité fixní částky. Jednou takovou je služba 

od společnosti SCANIA, která poskytuje po dobu 4 let nebo do ujetí 600 000 km pravidelné 

prohlídky a opravy (ne havárie) zdarma, při zaplacení částky 119 261 Kč bez DPH za rok. 

Pokud budou brány v potaz předpokládané roční ujeté kilometry, tato služba bude firmou 

využívána po dobu 4 let. Po zbytek let se počítá s fixní částkou 2 Kč za ujetý kilometr, tzn. 

261 184 Kč za rok.  

f) Výměna pneumatik 

Mimo výše zmíněné náklady je důležitou nákladovou položkou také výměna pneumatik. 

Jedna nová pneumatika stojí 10 000 Kč bez DPH. Životnost jedné pneumatiky je zhruba 

150 000 km. V případě ujetí 131 600 km za rok, výměna všech 12 pneumatik na vozidle bude 

firmu stát jednou ročně 120 000 Kč.  

g) Nájemné parkovacího místa 

K parkování kamionu může např. sloužit střežený areál v Ostravě - Přívozu za 1500 Kč 

bez DPH za měsíc. Za rok se za nájemné střeženého parkovacího místa zaplatí 18 000 Kč.  

h) Silniční daň 

Při výpočtu silniční daně je respektován zákon ČNR č. 16/1993 Sb., o dani silniční, 

kterým je stanoveno, že sazba daně návěsového tahače, který má nejvyšší povolenou 

hmotnost 18 tun a 2 nápravy, je 23 700 Kč za rok. U návěsu, který má součet největších 

povolených hmotností na nápravy 24 tun a 3 nápravy je sazba daně určena na 27 300 Kč za 

rok. Poplatník si může uplatnit tzv. slevu na sazbu daně, která činí 48 % ze sazby daně po 

                                            
3ABC POJIŠTĚNÍ. Kalkulace povinného ručení. [1. 2. 2013]. Dostupné z: http://www.abcpojisteni.cz/povinne-

ruceni-kalkulacka/ 



38 
 

dobu následujících 3 let od data první registrace vozidla, 40 % po dobu dalších 3 let a 25 % 

po dobu následujících 3 let od tohoto data. Avšak tuto slevu si může firma uplatnit jen na 

tahač, protože jeho první registrace počine až v lednu 2014. Návěs byl již registrován v roce 

2005, a proto sleva na sazbu daně zde nemůže být čerpána. 

i) Odpisy 

Účetní odpisy jsou stanovené účetní jednotkou samostatně a jsou ve výši rovnoměrných 

daňových odpisů. Návěsový tahač i návěs jsou dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 

přiřazeny do druhé odpisové skupiny s dobou odepisování 5 let. Pro první rok odepisování 

v této skupině, s použitím roční odpisové sazby 11 %, činí odpis 242 132 Kč. V dalších letech 

je díky roční odpisové sazbě 22,25 % každoroční odpis ve výši 489 767 Kč.  

Uvažovaný projekt je ozvláštněn tím, že výnosy z prodeje zboží nejsou podmíněny 

realizací investice. Pokud neklesne poptávka po zboží, tak množství prodaného zboží 

převezeného vlastní dopravou bude stejné, jako množství zboží převezené spediční 

společností. Jediné výnosy, které mohou s investicí vzniknout, jsou tržby za poskytnutí služby 

zákazníkovi, kterému bude firemní dopravou určený náklad vyvážen ze země. Ty jsou rovny, 

jak je očekáváno v druhé variantě projektu, provozním nákladům vynaloženým na cestu 

vývozu tohoto zboží. Celkové tržby jsou tedy vypočítávány jako polovina provozních 

nákladů. Plán provozních nákladů členěný na jednotlivé varianty a plán tržeb spojený s 

druhou variantou projektu je shrnut v Tab. 4.4. 

 

Tab. 4.4 Finanční plán nákladů a výnosů firmy v letech 2014 - 2021 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Spotřeba nafty 

(1. VAR) 1 294 879               

Spotřeba nafty 

(2. VAR) 1 412 594               

Mýtné 460 600               

Mzda řidiče 482 400               

Pojistné 95 209               

Výměna 

pneumatik 120 000               

Údržba a 

opravy 119 261 119261 119261 119261 263 200 263 200 263 200 263 200 

Nájem 

parkování 18 000               

Silniční daň 39 624 39 624 39 624 41 520 41 520 41 520 45 075 45 075 

Odpisy 242 132  489 767  489 767  489 767  489 767  0   0  0 

Náklady prov. 

(1. VAR) 2 872 105 3 119 740 3 119 740 3 121 636 3 265 575 2 775 808 2 779 363 2 779 363 
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Náklady prov. 

(2. VAR) 2 989 820 3 237 455 3 237 455 3 239 351 3 383 290 2 893 523 2 897 078 2 897 078 

Tržby  

(2. VAR) 1 494 910 1 618 728 1 618 728 1 619 676 1 691 645 1 446 762 1 448 539 1 448 539 

 

4.4 Parametry hodnocení investice 

V následujících podkapitolách bude pojednáváno o parametrech hodnocení ekonomické 

efektivnosti investice, respektive o životnosti projektu, nákladech vlastního kapitálu a 

peněžních tocích investice. 

4.4.1 Životnost projektu 

Plánovaný projekt je složen z investice do návěsového tahače a návěsu. Každý z těchto 

movitých majetků bude nakupován samostatně u jiného prodejce, za jinou cenu a může být 

pořízen i v jiném technickém stavu. Vzhledem k zásadě dodržení optimální kvality, výkonu a 

tomu přiměřené ceny bylo rozhodnuto, že investičním záměrem bude nákup nového 

návěsového tahače. Měřítko hodnocení životnosti návěsového tahače je zcela diferentní, 

protože jeho životnost závisí na způsobu jízdy, zacházení s kamionem, ale také především na 

ochotě majitele vkládat do něj peněžité prostředky na jeho případné opravy. Platí totiž 

pravidlo, že čím starší a ojetý je vůz, tím je jeho poruchovost častější. Průměrná technická 

životnost neopotřebovaných tahačů je odhadována na 1 milion ujetých kilometrů. Stáří návěsu 

nemá tak velký vliv na určení životnosti investice, proto bude v rámci investičního plánu 

pořízen sice starší, ale pořád funkční návěs. Při ujetí 130 tisíc kilometrů za rok bude kamion 

využíván po dobu 8 let. Když si firma pořídí kamion v roce 2013 a od roku 2014 jej pro své 

potřeby začne využívat, kamion bude vyřazen z obchodního majetku firmy v roce 2021. 

Očekávaná ekonomická životnost projektu je minimálně rovna životnosti technické. 

Nezahrnuje se tedy možnost, že se firmě sníží poptávka po jejím zboží. Investiční záměr 

zůstane limitován jen svými technickými možnostmi.  
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4.4.2 Náklady kapitálu 

Dříve než budou vypočítány celkové náklady vlastního kapitálu investice, musí se 

přepočítat koeficient beta nezadlužené firmy ve výši 1,32 pro zadluženou společnost dle 

vzorce (3.7).
4
 

  








25767000

8719000
19,01132,1βL

 

68,1βL   

Pomocí modelu CAPM (3.6), jsou určeny náklady vlastního kapitálu. Za položku 

bezriziková výnosnost je dosazena osmiletá výnosnost státních dluhopisů ve výši 1,6 % se 

splatností v roce 2021.
5
 Riziková prémie investic pro Českou republiku je stanovena na 7,08 

%.
6
 

%08,768,1%6,1 ER  

%51,13ER  

Náklady vlastního kapitálu investice neboli minimální požadovaná výnosnost projektu je 

odhadnuta na 13,51 %. 

4.4.3 Peněžní toky 

Tento investiční záměr není klasickým případem investice, jejíž realizací jsou zvyšovány 

tržby z prodeje vyrobených produktů nebo služeb. Naopak se očekává, že budou projektem 

sníženy „přepravní náklady“, a tím bude profitováno vyššího zisku. Stejně tak nebudou 

peněžní toky projektu vymezené obvyklým způsobem, ale budou přizpůsobeny tomuto stavu.  

 

 

                                            
4DAMODARAN ONLINE. Betasby Sector. [1. 2. 2013]. Dostupné z: 

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html 
5 PATRIA ONLINE. Dluhopisy online – Státní dluhopisy ČR. [1. 2. 2013]. Dostupné z: 

http://www.patria.cz/kurzy/online/dluhopisy.html 
6 DAMODARAN ONLINE. Country Default Spreads and Risk Premiums.[1. 2. 2013]. Dostupné z: 

http://people.stern.nyu.edu/adamodar/ 
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a) Jednorázové kapitálové výdaje 

V investiční fázi projektu nedochází k přírůstku zásob, neboť investice není výrobního 

charakteru a ani zboží na skladě se s realizací investice nezmění. Pohledávky v této fázi 

investice firma nevlastní. S investičním výdajem vznikne krátkodobý závazek za koupi 

kamionu, ten bude ale zanedlouho poté splacen a k vyrovnání dojde i u krátkodobého 

finančního majetku. Pro tyto důvody firma v investiční fázi projektu nebude evidovat žádný 

přírůstek čistého pracovního kapitálu. Jediným jednorázovým kapitálovým výdajem je tudíž 

investiční výdaj za nákup návěsového tahače v částce 2 051 200 Kč a 150 000 Kč za nákup 

návěsu. Celkové jednorázové kapitálové výdaje, stanovené dle vzorce (3.2), budou v roce 

2013 činit 2 201 200 Kč.  

b) Provozní příjmy 

Firma hodlá svou investici financovat pouze ze svých vlastních zdrojů, není tedy třeba 

počítat se saldy dluhu tak jako u zadlužených projektů. Volné finanční toky provozní etapy 

investice neboli její provozní příjmy jsou stanoveny dle vzorce (3.3). Determinuje je rozdíl 

výnosů a nákladů připadající na projekt, hodnota jeho odpisů a přírůstek čistého pracovního 

kapitálu. Avšak ani v tomto období nebude realizace investice iniciátorem přírůstku zásob, 

pohledávek, krátkodobého finančního majetku nebo závazků. Firmě s realizací projektu 

mohou vzniknout pohledávky a závazky. Předpokládá se však, že budou tyto pohledávky a 

závazky na konci každého účetního období vyrovnány. Se změnou čistého pracovního 

kapitálu se tedy ani v provozní fázi investice nepracuje. Výnosy a náklady projektu včetně 

odpisů jsou analyzovány ve finančním plánu investice.  

c) Příjmy v likvidaci projektu 

Poslední položkou volných peněžních toků projektu jsou příjmy ve fázi likvidace 

investice. Je očekáváno, že na konci roku 2021 dojde k úplnému opotřebování návěsového 

tahače i návěsu. S jejich následným prodejem nebo s prodejem funkčních dílů se nepočítá. 

Odtah i následná likvidace vozidel většinou probíhají bezplatně, proto nejsou zahrnuty do 

volných peněžních toků ani likvidační výdaje. 

Provozní příjmy investice jsou definovány podle dvou variant realizace projektu. Existuje 

zde i třetí, porovnávací varianta, která je od ostatních odlišena tím, že i když jsou tyto toky 

vypočítávány dle stejného vzorce, prakticky se nejedná o peněžní toky plynoucí z investice. 

Jedná se o provozní příjmy firmy, které by evidovala, kdyby investice realizovaná nebyla a 
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vše zůstalo ponechané v původním stavu. S přihlédnutí k jednotlivým variantám projektu, po 

vynechání tržeb z prodeje zboží a odstranění nulového čistého pracovního kapitálu z rovnice 

(3.3), jsou provozní příjmy určené následovně. 

Provozní příjmy 1. varianty investice  

Pro první variantu je tato rovnice provozních příjmů investice zúžena na vzorec  

DEODPNFCFE1.VAR  . 

Hrubý zisk je v záporu, daň není vybírána a je umožněn vznik daňového efektu z daňové 

uznatelnosti nákladové položky (3.4), který je nutné do výpočtu provozních příjmů první 

varianty zahrnout. Přehled všech položek, které jsou vyskytovány ve vzorci a výsledné 

provozní příjmy za jednotlivá léta životnosti investice jsou uvedeny v Tab. 4.5.  

Tab. 4.5 Provozní příjmy 1. varianty v letech 2014-2021 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Náklady 

prov. 2 872 105 3 119 740 3 119 740 3 121 636 3 265 575 2 775 808 2 779 363 2 779 363 

Daňový 

efekt 545 700 592 751 592 751 593 111 620 459 527 404 528 079 528 079 

Odpisy 242 132 489 767 489 767 489 767 489 767 0 0 0 

FCFE -2 084 273 -2 037 222 -2 037 222 -2 038 758 -2 155 349 -2 248 404 -2 251 284 -2 251 284 

 

Provozní příjmy 2. varianty investice  

Do provozních příjmů druhé varianty projektu jsou již zahrnuty tržby z poskytnutí služby. 

Tržbami, stanovenými ve výši poloviny provozních nákladů, není hrubý zisk zvýšen natolik, 

aby se z něj vybírala daň z příjmu. Naopak, v tomto upraveném vzorci se také vyskytuje 

daňový efekt, vypočtený dle vzorce (3.4). Rovnice provozních příjmů druhé varianty projektu 

je uvedena v následujícím tvaru a výsledky provozních příjmů jednotlivých let životnosti 

investice jsou zaznamenány v Tab. 4.6. 

  DEODPNTFCFE VAR .2

. 

Tab. 4.6 Provozní příjmy 2. varianty v letech 2014-2021 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Tržby  1 494910 1 618 728 1 618728 1 619 676 1 691645 1 446 762 1 448539 1 448539 

Náklady 

prov. 2 989820 3 237455 3 237455 3 239351 3 383290 2 893523 2 897078 2 897078 

Hrubý zisk -1 494910 -1 618728 -1 618728 -1 619676 -1 691645 -1 446762 -1 448539 -1 448539 
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Daňový 

efekt  284033 307558 307558 307738 321413 274885 275222 275222 

Odpisy 242132 489767 489767 489767 489767 0 0 0 

FCFE -968745 -821402 -821402 -822170 -880465 -1 171877 -1 173317 -1 173317 

 

Provozní příjmy bez realizace investice 

Jestliže se firma rozhodne projekt nerealizovat, součástí vzorce provozních příjmů bude 

pouze nákladová položka a z ní plynoucí daňový efekt vypočtený dle vzorce (3.4). Tyto 

náklady se nesmí zaměňovat s výše uvedenými provozními náklady, neboť se v tomto případě 

jedná o náklady placené spediční společnosti za přijetí jejich poskytnutých služeb v podobě 

převozu zboží, a proto tento druh nákladů nemá nic společného s realizací investice. Ve 

vzorci těchto provozních příjmů nejsou odpisy, protože se k těmto nákladům nevztahuje 

žádný majetek v podnikovém vlastnictví. Díky zápornému hrubému zisku není vybírána daň 

z příjmu, a tudíž je zapříčiněn vznik daňového efektu. Od těchto poznatků je odvozena 

rovnice provozních příjmů pro třetí, porovnávací variantu a pro přehlednost výsledků je 

uvedena Tab. 4.7. 

DENFCFE VAR .3

. 

Tab. 4.7 Provozní příjmy 3. varianty v letech 2014-2021 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Náklady  1 385100 1 385100 1 385100 1 385100 1 385100 1 385100 1 385100 1 385100 

Daňový 

efekt  263169 263169 263169 263169 263169 263169 263169 263169 

FCFE -1 121931 -1 121931 -1 121931 -1 121931 -1 121931 -1 121931 -1 121931 -1 121931 

 

4.5 Hodnocení projektu pomocí kritérií 

Tato část práce je zaměřována na hodnocení efektivity projektu dynamickými kritérii 

uvedenými v teoretické části práce. Každé z měřítek má své nevýhody. Vzhledem k danému 

projektu se většina těchto negativních stránek kritérií nemusí zohledňovat, neboť se jedná o 

jeden projekt, který netřeba sčítat s jiným a neporovnávají se efektivnosti více variant mezi 

sebou. Varianty projektu jsou sice vzájemně se vylučující, ale ostatních doplňkových kritérií 

je využíváno jen pro hodnocení efektivnosti výhodnější varianty projektu, takže nebude 

docházet k mylným rozhodnutím. Jediný problém může nastat u konvenčnosti peněžních 

toků, která bude známa až u výpočtu NPV. Všechna dynamická kritéria jsou založena na 
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diskontování peněžních toků. Podle vzorce (3.1), do kterého je dosazena minimální 

požadovaná výnosnost projektu ve výši 13,51 %, jsou diskontní faktory pro každý rok 

životnosti investice vypočítány a zapsány v Tab. 4.8. 

Tab. 4.8 Diskontní faktory 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 0,881 0,7762 0,6838 0,6024 0,5307 0,4676 0,4119 0,3629 

 

4.5.1 Metoda současné hodnoty výdajů 

Zvažovaný projekt je druhem investice, kterým je snižována nákladovost podniku, a proto 

je užití metody současné hodnoty výdajů pro hodnocení efektivity projektu vhodné. Pomocí 

této metody budou porovnány varianty realizace projektu mezi sebou a současně dojde ke 

srovnání se stavem výdajů firmy, ke kterému by v následujících letech došlo, pokud by 

investice nebyla realizovaná. Všechny tyto tři situace jsou dle hlavního předpokladu shodné 

ve výsledných výstupech z prodeje zboží, v riziku i ve financování stejným druhem kapitálu. 

Výchozím je vzorec metody současné hodnoty výdajů (3.9) oproštěný od položky přírůstku 

čistého pracovního kapitálu. Za povšimnutí stojí fakt, že čitatel této rovnice přizpůsobený 

jednotlivým variantám projektu, má stejnou strukturu prvků, jako rovnice provozních příjmů 

každé z variant, ale s opačným znaménkem. Jelikož je výše provozních příjmů již známa, 

rovnici současné hodnoty výdajů, s přihlédnutím ke třem variantám projektu, lze zjednodušit 

na dále uvedené vzorce.  

Výdaje firmy vzniklé s 1. variantou realizace projektu  

V první variantě projektu je nastíněn problém realizace investice, která se sebou přinese 

vznik nových provozních nákladů firmy. Zároveň je stanoveno, že firma bude kamion 

využívat jen pro své vlastní potřeby. Jestliže dojde k sečtení diskontovaných provozních 

příjmů první varianty projektu s opačným znaménkem a jednorázového kapitálového výdaje, 

bude získána současná hodnota výdajů pro tuto variantu realizace investice. Diskontování 

probíhá za pomocí diskontních faktorů (Tab. 4.7), kterými jsou násobeny provozní příjmy 

jednotlivých let životnosti investice. Vzorec současné hodnoty výdajů pro první variantu 

projektu je definován takto, 
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Tab. 4.9 PV výdajů 1. varianty  

 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Investice 2 201200 0 0 0 0 0 0 0 0 

FCFE 0 -2 084 273 -2 037 222 -2 037 222 -2 038 758 -2 155 349 -2 248 404 -2 251 284 -2 251 284 

FCFE 

disk. 0 -1 836 249 -1 581 220 -1 393 058 -1 228 213 -1 143 938 -1 051 323 -927 404 -817 045 

PV 

výdajů 12 179 650                 

 

Po dosazení do vzorce, jehož výsledky jsou zaznamenány v Tab. 4.9, současná hodnota 

výdajů za období 2013 až 2021 činí 12 179 650 Kč.  

Výdaje firmy vzniklé s 2. variantou realizace projektu  

V druhé variantě realizace projektu je navazováno na první variantu s jedním rozdílem. 

Tato varianta je obohacena o možnost firmy získat obchodní smlouvu se zákazníkem, kterému 

bude společnost za peníze a na jeho přání vyvážet zboží ze země. Firmě tak vzniknou tržby 

z poskytnutí služby, které ale pouze sníží zápornou hodnotu hrubého zisku. Současná hodnota 

výdajů této varianty investice, diskontovaná diskontními faktory dle Tab. 4.7 a vypočtená dle 

vzorce 
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2.VAR
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FCFE
 výdajůPV , 

má za léta 2013 až 2021 hodnotu 6 673 609 Kč. Podrobné výsledky uvádí Tab. 4.10. 

 

Tab. 4.10 PV výdajů 2. varianty  

 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Investice 2201200 0 0 0 0 0 0 0 0 

FCFE 0 -968745 -821402 -821402 -822170 -880465 -1 171877 -1 173317 -1 173317 

FCFE 

disk. 0 -853466 -637543 -561677 -495301 -467301 -547953 -483341 -425825 

PV 

výdajů 6 673 609                 

 

Výdaje firmy bez realizace projektu 

Pokud management firmy rozhodne ponechat své obchodní styky se spediční společností, 

která ji bude i nadále zboží z evropských zemí vyvážet, vzniknou ji v následujících letech 

náklady z přijetí služby ve stejné výši, jako tomu bylo dosud. Nehovoří se zde o výdajích, 

které jsou spojené s výstavbou a provozováním investice. Jsou to stávající firemní výdaje, 
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které bude firma opakovaně svému dopravci vyplácet i v dalších letech. Současná hodnota 

výdajů definovaná jako suma provozních příjmů třetí varianty, převedená na současnou 

hodnotu diskontními faktory dle Tab. 4.7 a uvedená v tomto vzorci 

 

 




T

1t
t

3.VAR

t3.VAR

R1

FCFE
 výdajůPV , 

má za období 2013 až 2021 výši 5 291 699 Kč. Výsledky zachycuje Tab. 4.11. 

Tab. 4.11 PV výdajů 3. varianty 

 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

FCFE  0 -1 121931 -1 121931 -1 121931 -1 121931 -1 121931 -1 121931 -1 121931 -1 121931 

FCFE 

disk.  0 -988424 -870803 -767180 -675887 -595458 -524600 -462173 -407176 

PV 

výdajů  5 291699 

 

              

 

Při srovnání první a druhé varianty je zřejmé, že díky tržbám za poskytnutí služby, 

kterými je snižována zápornost hrubého zisku, jsou výdaje druhé varianty projektu nižší. 

Vodítko k rozhodnutí, zda investici realizovat či ne, je zjištěno porovnáním těchto variant 

s poslední, třetí variantou. Vítězí výdaje té možnosti mající nejnižší zápornou hodnotu. 

Nejlepší výsledek s sebou nese právě poslední varianta, ve které je předpokládáno 

 nerealizování investice. Pokud bude investice realizovaná, nové „přepravní náklady“ budou 

vyšší než stávající náklady vynakládané spediční společnosti, a proto není doporučováno 

investici realizovat. Tento výsledek by měl být stvrzen i metodou čisté současné hodnoty.  

4.5.2 Čistá současná hodnota 

V pořadí druhým dynamickým kritériem hodnocení efektivnosti investice je čistá 

současná hodnota. Pro získání jiného pohledu na danou problematiku nebude tato metoda již 

pracovat se třemi, nýbrž se dvěma variantami projektu. Třetí, porovnávací varianta bude jejich 

součástí. Jako prostředky k výpočtu poslouží již známé veličiny získané metodou současné 

hodnoty výdajů projektu a pro výpočet tohoto kritéria bude využita rovnice NPV definovaná 

vzorcem (3.10). Sumu diskontovaných provozních příjmů třetí varianty (Tab. 4.11) je třeba 

převézt na kladnou hodnotu, neboť tento nerealizovaný výdaj bude v případě uskutečnění 

investice pro podnik uvažován jako příjem. Firma žádné peníze navíc nezíská, ale naopak tím, 

že tento výdaj neuskuteční, peníze ušetří a celý proces lze považovat za příjmový. Dále se ve 

vzorcích disponuje se sumami diskontovaných provozních příjmů jednotlivých variant 
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projektu (Tab. 4.9, 4.10), kterými jsou nově uskutečněné výdaje vyplývající z realizace 

investice. 

Čistá současná hodnota 1. varianty realizace projektu 

Přesunou-li se tyto vztahy do jednoho vzorce, bude získána rovnice a posléze veličina 

čisté současné hodnoty pro první variantu projektu, která má tento tvar, 
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. Kč 6887951220120099784505291699NPV   

Čistá současná hodnota první varianty projektu je – 6 887 951 Kč. Přesně tolik korun 

peněžních prostředků podnik prodělá, pokud bude investici realizovat dle této varianty. 

S investičním záměrem není doporučováno začínat, neboť by to mimo jiné snížilo i hodnotu 

firmy. 

Čistá současná hodnota 2. varianty realizace projektu 

Co se týče druhé varianty investičního záměru, vzorec a výpočet čisté současné hodnoty je 

následující, 
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. Kč 1381910220120044724095291699NPV   

Výsledek kritéria NPV vyšel opět v záporu. Znamená to, že očekávaná výnosnost 

investice je menší než požadovaný minimální výnos projektu. S realizací projektu dojde ke 

snížení majetku a hodnoty firmy a projekt tedy není vhodné realizovat. Obdobné závěry na 

tuto variantu projektu jsou poskytovány i dalšími dynamickými hodnotícími kritérii.  

4.5.3 Index ziskovosti 

Doplňujícím kritériem k NPV je index ziskovosti. I tento vzorec (3.11) je přizpůsoben 

druhé variantě projektu. Tvar této rovnice a postup výpočtu je následující, 
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 Výsledek indexu rentability „říká“, že 0,37 Kč provozních příjmů projektu připadne na 

1 Kč kapitálového výdaje vloženého na počátku investování. Index ziskovosti nepřesahuje 

hodnotu jedné, proto provozní příjmy v této výši firmě nebudou stačit na pokrytí investičního 

výdaje ve fázi výstavby investice. Doporučuje se tedy zachovat stávající přepravní situaci 

podniku a do realizace investičních plánů se neangažovat.  

4.5.4 Vnitřní výnosové procento 

Další měřítko hodnotící efektivnost investice je vnitřní výnosové procento, jehož 

poupravený vzorec (3.12) by se dal zapsat v této podobě, 
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Ruční způsob výpočtu IRR dle tohoto vzorce je poněkud obsáhlý, proto je zde možnost si 

vypomoct využitím funkce s názvem Míra výnosnosti v Excelu. Kvůli nekonvenčnosti 

peněžních toků druhé varianty projektu, kterou lze pozorovat v Tab. 4.12, ale nelze zjistit 

hodnotu IRR. S ohlédnutím na předchozí výsledky ostatních hodnotících kritérií je velice 

pravděpodobné, že by bylo toto číslo menší, než minimální požadovaná výnosnost projektu ve 

výši 13,51 %. 

Tab. 4.12 Vnitřní výnosové procento 

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Peněžní toky 

 (-3. VAR + 2. VAR) -2 201 200 153 186 300 529 300 529 299 761 241 466 -49 946 -51 386 -51 386 

IRR 

 (Míra výnosnosti) #NUM! 
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4.5.5 Diskontovaná doba návratnosti 

Rovnice diskontované doby úhrady (3.13) pro druhou variantu realizace investice je 

zapsána v následujícím tvaru a postup výpočtu doby úhrady, uvedený v teoretické části práce, 

je shrnut v Tab. 4.13, 
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Tab. 4.13 Doba úhrady v letech 2013-2021 

roky 

 Peněžní toky 

disk. 

Peněžní toky  

disk., kum. 

2013 -2 201200 -2 201200 

2014 153186 -2 048014 

2015 300529 -1 747485 

2016 300529 -1 446957 

2017 299761 -1 147196 

2018 241466 -905730 

2019 -49946 -955676 

2020 -51386 -1 007062 

2021 -51386 -1 058447 

 

V pravém sloupci Tab. 4.13 lze pozorovat kumulované peněžní toky v jednotlivých letech 

života investice. Avšak v žádném roce nedojde k přehoupnutí tohoto čísla přes nulu do kladné 

roviny a tudíž ani k návratnosti počátečního investovaného kapitálu. Pro tyto důvody není 

vhodné kapitál do investice vkládat a investici realizovat. 

4.5.6 Shrnutí zjištěných poznatků 

Z analýz efektivnosti první varianty projektu bylo zjištěno, že je realizace této varianty 

nevýhodná. Spediční společnost si neúčtuje, jak se očekávalo, cenu přepravy převyšující 

hodnotu nových provozních nákladů na přepravu. Po srovnání průměrných firemních 

provozních nákladů na jednu trasu ve výši 1 630 867 Kč, které by měly být podobné jako 

provozní náklady u dopravce, s náklady za přijetí služby proplácené dopravci taktéž za jednu 

trasu ve výši 1 385 100 Kč vyplývá, že si dopravce nestanovuje žádnou ziskovou přirážku a 

dokonce poskytuje firmě své přepravní služby pod svou cenou. V souvislosti se zmíněným 

požadovaným minimálním výnosem za přepravu ze strany dopravce si tato spediční 

společnost tuto dovozní ztrátu kompenzuje jiným způsobem - na cestě vývozu u jiného 

externího zákazníka. Tam si může dovolit cenu přepravy zvýšit nad poměry, protože poptávka 

po vývozu zboží je dostačující. Poptávka českých firem po dovozu svého zboží přes českou 



50 
 

spediční dopravu je minimální a nabídka těchto převozů je převyšující. Proto dopravce 

stanovuje firmě tuto nízkou cenu přepravy. Tento investiční počin by byl tedy vysoce 

neefektivní, protože by realizací investice nedošlo ke snížení „přepravních nákladů“ firmy, ale 

ke zvýšení. Došlo by tedy ke ztrátě a výsledný efekt z investice by činil - 6 887 950 Kč. 

Do druhé varianty investičního záměru byla již zahrnuta možnost proplacení cesty 

vývozu zákazníkem, který bude chtít své zboží vyvézt ze země. Za tuto cestu by si firma 

účtovala jen peněžní prostředky ve výši právě provozních nákladů vynaložených na tuto jednu 

trasu. I když jsou výsledky hodnotících kritérií v tomto případě o něco lepší, neboť se 

provozní náklady díky novým tržbám sníží na polovinu, ani tak nejsou dostatečně uspokojivé. 

Nové provozní náklady vzniklé s projektem jsou i tak vyšší než dosavadní náklady 

vynakládané dopravní společnosti. Příčinou je to, že cena za přijetí služby, v podobě dovozu 

zboží zprostředkovaného spediční firmou, je podprůměrná. Je to dáno, tak jako v předešlém 

případě, velice nízkou poptávkou a vysokou nabídkou dovozu zboží do České republiky a 

firma Calderys Czech s.r.o. do této skupiny poptávajících patří. Výsledný efekt z investice 

činí - 1 381 910 Kč a ani v tomto případě cíl investice, snížení „přepravních nákladů“, 

nemůže být naplněn. 

4.6 Citlivostní analýza 

Pomocí analýzy citlivosti výhodnější druhé varianty realizace projektu je zkoumána 

citlivost hodnotícího kritéria čisté současné hodnoty v závislosti na změny faktorů ovlivňující 

její výši. Těmito faktory jsou stávající náklady placené dopravci vystupující zde jako příjem, 

tržby za poskytnutí služby externímu zákazníkovi, největší tři položky nových provozních 

nákladů (spotřeba nafty, mzdové náklady a mýtné) a částka investičního výdaje za nákup 

návěsového tahače s návěsem. Všechny tyto faktory (až na investiční výdaj) se mohou 

v průběhu životnosti investice měnit. Avšak tato analýza rizika bude zaměřena pouze na 

změny na počátku životnosti investice, které ovlivní plánované budoucí hotovostní toky 

projektu a výsledek NPV.  

V obou následujících citlivostních analýzách je počítáno s možností zvýšení i snížení 

těchto faktorů. Dokonce je bráno v úvahu i to, co by se stalo, kdyby se daná položka 

dvojnásobně znásobila nebo nabyla hodnoty nula. Výši nákladů placených dopravci určuje 

právě tato externí spediční společnost. Ta může zvýšit či snížit ziskovou přirážku. Změna 

může být vyvolaná i zevnějšku např. zdražením vstupů potřebných k produkování služby. Co 
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se týče další příjmové položky, kterou jsou tržby za poskytnutí služby, jejich hodnota je 

zvyšována díky větší poptávce po vývozu zboží z naší země. Naopak může být i snížena, 

pokud bude o zákazníky nouze a poptávka po vývozu zboží poklesne. Tyto tržby mají ještě 

jednu zvláštní vlastnost. V druhé hypotéze byly definovány jako polovina provozních 

nákladů. Proto mezi tržbami a náklady za spotřebu nafty, mzdy řidičů a mýtné panuje určitá 

jednostranná závislost. Pro snazší interpretaci se tento fakt závislosti do výpočtů nezahrnuje. 

Spotřeba nafty může být při neměnných naplánovaných trasách ovlivněna změnou ceny ropy 

na trhu. Na mzdy bude mít zase vliv poptávka na trhu práce. Co se týče cen návěsových 

tahačů a návěsů, ty mohou být na obchodních trzích odlišné, výše investičního výdaje je ale 

spíše určována libovolností výběru druhu a ceny tohoto dlouhodobého majetku u jeho 

pozdějšího majitele.  

4.6.1 Jednofaktorová citlivostní analýza 

Dosazením odchylek αa faktorů působících na změnu kritéria NPV do vzorců (3.14, 

3.15), vzniknou pro každý faktor samostatné vzorce vypočtené v Příloze č. 2. Pro názornou 

ukázku je formulován vzorec pro přírůstek NPV, zapříčiněný vlivem změny nákladů 

placených dopravci o odchylku α ( N3.V

αΔNPV ) a vzorec nové hodnoty NPV ( N3.V

α1NPV
) takto, 
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kde tax je sazba daně a 
3.VPVN  je současná hodnota nákladů třetí varianty projektu neboli 

náklady nyní vynakládané a placené spediční společnosti. Dílčí výpočty současných hodnot 

jednotlivých faktorů jsou zaznamenány v Tab. Přílohy č. 2. 

V Tab. 4.14 a 4.15 jsou pro přehlednost uvedeny pouze konečné výsledky NPV 

přírůstků a NPV nových hodnot. Poučným je i Graf 4.1 zachycující nové hodnoty NPV 

v grafické podobě. 

 

 

 

  NPV,tax1αPVNNPV 3.VN3.V

α1 
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Tab. 4.14 NPV přírůstek 

α 

Náklady 

placené 

dopravci Tržby  

Spotřeba 

nafty Mzdy Mýtné Investice 

-100% -5 291 699 -5 955 764 5 396 739 1 842 983 1 759 697 2 201 200 

-75% -3 968 775 -4 466 823 4 047 554 1 382 237 1 319 773 1 650 900 

-50% -2 645 850 -2 977 882 2 698 369 921 492 879 849 1 100 600 

-25% -1 322 925 -1 488 941 1 349 185 460 746 439 924 550 300 

0% 0 0 0 0 0 0 

25% 1 322 925 1 488 941 -1 349 185 -460 746 -439 924 -550 300 

50% 2 645 850 2 977 882 -2 698 369 -921 492 -879 849 -1 100 600 

75% 3 968 775 4 466 823 -4 047 554 -1 382 237 -1 319 773 -1 650 900 

100% 5 291 699 5 955 764 -5 396 739 -1 842 983 -1 759 697 -2 201 200 

 

Tab. 4.15 NPV nová hodnota 

α 

Náklady 

placené 

dopravci Tržby  

Spotřeba 

nafty  Mzdy Mýtné Investice 

-100% -6 673 609 -7 337 674 4 014 829 461 073 377 787 819 290 

-75% -5 350 685 -5 848 733 2 665 644 327 -62 137 268 990 

-50% -4 027 760 -4 359 792 1 316 459 -460 418 -502 061 -281 310 

-25% -2 704 835 -2 870 851 -32 725 -921 164 -941 986 -831 610 

0% -1 381 910 -1 381 910 -1 381 910 -1 381 910 -1 381 910 -1 381 910 

25% -58 985 107 031 -2 731 095 -1 842 656 -1 821 834 -1 932 210 

50% 1 263 940 1 595 972 -4 080 279 -2 303 402 -2 261 759 -2 482 510 

75% 2 586 865 3 084 913 -5 429 464 -2 764 147 -2 701 683 -3 032 810 

100% 3 909 789 4 573 854 -6 778 649 -3 224 893 -3 141 607 -3 583 110 

 

Graf 4.1 NPV nová hodnota 

 

 

Z těchto tabulek a grafu lze vyčíst, že hodnotící kritérium NPV nejvíce pozitivně 

reaguje na změnu tržeb a nejvíce negativně reaguje na změnu spotřeby nafty. Je to dáno tím, 
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že tyto položky mají ve výpočtu NPV největší váhy a jsou obsahově nejvýznamnější. Ke 

kladné NPV může dojít změnou všech faktorů, proto zde rozhodují velikosti odchylek, při 

kterých nastane přesun ze záporné hodnoty NPV do kladné. Nejmenší odchylka je 

zaznamenána u tržeb za poskytnutí služby externímu zákazníkovi. 

Na otázku jaká procentuální změna musí nastat u faktorů tak, aby bylo NPV nula, dává 

odpověď Tab. 4.16 vypočtená dle vzorce (3.16). Detailnější vzorce jsou obsaženy v Příloze č. 

2 a pro první faktor (náklady placené dopravci) je tento vzorec určen následovně, 

  NPV,tax1αPVN 3.V   

 
. 

tax1PVN

NPV
α

3.V

N3.V




  

Tab. 4.16 Hodnoty parametrů citlivosti pro NPV= 0 

 
NpD T SN MZ MÝ INV 

α 17% 15% -17% -49% -52% -63% 

 

Aby kritérium NPV nabylo hodnoty nula, je zapotřebí faktory snížit či zvýšit o tyto 

změny. Nejmenší změna nastává u tržeb a tímto jsou potvrzovány předchozí závěry. 

4.6.2 Dvoufaktorová citlivostní analýza 

Výsledky vzájemné citlivosti druhého faktoru na prvním při neměnném pohybu 

finančního kritéria NPV, vypočtené dle vzorce (3.17) jsou uvedeny v Tab. 4.17 až 4.22. K 

přehlednosti těchto výsledků slouží Grafy 4.2 až 4.6. Odvození vzorců pro jednotlivé 

kombinace faktorů je zachyceno v Příloze č. 3 a pro ukázku je uvedena rovnice pro výpočet β 

odchylky nákladů placených dopravci při změně tržeb o odchylku α. Tyto vzorce jsou 

následující, 
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   , tax1αPVTtaxPVNPVNβ 3.V3.V   

 
 

, 
PVN

αPVT

tax1PVN

tax1αPVT
β

3.V3.V

αTN3.V, 







 

kde tax je sazba daně, 
3.VPVN  je současná hodnota nákladů třetí varianty projektu neboli 

náklady nyní vynakládané a placené spediční společnosti a PVT je současná hodnota tržeb. 

Dílčí výpočty současných hodnot jednotlivých faktorů jsou zaznamenány v Tab. Přílohy č. 2. 

Tab. 4.17, Graf 4.2 Výše odchylek β (Náklady placené dopravci)  

 

 

Tab. 4.18, Graf 4.3Výše odchylek β (Tržby)  
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SN 

MZ 

MÝ 

IN 

α α (T) α (SN) α (MZ) α (MÝ) α (INV) 

-100% 113% -102% -35% -33% -42% 

-75% 84% -76% -26% -25% -31% 

-50% 56% -51% -17% -17% -21% 

-25% 28% -25% -9% -8% -10% 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 

25% -28% 25% 9% 8% 10% 

50% -56% 51% 17% 17% 21% 

75% -84% 76% 26% 25% 31% 

100% -113% 102% 35% 33% 42% 

α α (NpD) α (SN) α (MZ) α (MÝ) α (INV) 

-100% 89% -91% -31% -30% -37% 

-75% 67% -68% -23% -22% -28% 

-50% 44% -45% -15% -15% -18% 

-25% 22% -23% -8% -7% -9% 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 

25% -22% 23% 8% 7% 9% 

50% -44% 45% 15% 15% 18% 

75% -67% 68% 23% 22% 28% 

100% -89% 91% 31% 30% 37% 
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Tab. 4.19, Graf 4.4 Výše odchylek β (Spotřeba nafty)  

 

Tab. 4.20, Graf 4.5 Výše odchylek β (Mzdy)  

 

 

Tab. 4.21, Graf 4.6 Výše odchylek β (Mýtné)  
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β 
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NpD 

T 

SN 

MZ 

IN 

α α (NpD) α (T) α (MZ) α (MÝ) α (INV) 

-100% -98% -110% 34% 33% 41% 

-75% -74% -83% 26% 24% 31% 

-50% -49% -55% 17% 16% 20% 

-25% -25% -28% 9% 8% 10% 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 

25% 25% 28% -9% -8% -10% 

50% 49% 55% -17% -16% -20% 

75% 74% 83% -26% -24% -31% 

100% 98% 110% -34% -33% -41% 

α α (NpD) α (T) α (SN) α (MÝ) α (INV) 

-100% -287% -323% 293% 95% 119% 

-75% -215% -242% 220% 72% 90% 

-50% -144% -162% 146% 48% 60% 

-25% -72% -81% 73% 24% 30% 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 

25% 72% 81% -73% -24% -30% 

50% 144% 162% -146% -48% -60% 

75% 215% 242% -220% -72% -90% 

100% 287% 323% -293% -95% -119% 

α α (NpD) α (T) α (SN) α (MZ) α (INV) 

-100% -301% -338% 307% 105% 125% 

-75% -226% -254% 230% 79% 94% 

-50% -150% -169% 153% 52% 63% 

-25% -75% -85% 77% 26% 31% 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 

25% 75% 85% -77% -26% -31% 

50% 150% 169% -153% -52% -63% 

75% 226% 254% -230% -79% -94% 

100% 301% 338% -307% -105% -125% 
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Tab. 4.22, Graf 4.7 Výše odchylky β (Investice)  

 

Výsledky dvoufaktorové citlivostní analýzy nejsou překvapující. Největší β odchylky 

faktorů jsou zaznamenány u změn významově největších položek, jako jsou tržby, náklady u 

dopravce a náklady za spotřebu nafty. Menší β odchylky jsou vyvolány změnami mzdových 

nákladů, mýtného a investičního výdaje. 

4.6.3 Shrnutí výsledků citlivostní analýzy 

Citlivostní analýzou rizika byla zjištěna citlivost čisté současné hodnoty na změnu 

různých faktorů a reakce jednoho faktoru na změnu druhého při zachování neměnného 

kritéria. Analýza rizika je pro podnik podstatná ve chvíli, jestliže se vedení managementu 

rozhodne investici realizovat. Avšak z výsledků čisté současné hodnoty projektu a jiných 

kritérií vyplývá, že by nebylo efektivní jej realizovat. Citlivostní analýza rizika nebude ani 

v případě nerealizování projektu úplně bezpředmětná. Například Tab. 4.16 jsou podniku 

podávány jasné instrukce k tomu, jaké parametry musí minimálně snížit nebo zvýšit, aby čistá 

současná hodnota byla větší než nula. Aby byl projekt realizovatelný, musí být náklady u 

dopravce minimálně zvýšeny o 17 % a tržby o 15 %. Náklady za spotřebu nafty musí být na 

druhou stranu sníženy o 8 %, mzdy o 25 % a investiční výdaj o 63 %. S náklady 

vynakládanými dopravci firma nemůže moc pohybovat, stejně jako se jí nepodaří o moc snížit 

náklady za spotřebu nafty, mzdové náklady a mýtné. Stejný návěsový tahač s návěsem podnik 

nekoupí tak vysoce pod cenou, a když ano, životnost investice bude minimální. Poslední, ale 

reálnou možností je zvýšení tržeb za poskytnutí služby. Předpokládalo se, že firma bude mít 

na počátku problém sehnat dostatek poptávajících po převozu jejich zboží do zahraničí, a 

proto byly tržby za poskytnutí této služby stanoveny ve výši poloviny nových přepravních 

nákladů. V pravomoci firmy je tuto cenu za službu zvýšit. Dokonce je tato cena ve srovnání 

s cenami vývozu u konkurence minimální. Proto se naskýtá možnost efektivního realizování 
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tohoto investičního záměru. Tento záměr by ale musel být upraven o minimální 15 % zvýšení 

tržeb za poskytnutí služeb externímu zákazníkovi. 
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5. Závěr 

Cílem práce bylo za pomocí dynamických kritérií zhodnotit ekonomickou efektivnost 

dvou variant realizace projektu týkajícího se nahrazení přepravy zboží, v současné době 

zprostředkované spediční společností, přepravou kamionem v obchodním vlastnictví firmy a 

citlivostní analýzou kvantifikovat riziko spojené s případnou realizací výhodnější varianty 

projektu.  

Celá práce byla konstruovaná do dvou oddílů. V teoreticko - metodické části byla 

přiblížena problematika investičního rozhodování, byly definovány pojmy, metody a vzorce 

pro správné hodnocení efektivnosti investičního záměru. V aplikačně - ověřovací části práce 

byly všechny tyto poznatky shrnuty a převedeny do reálného prostředí na konkrétní 

plánovaný projekt. Realizace projektu byla rozdělena na dvě varianty. V první variantě bylo 

počítáno s využitím kamionu jen na dovozní cestě a tedy pouze pro firemní účely. V druhé 

variantě se počítalo s využitím kamionu i na cestě vývozu, pro účely externího zákazníka. 

Obě varianty předpokládaly nižší, nově vzniklé „přepravní náklady“ oproti dosavadním. 

Pomocí metody současné hodnoty výdajů a čisté současné hodnoty bylo ukázáno, že ani 

v jednom případě k tomuto závěru nedojde. Zápornými výslednými efekty obou variant 

investice bylo stanoveno, že by realizace projektu byla neefektivní. Výsledky druhé varianty 

potvrdila i ostatní dynamická kritéria jako index ziskovosti a diskontovaná doba úhrady.  

Práce byla taktéž zaměřena na citlivostní analýzu investičního rizika. Touto metodou byla 

zjištěna citlivost čisté současné hodnoty na změnu faktorů, kterými byly dosavadní náklady za 

přijetí služby, tržby za poskytnutí služby, spotřeba nafty, mzdy, mýtné a investiční výdaj. 

Dvoufaktorová analýza ukázala, jak může reagovat jeden faktor na změnu druhého, aniž by se 

změnila původní hodnota NPV. Velkým přínosem pro tento investiční záměr, který není 

efektivní realizovat, bylo zjištění procentuálních změn faktorů, při kterých by došlo k bodu 

zvratu efektivnosti projektu a NPV investice by nabylo hodnoty nula. Největší možnost 

ovlivnění odchylky těchto faktorů ze strany podnikového managementu byla zjištěna u tržeb, 

proto v případě realizování investice bylo doporučeno tyto tržby výrazně zvýšit nad původně 

plánovanou úroveň. Hodnocení efektivnosti projektu pozměněného o velikost tržeb za 

poskytnutí služby může být také námětem pro další navazující práce. Dalším námětem může 

být i například analýza investičního záměru, který v sobě zahrnuje uskutečnění všech 

odběratelových zakázek, cílených do míst po celé České republice. 
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Závěrem je na místě zmínit, že spediční doprava je v dnešní době nepředvídatelným 

podnikáním. Ceny nafty a mýta jsou neustále zvyšovány, a pokud nemá přepravní firma 

stálou, dopředu sjednanou klientelu, mnohdy je problémem utržit pár korun navíc. Vysoce 

výdělečné jsou na těchto trzích jen společnosti, které tento typ obchodu vykonávají „ve 

velkém“ a mají k dispozici více než jeden nebo dva dopravní prostředky. Také z tohoto 

důvodu není společnosti Calderys Czech s.r.o. investice do nákupu kamionu schvalována a 

doporučuje se, aby podnik zachoval stávající nákladovou situaci.   
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7. Seznam zkratek 

NPV  čistá současná hodnota 

PV  současná hodnota 

VH  výsledek hospodaření 

MM II  druhý model M. Millera a F. Modiglianiho 

DE  Německo 

FR  Francie 

H  Maďarsko 

Tab.   tabulka 

Obr.  obrázek 

č.  číslo 

tzv.   takzvaný 

tzn.  to znamená 

např.  například 

prům.  průměrný 

prov.   provozní 

disk.  diskontovaný 

kum.  kumulovaný 

s.r.o.  společnost s ručením omezeným 

a.s.  akciová společnost 

IČO  identifikační číslo organizace 

KS  krajský soud 

mil.  milionů 

km  kilometrů 

km/hod  kilometrů za hodinu 

hod.  hodin 

Kč  Korun českých 

Kč/km  Korun českých za kilometr 

l  litrů 

Sb.  sbírky 

DPH  daň z přidané hodnoty 

ČSOB  Československá obchodní banka 

1. VAR  první varianta 

2. VAR  druhá varianta 

α  alfa 

β  beta 

N  náklady 

CN  celkové náklady 

NpD  náklady placené dopravci  

T  tržby  

SN  spotřeba nafty 

MZ  mzdy 

MÝ  mýtné 

INV  investiční výdaj
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Příloha č. 1: Finanční plán nákladů (1/1) 

a) Spotřeba nafty 

 

DE 

Varianta 1 

                              ř       

                        č      

Varianta 2 

                 ř       

                            

 

FR 

Varianta 1 

                              ř       

                        č      

Varianta 2 

                 ř       

                     č      

 

H 

Varianta 1 

                           ř       

                       č      

Varianta 2 

                  ř       

                       č      

 

Varianta 1 celkem 

                                    

Varianta 2 celkem 

                                    

 

b) Mýtné 

                          

c) Mzda řidiče 

                       č        

d) Pojistné 

                  č  č ě 

e) Údržba a opravy 

První 4 roky:119 261 Kč ročně 

Další 4 roky:                 č  č ě 

 



 

Příloha č. 1: Finanční plán nákladů (1/2) 

f) Výměna pneumatik 

                 č      

g) Nájem parkovacího místa 

              č      

h) Silniční daň 

První 3 roky:  

Tahač:                       č 

Návěs:       

Celkem:                          

Další 3 roky: 

Tahač:                      č 

Návěs:       

Celkem:                  č  č ě 

Další 2 roky: 

Tahač:                       č 

Návěs:       

Celkem:                  č  č ě 

i) Odpisy 

První rok: 
          

   
        č 

Další 4 roky:
             

   
         č  č ě 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 2: Jednofaktorová citlivostní analýza      (2/1) 

Tab. Přílohy č. 2 Současné hodnoty jednotlivých faktorů 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Náklady u 

dopravce 1 385 100 1 385 100 1 385 100 1 385 100 1 385 100 1 385 100 1 385 100 1 385 100 

N disk. 1 220 276 1 075 066 947 135 834 428 735 133 647 654 570 584 502 686 

PV N u 

dopravce 6 532 962               

Tržby 1 494 910 1 618 728 1 618 728 1 619 676 1 691 645 1 446 762 1 448 539 1 448 539 

Tržby disk. 1 317 019 1 256 399 1 106 890 975 744 897 830 676 486 596 718 525 710 

PV Tržby 7 352 795               

Spotřeba 

nafty  1 412 594 1 412 594 1 412 594 1 412 594 1 412 594 1 412 594 1 412 594 1 412 594 

SN disk. 1 244 498 1 096 406 965 936 850 991 749 725 660 510 581 910 512 664 

PV SN 6 662 640               

Mýtné 460 600 460 600 460 600 460 600 460 600 460 600 460 600 460 600 

Mýtné disk. 405 790 357 501 314 960 277 480 244 461 215 370 189 742 167 163 

PV Mýtné 2 172 466               

Mzdy  482 400 482 400 482 400 482 400 482 400 482 400 482 400 482 400 

Mzdy disk. 424 995 374 422 329 866 290 613 256 031 225 564 198 722 175 075 

PV Mzdy 2 275 288               
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Příloha č. 2: Jednofaktorová citlivostní analýza      (2/2) 

NPV nová hodnota 
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Hodnoty parametrů citlivosti pro NPV=0 

                 

   
    

          
 

                   

           
   

           
 

           

     
   

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 3: Dvoufaktorová citlivostní analýza      (3/1) 
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Příloha č. 4: Rozvaha firmy Calderys Czech s.r.o. ke dni 31. 12. 2012   (4/1) 

označ AKTIVA řád Běžné účetní období 

Minulé 
úč. 

A b c 

období 

Brutto Korekce Netto Netto 

1 2 3 4 

  AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 31 + 63) 001 38 639 -4 153 34 486 45 628 

A.   Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0 0 

B.   Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 13 + 23) 003 1 261 -1 237 24 48 

B. I.   Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.05 až 12) 004 0 0 0 0 

B. I. 1 Zřizovací výdaje 005 0 0 0 0 

  

2 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje  006 0 0 0 0 

3 Software 007 0 0 0 0 

4 Ocenitelná práva 008 0 0 0 0 

5 Goodwill 009 0 0 0 0 

6 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 0 0 0 0 

7 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 0 0 0 0 

8 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný 
majetek 

012 0 0 0 0 

B. II.   Dlouhodobý hmotný majetek  (ř.14 až 22) 013 1 261 -1 237 24 48 

B. II. 1 Pozemky 014 0 0 0 0 

  

2 Stavby 015 0 0 0 0 

3 
Samostatné movité věci a soubory movitých 
věcí 

016 1 261 -1 237 24 48 

4 Pěstitelské celky trvalých porostů 017 0 0 0 0 

5 Dospělá zvířata a jejich skupiny 018 0 0 0 0 

6 Jiný dlouhodobý hmotný majetek 019 0 0 0 0 

7 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 020 0 0 0 0 

8 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný 
majetek 

021 0 0 0 0 

9 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 022 0 0 0 0 

B. III.   Dlouhodobý finanční majetek  (ř. 24 až 30) 023 0 0 0 0 

B. III. 1 Podíly v ovládaných a řízených osobách 024 0 0 0 0 

  

2 
Podíly v účetních jednotkách pod podstatným 
vlivem 

025 0 0 0 0 

3 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 026 0 0 0 0 

4 
Půjčky a úvěry – ovládající a řídící osoba, 
podstatný vliv 

027 0 0 0 0 

5 Jiný dlouhodobý finanční majetek 028 0 0 0 0 

6 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 029 0 0 0 0 

7 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční 
majetek 

030 0 0 0 0 

 



 

Příloha č. 4: Rozvaha firmy Calderys Czech s.r.o. ke dni 31. 12. 2012   (4/2) 

označ AKTIVA řád 
Běžné účetní období 

Minulé 
úč. 

a b c 

období 

Brutto Korekce Netto Netto 

1 2 3 4 

C.   Oběžná aktiva  (ř. 32 + 39 + 48 + 58) 031 37 241 -2 916 34 325 45 380 

C. I.   Zásoby   (ř.33 až 38) 032 937 0 937 920 

C. I. 1 Materiál 033 0 0 0 0 

  

2 Nedokončená výroba a polotovary 034 0 0 0 0 

3 Výrobky 035 0 0 0 0 

4 Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 036 0 0 0 0 

5 Zboží 037 937 0 937 920 

6 Poskytnuté zálohy na zásoby 038 0 0 0 0 

C. II.   Dlouhodobé pohledávky  (ř. 40 až 47) 039 9 095 0 9 095 5 036 

C. II. 1 Pohledávky z obchodních vztahů 040 0 0 0 0 

  

2 Pohledávky - ovládající a řídící osoba 041 0 0 0 0 

3 Pohledávky - podstatný vliv 042 0 0 0 0 

4 
Pohledávky za společníky, členy družstva  a za 
účastníky sdružení 

043 0 0 0 0 

5 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 044 0 0 0 0 

6 Dohadné účty aktivní 045 4 0 4 14 

7 Jiné pohledávky 046 9 091 0 9 091 5 022 

8 Odložená daňová pohledávka 047 0 0 0 0 

C. III.   Krátkodobé pohledávky  (ř. 49 až 57) 048 18 798 -2 916 15 882 29 530 

C. III. 1 Pohledávky z obchodních vztahů 049 18 798 -2 916 15 882 29 520 

  

2 Pohledávky - ovládající a řídící osoba 050 0 0 0 0 

3 Pohledávky - podstatný vliv 051 0 0 0 0 

4 
Pohledávky za společníky, členy družstva  a za 
účastníky sdružení 

052 0 0 0 0 

5 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 053 0 0 0 0 

6 Stát - daňové pohledávky 054 0 0 0 0 

7 Krátkodobé poskytnuté zálohy 055 0 0 0 10 

8 Dohadné účty aktivní 056 0 0 0 0 

9 Jiné pohledávky 057 0 0 0 0 

C. IV.   Krátkodobý finanční majetek  (ř. 59 až 62) 058 8 411 0 8 411 9 894 

C. IV. 1 Peníze 059 33 0 33 36 

  

2 Účty v bankách 060 8 378 0 8 378 9 858 

3 Krátkodobý cenné papíry a podíly 061 0 0 0 0 

4 Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 062 0 0 0 0 

D. I.   Časové rozlišení  (ř. 64 až 66) 063 137 0 137 200 

D. I. 1 Náklady příštích období  064 137 0 137 200 

  
2 Komplexní náklady příštích období 065 0 0 0 0 

3 Příjmy příštích období 066 0 0 0 0 

 



 

Příloha č. 4: Rozvaha firmy Calderys Czech s.r.o. ke dni 31. 12. 2012   (4/3) 

označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní 

a b c 
období období 

5 6 

  PASIVA CELKEM   (ř. 68 + 86 + 119) 067 34 486 45 628 

A.   Vlastní kapitál   (ř. 69 + 73 + 79 + 82 + 85) 068 25 767 25 521 

A. I.   Základní kapitál (ř. 70 až  72) 069 1 000 1 000 

  

1 Základní kapitál 070 1 000 1 000 

2 Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 071 0 0 

3 Změny základního kapitálu 072 0 0 

A. II.   Kapitálové fondy   (ř. 74 až 77) 073 0 0 

A. II. 1 Emisní ážio 074 0 0 

  

2 Ostatní kapitálové fondy 075 0 0 

3 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 076 0 0 

4 Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 077 0 0 

5 Rozdíly z přeměn společností 078 0 0 

A. III.   
Rezervní fondy, nedělitelný fond  a ostatní fondy ze 
zisku  (ř. 80 + 81) 

079 845 725 

A. III. 1 Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 080 508 508 

  2 Statutární a ostatní fondy 081 337 217 

A. IV.   Výsledek hospodáření minulých let  (ř. 83 + 84) 082 15 903 15 587 

A. IV. 1 Nerozdělený zisk minulých let  083 15 903 15 587 

  2 Neuhrazená ztráta minulých let 084 0 0 

A. V.   Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)  085 
8 019 8 209 

  /ř.01 - (+ 69 + 73 + 79 + 82 + 86 + 119)/   

B.   Cizí zdroje      (ř. 87 + 92 + 103 + 115) 086 8 719 20 107 

B. I.   Rezervy   (ř. 88 až 91) 087 0 0 

B. I. 1 Rezervy podle zvláštních právních předpisů 088 0 0 

  

2 Rezerva na důchody a podobné závazky 089 0 0 

3 Rezerva na daň z příjmů 090 0 0 

4 Ostatní rezervy 091 0 0 

B. II.   Dlouhodobé závazky  (ř. 93 až 102) 092 0 0 

B. II. 1 Závazky z obchodních vztahů 093 0 0 

  

2 Závazky - ovládající a řídící osoba 094 0 0 

3 Závazky - podstatný vliv 095 0 0 

4 
Závazky ke společníkům, členům družstva  a k 
účastníkům sdružení 

096 0 0 

5 Dlouhodobé přijaté zálohy 097 0 0 

6 Vydané dluhopisy 098 0 0 

7 Dlouhodobé směnky k úhradě 099 0 0 

8 Dohadné účty pasívní 100 0 0 

9 Jiné závazky 101 0 0 

10 Odložený daňový závazek 102 0 0 

 



 

Příloha č. 4: Rozvaha firmy Calderys Czech s.r.o. ke dni 31. 12. 2012   (4/4) 

označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní 

a b c 
období období 

5 6 

B. III.   Krátkodobé závazky  (ř. 104 až 114) 103 8 719 8 724 

B. III. 1 Závazky z obchodních vztahů 104 6 707 6 182 

    2 Závazky - ovládající a řídící osoba 105 0 0 

    3 Závazky - podstatný vliv 106 0 0 

    4 
Závazky ke společníkům, členům družstva  a k 
účastníkům sdružení 

107 0 0 

    5 Závazky k zaměstnancům   108 167 150 

    6 
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního 
pojištění 

109 99 99 

    7 Stát - daňové závazky a dotace 110 960 1 417 

    8 Kratkodobé přijaté zálohy 111 3 212 

    9 Vydané dluhopisy 112 0 0 

    10 Dohadné účty pasivní  113 783 664 

    11 Jiné závazky 114 0 0 

B. IV.   Bankovní úvěry a výpomoci  (ř. 116 až 118) 115 0 11 383 

B. IV. 1 Bankovní úvěry dlouhodobé 116 0 0 

    2 Krátkodobé bankovní úvěry  117 0 0 

    3 Krátkodobé finanční výpomoci 118 0 11 383 

C. I.   Časové rozlišení  (ř. 120 + 121) 119 0 0 

C. I. 1 Výdaje příštích období 120 0 0 

    2 Výnosy příštích období  121 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 5: Výkaz zisku a ztrát firmy Calderys Czech ke dni  31. 12. 2012  (5/1) 

Označení TEXT Číslo 
Skutečnost v účetním 

období 

a b   
řádku běžném minulém 

c 1 2 

I. Tržby za prodej zboží  01 82 809 79 938 

A.   Náklady vynaložené na prodané zboží 02 55 879 57 788 

+ Obchodní marže  (ř. 01-02) 03 26 930 22 150 

II. Výkony  (ř. 05+06+07) 04 354 415 

  II. 1 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 354 415 

  
2 Změna stavu zásob vlastní činnosti 06 0 0 

3 Aktivace 07 0 0 

B.   Výkonová spotřeba   (ř. 09+10) 08 12 083 9 974 

B. 
  

1 Spotřeba materiálu a energie 09 213 187 

B. 2 Služby 10 11 870 9 787 

+ Přidaná hodnota  (ř. 03+04-08) 11 15 201 12 591 

C.   Osobní náklady 12 4 433 3 889 

C. 

  

1 Mzdové náklady 13 3 232 2 890 

C. 2 Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14 0 0 

C. 3 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 1 074 899 

C. 4 Sociální náklady 16 127 100 

D.   Daně a poplatky 17 15 11 

E.   Odpisy  dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 24 25 

III. 
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 
20+21 ) 

19 0 66 

  III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku  20 0 66 

    2 Tržby z prodeje materiálu 21 0 0 

F.   
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a 
materiálu (ř. 23+24 ) 

22 0 0 

F.   1 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 0 0 

F.   2 Prodaný materiál 24 0 0 

G.   
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a 
komplexních nákladů příštích období 

25 -115 -631 

IV. Ostatní provozní výnosy 26 146 20 

H.   Ostatní provozní náklady 27 114 113 

V. Převod provozních výnosů 28 0 0 

I.   Převod provozních nákladů 29 0 0 

* 
Provozní výsledek hospodaření 30 

10 876 9 270 
/(ř.11-12-17-18+19-22-25+26-27+(-28)-(-29)/   

 

 

 



 

Příloha č. 5: Výkaz zisku a ztrát firmy Calderys Czech ke dni  31. 12. 2012  (5/2) 

Označení TEXT Číslo 
Skutečnost v účetním 

období 

a b   
řádku sledovaném minulém 

c 1 2 

VI Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 0 0 

J.   Prodané cenné papíry a podíly 32 0 0 

  VII.   
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku ( ř. 34 + 35 
+ 36) 

33 0 0 

  VII. 1 
Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobám a v 
účetních jednotkách pod podstatným vlivem 

34 0 0 

  VII. 2 Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 35 0 0 

  VII. 3 Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36 0 0 

  VIII.   Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 0 0 

K.     Náklady z finančního majetku 38 0 0 

  IX.   Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39 0 0 

L.     Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40 0 0 

M.     Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 41 0 0 

X. Výnosové úroky 42 52 40 

N.     Nákladové úroky 43 28 7 

XI. Ostatní finanční výnosy 44 1 020 1 690 

O.   Ostatní finanční náklady 45 2 007 1 342 

XII. Převod finančních výnosů 46 0 0 

P.   Převod finančních nákladů 47 0 0 

* 
Finanční výsledek hospodaření 48 

-963 381 
 /(ř.31-32+33+37-38+39-40-41+42-43+44-45-(-46)+(-47))/   

Q.   Daň z příjmů za běžnou činnost   (ř. 50 + 51) 49 1 895 1 442 

Q. 
  

1      -splatná 50 1 895 1 442 

Q. 2      -odložená 51 0 0 

** 
Výsledek hospodaření za běžnou činnost  (ř. 30 + 48 - 
49) 

52 8 018 8 209 

XIII. Mimořádné výnosy 53 0 241 

R.   Mimořádné náklady 54 0 17 

S.   Daň z příjmů z mimořádné činnosti  (ř. 56 + 57) 55 0 43 

S. 
  

1      -splatná 56 0 43 

S. 2      -odložená 57 0 0 

* Mimořádný výsledek hospodaření (ř. 53 - 54 -55 ) 58 0 181 

T.   Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 59 0 0 

*** 
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)  (ř. 52 + 58 - 
59) 

60 8 018 8 390 

**** 
Výsledek hospodaření  před zdaněním (+/-)  (ř. 30 + 48 + 
53 - 54) 

61 9 913 9 875 

 

 

 



 

Příloha č. 6: Výkaz cash flow firmy Calderys Czech s.r.o. ke dni 31. 12. 2012  (6/1) 

P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období 9 894 

  Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)   

Z.     Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním 9 913 

A. 1   Úpravy o nepeněžní operace 0 

A. 1 1 Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku 24 

A. 1 2 Změna stavu opravných položek, rezerv  0 

A. 1 3 Zisk z prodeje stálých aktiv  0 

A. 1 4 Výnosy z dividend a podílů na zisku 0 

A. 1 5 
Vyúčtované nákladové úroky s vyjímkou kapitalizovaných a vyúčtované výnosové 
úroky 

-24 

A. 1 6 Případné úpravy o ostatní nepěněžní operace 0 

A. *   
Čistý peněžní tok z prov.činnosti před zdaněním, změnami prac. kapitálu a 
mim.položkami 

9 913 

A. 2   Změny stavu nepěněžních složek pracovního kapitálu -1 753 

A. 2 1 Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv 9 652 

A. 2 2 Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasiv -11 388 

A. 2 3 Změna stavu zásob -17 

A. 2 4 
Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do 
peněžních prostř. a ekvivalentů 

        0 

A. **   
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými 
položkami 

8 160 

A. 3   Vyplacené úroky s vyjímkou kapitalizovaných -28 

A. 4   Přijaté úroky 52 

A. 5   Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období -1 895 

A. 6   
Příjmy a výdaje spojené s mimořádným hospodářským výsledkem včetně daně z 
příjmů 

0 

A. ***   Čistý peněžní tok z provozní činnosti  6 289 

  Peněžní toky z investiční činnosti   

B. 1   Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv 0 

B. 2   Příjmy z prodeje stálých aktiv 0 

B. 3   Půjčky a úvěry spřízněným osobám 0 

B. ***   Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti  0 

  Peněžní toky z finančních činností   

C. 1   Dopady změn dlouhodobých,resp. krátkodobých závazků 0 

C. 2   Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty 120 

C. 2 1 
Zvýšení peněžních prostředků z důvodů zvýšení základního kapitálu, emisního ážia 
atd. 

0 

C. 2 2 Vyplacení podílů na vlastním jmění společníkům 0 

C. 2 3 Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů 0 

C. 2 4 Úhrada ztráty společníky 0 

C. 2 5 Přímé platby na vrub fondů 120 

C. 2 6 Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené daně 0 

C. *** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti  120 

F. Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků 6 409 

R. Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního období 16 303 

 


