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Anotace 

Tématem diplomové práce je hodnocení konkrétní podnikové investice do 

dlouhodobého majetku pomocí vybraných metod. Investorem je společnost Stavební 

geologie - GKV, spol. s r.o. Společnost plánuje nákup nového strojního vybavení. První 

část práce je zaměřena na charakteristiku investičního rozhodování a rozbor užívaných 

metod. Druhá praktická část je zaměřena na aplikaci metod pro reálnou investici. Na závěr 

práce je provedeno konečné zhodnocení investice. 

 

Klíčová slova: investice, projekt, metoda, hodnocení, ukazatel, peněžní příjem, 

dlouhodobý majetek, diskontní míra  

 

 

Summary  

The topic of the thesis is evaluation is a company’s investment in long-term assets 

whilst making use of selected methods. The Stavební geologie - GKV, Ltd. is the 

stakeholder. The company plans to purchase new mechanical engineering equipment. The 

first part of the thesis deals with the characteristics of decision making concerning the 

investment and with an analysis of the methods used. The second, practical, part focusses 

on the application of the methods concerning the actual investment. The thesis is 

concluded with the final evaluation of the investment. 
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Přehled použitých zkratek 

BRD Bundesrepublik Deutschland - Spolková republika Německo 

ČPK čistý pracovní kapitál 

DHM dlouhodobý hmotný majetek 

IFRS International Financial Reporting Standards - mezinárodní 

 standardy účetního výkaznictví  

GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung - společnost s ručením 

 omezeným 

IRR Internal Rate of Return - vnitřní výnosové procento 

kN kilonewton - jednotka síly 

kNm kilonewton metr - točivý moment 

kW kilowatt - jednotka výkonu 

m metr - základní jednotka délky 

m2 metr čtvrteční - jednotka míry 

mm milimetr - délková jednotka 

NPV Net Present Value - čistá současná hodnota 

p. a. per annum - roční úroková sazba 

PP peněžní příjem 

ROA Return On Assets - rentabilita aktiv 

ROE Return On Equity - návratnost vlastního kapitálu 

ROI Return On Investment - výnosnost investice 

spol. s r. o. společnost s ručením omezeným 

t tuna - jednotka hmotnosti 
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1 ÚVOD 

Každá firma, která má zájem v době konkurenčního prostředí rozvíjet se, je vždy 

jednou za čas postavena před rozhodnutím o nové investici. Kvalitní investiční rozhodnutí 

patří mezi jedno z nejvýznamnějších. Management firmy by měl o investicích rozhodovat 

správně a efektivně. 

 Investiční projekt a jeho velikost má nejenom vliv na samotnou firmu, ale může 

výrazně ovlivnit i okolí. Pokud se investice úspěšně zrealizuje a přináší plánované efekty, 

výrazně přispívá k prosperitě podniku a naplnění stanovených dlouhodobých cílů. 

V případě chybného rozhodnutí může investice však vést k útlumu firmy a v nejhorším 

případě k jejímu zániku, který sebou nese i ztrátu pracovních míst pro zaměstnance. 

Charakteristickou vlastností investičního rozhodování je dlouhodobost, kdy je nutno 

posuzovat riziko a faktor času, který je spojen s každou investicí. Znalost interních a 

externích podmínek, ve kterých je investice realizována, patří mezi významná kritéria a 

management se jim musí věnovat.  

Na jedné straně stojí správné určení kapitálových výdajů na pořízení a provozování 

investice a na druhé straně odhad budoucích příjmů z investice.  K danému výčtu musíme 

připočíst i vliv dlouhodobého časového horizontu investice a možnému vlivu okolních 

faktorů. 

Způsob financování má také vliv na rozhodovací proces. Finanční prostředky na 

investici mohou být vlastní nebo cizí. Většina firem volí kombinaci financování z části 

vlastními a z části cizími zdroji. Jako cizí zdroj se nejčastěji využívá dlouhodobý investiční 

úvěr od komerčních bank. Jedná se o dlouhodobý splátkový závazek, který je nutno 

dodržovat a vytvářet zisk pro řádnou splátku. 

Výsledkem posouzení ekonomické efektivnosti, znalosti externích i interních 

podmínek a zkušenosti managementu je zamítnutí nebo realizace investice.   

 Ekonomická efektivnost nové investice se bude posuzovat pomocí vybraných 

metod, které budou optimální pro plánovanou investici a zároveň budou zohledňovat riziko 

investičního rozhodování. 

Cílem diplomové práce je vyhodnocení plánované investice společnosti Stavební 

geologie - GKV, spol. s r.o. do nového strojního vybavení. 
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2 VÝZNAM A METODIKA HODNOCENÍ INVESTIC 

2.1 Charakteristika investic a dlouhodobého majetku 

Investice je nejčastěji charakterizována jako ekonomická činnost, při které se stát, 

podnik, jednotlivec vzdává své momentální spotřeby s myšlenkou a cílem získání větší 

hodnoty v budoucnosti. Každý ekonomický subjekt stojí vždy před rozhodnutím o 

směřování finančních prostředku mezi výrobou spotřebních statku a investičních statků. 

Pokud se část spotřebních statků vloží do investičních statků, je většinou výsledkem nárůst 

jak spotřebních, tak i investičních statků [7]. Na pojem investice je možno pohlížet 

z několika ekonomických hledisek: 

 makroekonomické hledisko, 

 mikroekonomické hledisko, 

 podnikové hledisko. 

Makroekonomické hledisko 

Z makroekonomického hlediska se rozlišují hrubé a čisté investice. Hrubé investice 

představují přírůstek investičního majetku za dané období (hmotný investiční majetek, 

nehmotný investiční majetek a přírůstek zásob). Čisté investice jsou hrubé investice, které 

jsou snížené o znehodnocení kapitálu (odpisy, kapitálová spotřeba) [7]. 

Mikroekonomické hledisko 

Mikroekonomické hledisko pohlíží na investice s ohledem na velké peněžní výdaje a 

předpokládá se, že tyto výdaje v budoucnosti vygenerují peněžní příjmy. Výdaje jsou 

nejčastěji v horizontu jednoho roku. Kapitálové výdaje jsou nejčastěji směřovány do 

obnovy a rozšíření hmotného majetku, výzkumných a vývojových programů, přírůstku 

zásob, zaškolení a zapracování pracovníků, reklamních kampaní apod. 

Podnikové hledisko  

O podnikovém hledisku platí obecně stejná charakteristika jako u hlediska 

makroekonomického - odložená spotřeba do budoucnosti. Z výkladu legislativy se jedná o 

jednorázově vynaložené zdroje, které budou přinášet peněžní příjmy během delšího období 

v budoucnosti.   
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2.1.1 Charakteristika dlouhodobého majetku 

Podle mezinárodních standardů účetního výkaznictví IFRS (International Financial 

Reporting Standards) se pojmem dlouhodobý hmotný majetek (DHM) označuje majetek v 

držení podniku pro využití k výrobě nebo dodávce zboží či služeb, pro pronájem ostatním 

subjektům či pro administrativní účely a předpokládá se jeho užívání po dobu více než 

jednoho účetního období [9].  

V české legislativě existuje výčet aktiv, která jsou klasifikována jako dlouhodobý 

hmotný majetek, který je v zásadě srovnatelný s IFRS, s výjimkou majetku pořízeného 

prostřednictvím finančního leasingu a samostatné kategorie oceňovacího rozdílu k 

nabytému majetku [9].  

Do dlouhodobého hmotného pro odpisy řadíme [11]: 
 

 samostatné movité věci, popřípadě soubory movitých věcí se samostatným 

technicko-ekonomickým určením, jejichž vstupní cena je vyšší než 40 000 Kč a 

mají provozně-technické funkce delší než jeden rok, 

 budovy, domy a byty nebo nebytové prostory vymezené jako jednotky zvláštním 

předpisem,  

 stavby, s výjimkou: 

- provozních důlních děl, 

- drobných staveb na pozemcích určených k plnění funkcí lesa, sloužících k 

zajišťování provozu lesních školek nebo k provozování myslivosti, pokud 

jejich zastavěná plocha nepřesahuje 30 m2 a výšku 5 m,  

- oplocení sloužícího k zajišťování lesní výroby a myslivosti, které je drobnou 

stavbou, 

 pěstitelské celky trvalých porostů s dobou plodnosti delší než tři roky, 

 dospělá zvířata a jejich skupiny, jejichž vstupní cena je vyšší než 40 000 Kč, 

 otvírky nových lomů, pískoven, hlinišť. 

Odpisy dlouhodobého hmotného majetku 

DHM se postupně opotřebovává a jeho hodnota se přenáší do nákladů firmy 

postupně formou ročních odpisů [8].  
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Funkce odpisů pro firmu: 

 zdrojová - zdroje pro financování firmy, 

 nákladová - pomocí odpisů se přenáší hodnota DHM do nákladů. 

Druhy odpisů: 

 účetní odpisy, jsou upraveny zákonem o účetnictví, vyjadřují objektivní míru 

opotřebení a skutečný přehled o majetku firmy, 

- účetní odpis lze určit:  

o procentem z pořizovací ceny,  

o podle měřitelného dosaženého užitku (výkonu). 

 daňové odpisy, jsou upraveny zákonem o dani z příjmu, firma při pořízení DHM  

zvolí jednu ze dvou metod, kterou musí dodržet do konce odepisování: 

o rovnoměrné odepisování (lineární), 

o zrychlené odepisování (degresivní). 

2.2 Charakteristika fází investičního projektu 

 Příprava a realizace investičních projektů je hlavní činností pro správné naplňování 

strategie firmy. Jednotlivé fáze, které představují proces přípravy realizace, dělíme do tří 

dílčích etap [3]:  

 předinvestiční fáze, 

 investiční fáze, 

 provozní fáze. 

Největší pozornost si zaslouží předinvestiční fáze, která je výchozím předpokladem 

pro úspěšnou realizaci a následné fungování projektu 

2.2.1 Předinvestiční fáze 

 Předinvestiční fáze se člení do tří etap, které tvoří: 

- identifikace podnikatelských příležitostí, 

- předběžný výběr projektů a příprava projektů, 

- zhodnocení projektu a rozhodnutí o přijetí nebo zamítnutí. 
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Identifikace podnikatelských příležitostí je prvotním podnětem pro identifikování 

nových podnikatelských příležitostí. Pro ujasnění jednotlivých podnětů jsou zpracovány 

studie těchto příležitostí (opportunity studies), které mají za cíl zpracovat dostupné 

informace a v hrubé míře posoudit efektivnost projektů. Výsledkem je předběžný výběr 

příležitostí, ke kterým bude zpracována technicko-ekonomická studie [3].  

Technicko-ekonomická studie projektu (feasibility study) poskytuje veškeré 

podklady pro investiční rozhodnutí. V rámci studie je nutné formulovat a kriticky vyšetřit 

základní komerční, technické, finanční a ekonomické požadavky, dále také požadavky 

týkající se ochrany životního prostředí, a to na základě variantního řešení. Výsledkem 

feasibility study je výběr nejvýhodnější varianty, stanovení harmonogramu realizace a 

rámcový rozpočet. 

Osnova studie proveditelnosti (feasibility study) [10]:  

- obsah, 

- úvodní informace, 

- stručné vyhodnocení projektu, 

- stručný popis podstaty projektu a jeho etap, 

- analýzy trhu, odhad poptávky, marketingová strategie a marketingový mix, 

- management projektu a řízení lidských zdrojů, 

- technické a technologické řešení projektu, 

- dopad projektu na životní prostředí, 

- zajištění investičního majetku, 

- řízení pracovního kapitálu (oběžný majetek), 

- finanční plán a analýza projektu, 

- hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu, 

- analýza a řízení rizik (citlivostní analýza), 

- harmonogram projektu, 

- závěrečné shrnující hodnocení projektu. 
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2.1.2 Investiční fáze 

Investiční fáze tvoří vlastní realizaci projektu. Po zpracování právního, finančního a 

organizačního rámce, zajištění financování projektu a vytvoření projektového týmu je 

možno zahájit realizaci projektu. Etapy investiční fáze [3]:  

- zpracování úvodní projektové dokumentace, 

- zpracování realizační projektové dokumentace, 

- realizace projektu, 

- příprava, uvedení do provozu a zkušební provoz, 

- aktualizace dokumentů a systému. 

2.2.2 Provozní fáze 

Provozní fázi je možno posuzovat jak z krátkodobého, tak i z dlouhodobého 

hlediska. 

Krátkodobé hledisko zohledňuje problémy, které vznikají např. z nezvládnutí 

technologického procesu, z nedostatečné kvalifikace zaměstnanců apod. [3].    

Dlouhodobé hledisko se týká celkové strategie. Zde hlavní roli hrají příjmy a výdaje, 

ze kterých se vycházelo při zpracování technicko-ekonomické studie projektu. Čím více se 

blížíme zvolené strategii, tím méně nákladná jsou nápravná opatření a minimalizuje se 

nezdar projektu.          

Součástí provozní fáze by měl být i postaudit prováděný po jednom až třech letech 

provozu projektu. Cílem postauditu je srovnání původních předpokladů se skutečnou 

realitou při provozu projektu. 

2.3 Pen žní toky investičních projektů 

Peněžní toky představují kapitálové výdaje a peněžní příjmy, které souvisejí 

s investicí během její doby pořízení, životností a likvidací. Stanovení předpokládaného 

peněžního toku je jednou z nejobtížnějších kapitol finančního plánování a investičního 

rozhodnutí. Obtížnost je hlavně u projektů s dlouhou dobou životnosti (stroje 10-15 let, 

stavební investice 40-50 let) a dále u projektů, kde na budoucí peněžní příjem působí 

mnoho faktorů. 
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Pro období pořízení investice je typický výdaj peněz. Jedná se o výdaje na pořízení 

investičního majetku, které budou dlouhodobě vázány v projektu a výdaje spjaté 

s pořízením investice. Celkové náklady jsou nazývány kapitálovými výdaji [7]. V případě, 

kdy se kapitálový výdaj uskutečňuje více než jeden rok, je nutné výdaj diskontovat.  

Stanovení očekávaných pen žních příjmů [7] z investice je mnohem obtížnější než 

stanovení kapitálových výdajů. Jedná se o nejkritičtější místo celého investičního 

rozhodování, hlavně z důvodu faktoru času a rozdílu mezi plánovanými a skutečnými 

příjmy. Za peněžní příjem nelze považovat účetní zisk ale cash-flow, tj. skutečný peněžní 

tok (čistý příjem), který plyne z investice.  

2.4 Význam hodnocení investic 

Investiční činnost v soukromém a veřejném sektoru se zaměřuje především na 

rozšíření a obnovu dlouhodobého majetku, kdy pořízení majetku se děje za účelem 

ekonomického prospěchu v budoucnosti. 

Investici jako pojem je možno posuzovat z několika různých ekonomických pohledů. 

Z makroekonomického hlediska je investice charakterizována jako odložená spotřeba, tzn. 

že podnik se vzdá současné spotřeby za účelem budoucího zlepšení spotřeby nebo 

produktu. Z hlediska finančního je investice charakterizována jako jednorázový výdaj, 

který bude přinášet peněžní příjmy v budoucím období [1]. Jedná se také o odloženou 

spotřebu za účelem rozšíření majetku, a tím navýšení hodnoty podniku nebo za účelem 

získání budoucích výnosů.  

V době pořízení představuje investice skutečný peněžní výdaj, který do nákladů 

podniku vstupuje formou odpisů při svém užívání. Proto je důležité, aby investice co 

nejdříve přinášela výnos, který zabezpečí plnou úhradu investice a plánovaného výnosu 

v budoucnosti [6].  

Smyslem hodnocení investice je efektivní posouzení plánované investice. Chybné 

rozhodnutí managementu může podniku způsobit vážné ekonomické problémy a 

v nejhorším případě i bankrot. Podnik, který se chce rozvíjet a obstát v konkurenčním 

prostředí se však bez investic neobejde. Důležitý je tedy pro každý podnik plán investic, 

který je součástí strategického plánu a stanoví dlouhodobé cíle. Plán vychází z potřeb 

podniku. V průmyslových podnicích se převážně orientují na nákup nového strojního 
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vybavení z důvodu rozšíření výroby nebo obnovy stávajícího zařízení, výstavby nebo 

modernizace provozních prostor (hal). 

2.5 Metodika hodnocení investic 

Pro hodnocení efektivnosti investice se využívá několik kritérií, podle kterých se 

bude investice posuzovat. Mnohá kritéria se od sebe velice zásadně liší a mnohdy se jedná 

pouze o různé technické postupy. Každá investice je realizována s určitým cílem a proto je 

třeba se rozhodnout, který cíl se bude preferovat. Nákladové kritérium bude použito, pokud 

má investice snížit výrobní náklady. Ziskové kritérium bude použito za účelem zvýšení 

zisku. V praxi se nejčastěji používá ziskové kritérium, které vyjadřuje efektivnost 

komplexněji oproti nákladovému, které obvykle nepostihuje celkovou efektivnost [7].  

Investice je efektivní tehdy, pokud příjmy z investice jsou vyšší než náklady, které 

jsou s investicí spojené. Obecným efektem investice je peněžní příjem. Zisk je účetní 

hodnota, který nevystihuje reálný tok peněz v podniku. 

Metody hodnocení investic se nejčastěji rozdělují na dvě skupiny [7]:  

 metody statické - nepřihlížejí k působení faktoru času, využívají se u investic 

s krátkou dobou životnosti, používají se u méně významných investic a 

v případech, kdy je diskontní faktor nízký, 

 metody dynamické - přihlížejí k faktoru času a jejich podstatou je diskontování 

všech vstupních údajů vstupujících do výpočtů, vhodné jsou pro investice 

s dlouhou dobou ekonomické životnosti a delší dobou pořízení investice, což je 

většina reálných investic. 

Faktor času 

Při posuzování investice je velmi podstatné počítat s tím, že současné výdaje 

(příjmy) jsou hodnoceny výše než výdaje (příjmy), které se uskuteční v příštím roce nebo 

za několik let. Proto investice, které budou přinášet výnosy po delší dobu, mají být 

hodnoceny na bázi jejich dnešních hodnot a ne na základě nominálních budoucích hodnot. 

Faktor času se váže k veličinám peněžního toku [6].  
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2.5.1 Metody statické 

Metody statické jsou vhodné pro rychlé a snadné vyhodnocení a tím pádem i pro 

rychlé vyloučení nevýhodných investic. Používají se v situaci, kdy faktor času nemá 

zásadní vliv na rozhodování o investici. Metoda je ideální pro projekty s krátkou dobou 

životnosti a nízkou diskontní sazbou [7].  

Statické metody hodnocení investičních projektů: 

 metoda doby návratnosti, 

 metoda výnosnosti investice. 

2.5.1.1 Metoda doby návratnosti 

Metoda doby návratnosti je výpočet doby, za kterou se investice splatí z peněžních 

příjmů. Doba návratnosti by měla být kratší než doba životnosti projektu, a čím je tato 

doba splacení kratší, tím je investice hodnocena lépe. Ukazatel metody doby návratnosti je 

vypočítán dle vztahu (1) [7]. 

   a

i

nn OZI
1

 (1)  

kde: 

I pořizovací cena (kapitálový náklad) 

Zn roční zisk z investic po zdanění v jednotlivých letech životnosti 

On roční odpisy v jednotlivých letech životnosti 

n jednotlivá léta životnosti 

a doba návratnosti 

Vypočtenou dobu návratnosti nelze brát za hlavní měřítko efektivnosti investice, ale 

za ukazatel likvidity investičního projektu. Samotná doba návratnosti vyjadřuje pouze 

dobu, která je nutná k úhradě kapitálového výdaje peněžními příjmy. Metoda doby 

návratnosti je vhodná metoda k doplnění komplexnosti posuzování ekonomické 

efektivnosti. 

Nedostatky metody doby návratnosti [7]:  

 nebere v úvahu faktor času, 

 vyjadřuje pouze likviditu projektu, nevyjadřuje likviditu podniku jako celku, 
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 příjmy, které vznikají po době návratnosti až do konce ekonomické životnosti, 

nejsou brány v úvahu, 

 problematická zdůvodnění případné předem stanovené doby návratnosti 

používané podnikem v souvislosti s hodnocením přijatelnosti projektu. 

2.5.1.2 Metoda výnosnosti investice 

Metoda výnosnosti investice považuje za efekt zisk, který charakterizuje přínos 

investice. Metoda počítá s průměrným ročním ziskem po zdanění. Ukazatel metody 

průměrné výnosnosti investice je vypočítán dle vztahu (2) [6].  

K

Z
ROI r  (2) 

kde: 

ROI   výnosnost investice    

Zr   průměrný čistý roční zisk plynoucí z investice  

K  kapitálový výdaj (náklady na investici) 

 Metoda je vhodná pro srovnávání projektů s různou dobou životnosti a různou 

výší kapitálových výdajů. Předností metody je jednoduchost propočtu, srozumitelnost a 

výpočet ukazatele se shoduje se všeobecně používanými ukazateli výnosnosti kapitálu. 

Nedostatky metody výnosnosti investic [7]:  

 bere v úvahu účetně vykazovaný zisk, který je možno přes výši odpisů ovlivnit, 

 nepřihlíží k odlišné časové hodnotě peněz, 

 nezohledňuje rozsah investičního projektu, 

 nebere v úvahu faktor času a nepřihlíží k rozložení zisku v čase. 

I přes popsané nedostatky je metoda užívána k rychlému posouzení výhodnosti 

projektu, převážně u krátkodobých projektů a je brána jako doplňková. 

2.5.2 Metody dynamické 

Dynamické metody se využívají u projektů s delší dobou ekonomické životnosti 

dlouhodobého majetku. Metoda respektuje faktor času a tím nedochází ke skreslování 

výpočtů a tím pádem k následnému rozhodnutí o přijetí nebo zamítnutí projektu [3].  
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Metody můžeme rozlišovat z pohledu efektu z investičních projektů: 

 metoda, která jako kritérium hodnocení považuje úsporu nákladů (nákladová 

kritéria hodnocení ekonomické efektivnosti), 

 metoda, která jako kritérium hodnocení považuje očekávaný účetní zisk (zisková 

kritéria hodnocení ekonomické efektivnosti). 

Dynamické metody hodnocení investičních projektů: 

 metoda čisté současné hodnoty, 

 metoda doby návratnosti upravená diskontováním 

 index ziskovosti, 

 metoda vnitřního výnosového procenta. 

2.5.2.1 Metoda doby návratnosti upravená diskontováním 

Diskontovaná doba návratnosti je modifikací statické metody - doba návratnosti. 

Základní rozdíl je, že u dynamické metody peněžní příjmy z investice nejdříve 

diskontujeme na současnou hodnotu a následně porovnáváme s náklady na investici. 

Ukazatel doby návratnosti upravené diskontováním je vypočítán dle vztahu (3) [7].  

   n

a

i

nn
i

OZI  1

1
*

1

 (3) 

kde: 

          i požadovaná výnosnost (diskontní sazba) 

I, Zn, On, n, a proměnné mají stejný význam jako ve vztahu (1) 

Diskontovaná doba návratnosti by měla být kratší než doba životnosti projektu. Při 

porovnávání investic je považována za lepší ta investice, která má dobu návratnosti kratší. 

Tato metoda je vhodná pro projekty s nejistými příjmy ve vzdálenější budoucnosti. 

Používají ji podniky, které rychle obměňují svůj majetek a likvidita projektu má zásadní 

vliv na likviditu celého podniku. 

Nedostatky metody doby návratnosti upravené diskontováním: 

 nebere v úvahu příjmy, které vznikají po době návratnosti až do konce 

ekonomické životnosti [7].  
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2.5.2.2 Metoda čisté současné hodnoty 

Metoda čisté současné hodnoty NPV (Net Present Value) vyjadřuje rozdíl mezi 

současnou hodnotou všech očekávaných příjmů z investice a současnou hodnotou výdajů, 

které bylo nutné na pořízení a provoz investice vynaložit. Ukazatel metody čisté hodnoty je 

vypočítán dle vztahu (4) [7].  

  K
i

PNPV
n

N

n

n  1

1
*

1

 (4)  

kde:   

NPV čistá současná hodnota investice 

Pn peněžní příjmy v jednotlivých letech 

K kapitálový výdaj 

N doba životnosti investice 

i  požadovaná výnosnost (diskontní sazba) 

n jednotlivá léta životnosti 

Výsledky a interpretace použité metody: 

 jestliže je NPV > 0, investiční projekt je přijatelný, protože zaručuje požadovanou 

míru výnosu a zvyšuje tržní hodnotu podniku, 

 jestliže je NPV = 0, investiční projekt je indiferentní, nesnižuje ani nezvyšuje tržní 

hodnotu podniku, 

 jestliže je NPV < 0, investiční projekt je nepřijatelný, nezajišťuje požadovanou 

míru výnosu a snižuje tržní hodnotu podniku. 

Metoda čisté současné hodnoty je nejvhodnější metoda vyhodnocení ekonomické 

efektivnosti, počítá s celým peněžním příjmem, nikoli pouze s účetním ziskem, a bere 

v potaz příjem po celou dobu životnosti projektu. Výsledek představuje hlavní cíl podniku 

- zvýšení tržní hodnoty podniku [3].  

Nedostatky metody čisté současné hodnoty: 

 stanovení požadované míry výnosnosti (podniková diskontní sazba), 

 stanovení reálných peněžních toků projektu, 

 výběr investičních variant, pokud jsou limitovány finančními zdroji. 
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2.5.2.3 Index ziskovosti 

Index ziskovosti nebo také index výnosnosti (Profitability Index) vyjadřuje, kolik 

příjmů připadá na jednu korunu investovaného kapitálu a používá se jako doplňková 

metoda k metodě čisté současné hodnoty. Na rozdíl od metody čisté současné hodnoty je 

relativní povahy a můžeme jej charakterizovat jako podíl současné hodnoty budoucích 

příjmů projektu a současné hodnoty kapitálových výdajů [3]. Ukazatel indexu ziskovosti je 

vypočítán dle vztahu (5) [7].  

 
K

i
P

I

N

n
nn

z

  1 1

1
*

 (5)  

kde: 

Iz  index ziskovosti 

Pn, K, N, i, n  proměnné mají stejný význam jako ve vztahu (4) 

Je-li hodnota Iz > 1, pak lze investici přijmout, protože investice je zisková. Čím je 

hodnota indexu vyšší, tím je investice ziskovější a je vhodnější pro přijetí. Platí, že pokud 

je hodnota NPV > 0, pak i hodnota Iz > 1. 

Index ziskovosti je doporučován jako kritérium pro výběr z několika variant 

investičních projektů, které splňují kladnou čistou současnou hodnotu a zároveň jsou 

omezeny kapitálové zdroje. Není možné přijmout veškeré projekty, ale pouze ty, které jsou 

kapitálově zabezpečeny a přinesou nejvyšší možnou čistou současnou hodnotu [7]. V praxi 

je vhodné dobře zvážit i nedostatky využití indexu ziskovosti a při konečném rozhodnutí o 

investici akceptovat index ziskovosti jako nadstavbu metody čisté současné hodnoty. 

 Nedostatky indexu ziskovosti: 

 využití u projektů, které jsou vzájemně závislé nebo se vzájemně vylučují. 

2.5.2.4 Metoda vnitřního výnosového procenta 

Metoda vnitřního výnosového procenta IRR (Internal Rate of Return) je používána 

pro výpočet průměrného ročního výnosu po dobu životnosti investice. Je možno ji také 

definovat jako úrokovou míru (diskontní sazbu), při které se současná hodnota peněžních 

příjmů rovná současné hodnotě kapitálových výdajů. Jedná se o výši výnosu, při níž je 
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čistá současná hodnota rovna nule. Matematický vyjádření vnitřního výnosového procenta 

je vyjádřeno vztahem (6) [7].  

  
N

n
nn K

i
P

1 1

1
*  (6) 

kde: 

i vnitřní výnosové procento (neznámá proměnná) 

Pn, K, N, i, n proměnné mají stejný význam jako ve vztahu (4) 

Vnitřním výnosovým procentem je taková hodnota úrokového koeficientu i, kdy platí 

rovnice ze vztahu (6). 

Pro samotný výpočet vnitřního výnosového procenta se využívá několika metod 

(lineární interpolace, grafická interpolace, metoda zásobitelů). 

Výpočet pomocí lineární interpolace [7]:  

1. Zvolí se libovolná úroková míra, kterou se diskontují plánované peněžní příjmy. 

2. Součet diskontovaných příjmů se porovná s kapitálovým výdajem. 

3. Hledáme takové úrokové míry, při nichž bude diskontovaný peněžní příjem vyšší 

a nižší než kapitálový výdaj. 

4. Hledané vnitřní výnosové procento (IRR) vypočteme dle vztahu (7) [2].  

 nv

vn

n
n ii

NPVNPV

NPV
iIRR  *  (7) 

kde: 

IRR vnitřní výnosové procento 

NPVn čistá současná hodnota při nižší úrokové míře 

NPVv čistá současná hodnota při vyšší úrokové míře 

in   nižší zvolená úroková míra  

iv   vyšší zvolená úroková míra 

Pokud vnitřní výnosové procento je větší než diskontní míra zahrnující riziko, je pro 

podnik investice přijatelná. Je-li celá investice financována na úvěr, mělo by být vnitřní 

výnosové procento větší než je úroková míra úvěru [7].  
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Nedostatky metody vnitřního výnosového procenta: 

 pokud v průběhu životnosti peněžní toky nestandardně změní své znaménko, 

vnitřní výnosové procento může nabývat více hodnot, pak se doporučuje použít 

jinou metodu, 

 jestliže existují vzájemně se vylučující se projekty, které mají standardní peněžní 

toky, a máme vybrat, který z nich je efektivní, i v tomto případě se doporučuje 

použít jinou metodu pro rozhodnutí [7]. 

2.6 Analýza citlivosti investičního projektu 

Analýza citlivosti se používá pro zjištění, jak je očekávaný peněžní příjem závislý na 

změně faktorů, které na něj působí. Faktorů, které ovlivňují úspěšnost projektu, je celá 

řada. Mezi nejvýznamnější patří výše plánovaných tržeb, provozní a mzdové náklady, 

daňové sazby, devizové kurzy apod. Faktory mohou být málo důležité - těmto faktorům 

není nutné se příliš věnovat a pak jsou faktory velmi důležité, rozhodující - těmto faktorům 

je nutné věnovat velkou pozornost a podrobit je detailnějšímu rozboru. 

Cílem analýze je právě nalezení důležitých faktorů a kvantifikovat jejich vliv na 

efektivnost projektu [7]. 

Investiční projekty jsou dle zkušenosti z prováděných analýz nejvíce citlivé na 

změny cen vstupů a výstupů. 

Postup při analýze [7]: 

 definovat závislost peněžních příjmů (případně jejich částí) na faktorech, které jej 

ovlivňují, 

 určit nejpravděpodobnější faktory, které byly brány při výpočtech a stanovení 

očekávaného peněžního příjmu, 

 určení změněných hodnot jednotlivých faktorů (za předpokladu neměnnosti 

ostatních faktorů) a jejich vliv na celkový peněžní příjem, 

 stanovení nejvýznamnějších a méně důležitých faktorů, které ovlivňují peněžní 

příjem. 

Nedostatky analýzy citlivosti investičního projektu: 

 sleduje jednotlivé faktory izolovaně, i když spolu mohou souviset [7]. 
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V důsledku nedostatků analýzy citlivosti je vhodné zvážit věrohodné a reálné 

kombinace faktorů v podobě tzv. alternativních varovných scénářů. Tím je možno se 

vyvarovat izolovanému vlivu jednotlivých faktorů na peněžní příjem z produktu. 

Alternativní varovné signály mohou také zhodnotit omezený počet proměnných 

faktorů na peněžní příjem, a proto se velký počet kombinací faktorů stanoví pomocí 

počítačové simulace [7]. 

2.7 Parametry pro výpočet jednotlivých metod hodnocení 

Pro výpočet jednotlivých ukazatelů, které jsou součástí statických a dynamických 

metod hodnocení je potřeba definovat a znát následující parametry: 

 doba životnosti investice, 

 kapitálové výdaje na investici, 

 zdroje financování investice, 

 podniková diskontní míra, 

 peněžní příjem z investice. 

2.7.1 Doba životnosti investice 

Doba životnosti investice [6] se stanoví na základě technické životnosti udávané 

výrobcem nebo dodavatelem. Skutečná ekonomická doba životnosti je u strojního 

vybavení hlavní měrou ovlivněna procentem využitelnosti, fyzickým opotřebením a 

servisní činností. Pokud již podnik podobný investiční projekt realizoval v minulosti, může 

management vycházet ze zkušeností z předchozích projektů.  

Doba životnosti velice významným způsobem ovlivňuje efektivnost projektu. Pokud 

změníme dobu životnosti o pár let jedním nebo druhým směrem z původně ztrátové 

investice se stane vysoce výnosná investice a naopak. Obvykle se tento údaj počítá jako 

skutečná doba životnosti daného zařízení (nikoliv tedy doba jeho odpisu, jedná se o výdaj a 

nikoliv o náklad). Pro investiční rozhodnutí platí, že ekonomická životnost investice 

nemůže být delší než technická.  



Bc. Jaroslav Siblík: Hodnocení ekonomické efektivnosti investice do dlouhodobého majetku 

2013     17 

 

2.7.2 Kapitálové výdaje 

Kapitálové výdaje (investiční náklady) jsou peněžní výdaje, u nichž se předpokládá 

přeměna na budoucí peněžní příjmy. 

Stanovení kapitálových výdajů na dlouhodobý hmotný majetek [6]:  

 výdaje na pořízení (nákupní cena pořizovaného stroje, výrobního zařízení, 

dopravního prostředku, dopravné, náklady na instalaci, projektová a přípravná 

dokumentace, proškolení zaměstnanců apod.), 

 zvýšení čistého pracovního kapitálu, 

 výdaje spojené s prodejem a likvidací nahrazovaného investičního majetku, 

 daňové vlivy. 

Výše kapitálových výdajů je vypočítán dle vztahu (8) [7].  

DPOIK   (8)  

kde: 

K  kapitálový výdaj 

I výdaj na pořízení investičního majetku 

O  výdaj na trvalý přírůstek čistého pracovního kapitálu 

P  čistý prodej existujícího nahrazovaného investičního majetku 

D  daňové efekty 

Čistý pracovní kapitál ĚČPKě 

Rozdíl přírůstku oběžného majetku a přírůstku krátkodobých závazků, který vyvolá 

nová investice, vypočteme dle vztahu (9) [1].  

ČPK = (zásoby + pohledávky + finanční majetek) - krátkodobé závazky      (9) 

2.7.3 Zdroje financování investice 

 vlastní zdroje (vlastní kapitál) - zisk po zdanění, odpisy a přírůstky rezerv, prodej 

dlouhodobého majetku a snížení oběžných aktiv, 

 cizí zdroje (cizí kapitál) - bankovní úvěry, dluhopisy, subvence a dary, rizikový 

kapitál, 

 kombinovaný způsob. 

https://managementmania.com/cs/pohledavky
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2.7.4 Podniková diskontní míra 

Podniková diskontní míra vyjadřuje očekávanou výnosnost projektu a má zabezpečit 

úhradu nákladů cizího kapitálu. Tento ukazatel se využívá při přepočtech budoucích hodnot 

na hodnoty současné. Podniková diskontní míra by měla zahrnovat riziko spojené s 

hodnocenou investicí. Platí: „čím vyšší riziko, tím vyšší diskontní míra“. Výši diskontní míry 

lze určit několika způsoby: 
 

 ztotožnění s firemními náklady kapitálu (náklady se stanovují jako vážený 

aritmetický průměr nákladů vlastního a cizího kapitálu), 

 náklady vlastního kapitálu (oportunitní náklady závisející na riziku podnikatelské 

činnosti firmy) [3],  

 náklady cizího kapitálu (náklady úvěrů a půjček představuje jejich úroková 

sazba), 

 posouzení rizikovosti investičního projektu (přímé a nepřímé promítání rizika).  

Promítání rizika do finančních kritérií efektivnosti investic [7] 

 Přímé promítání hodnotí projekt dvěma veličinami - efektivností a rizikem. 

Vzájemným porovnáním veličin je vyjádření rizika každého projektu, které ovlivňuje 

přijetí nebo zamítnutí investice. 

Nepřímé promítání je v praxi nejčastější způsob zohledňování rizika. 

- úprava požadované výnosnosti s ohledem na riziko, 

- stanovení rizikových tříd podle charakteru projektu s různou výší požadované 

míry výnosnosti, tabulka 1, 

- metoda koeficientu jistoty. 

Tabulka 1.  Kategorie investic – diskontní sazby 

  Kategorie investic   Zvolená diskontní sazba Ě%ě 

  Obnova starých strojů bezriziková     8 

  Zavedení nových strojů 10 

  Rozšíření stávající výroby 10 

  Nové výrobky na stávající trh 12 

  Nové výrobky na nový trh 16 

  Nové výrobky na nový zahraniční trh 20 

  Výzkum 25 

[7] 
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2.7.5 Pen žním příjem z investice  

Správný a korektní odhad peněžních příjmů je základem pro věrohodný a realistický 

výpočet všech metod hodnocení investice. U dlouhodobých projektů je velmi náročné určit 

roční hotovostní toky svázané s investicí. Pro výpočet peněžních příjmů vycházíme z tržeb. 

Další položkou jsou odpisy, které nejsou peněžním výdajem, ale jako součást tržeb se 

vracejí podniku a považujeme je za peněžní příjem. Změna oběžného majetku - přírůstek 

snižuje příjmy, úbytek zvyšuje příjmy. Příjem z prodeje investičního majetku, upravený o 

daň. Celkový peněžní příjem je vypočítán dle vztahu (10) [7].  

DPOAZP M   (10)  

kde: 

P  celkový roční peněžní příjem z investice 

Z roční přírůstek provozního zisku po zdanění, úroky z úvěru nejsou zahrnovány 

 do nákladů 

A přírůstek ročních daňových odpisů z investice  

O změnu čistého pracovního kapitálu v důsledku investování během životnosti 

investice (úbytek +, přírůstek -) 

PM    příjem z prodeje investičního majetku  

D      daňový efekt z prodeje investičního majetku    

Výpočet současné hodnoty očekávaných výnosů dle vztahu (11)
 [7] 

         n

t
t

t

n

n

k

CF

k

CF

k

CF

k

CF
PVCF

1
2

2

1

1

11
...

11
 (11) 

kde: 

PVCF  současná hodnota cash flow v období t 

CF t  očekávaná hodnota cash flow v období t (t = 1 až n) 

k míra kapitálových nákladů na investici (podniková diskontní míra) 

t období 1 až n (roky) 

n očekávaná životnost investice v letech 
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3 CHARAKTERISTIKA DLOUHODOBÉHO MAJETKU, 
TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ PARAMETRY STROJE 

3.1 Technické a ekonomické parametry stroje 

3.1.1 Charakteristika společnosti 

Hodnocení efektivnosti reálné investice je provedeno ve spolupráci se společností 

Stavební geologie - GKV, spol. s r.o. Management společnosti poskytl relevantní dokumenty 

a informace, které budou využity při hodnocení investičního záměru.  

Základní údaje o společnosti [13]: 

Obchodní firma:  Stavební geologie - GKV, spol. s r. o. 

Sídlo:                                 Lom, Vrchlického 601, PSČ 435 11 

Identifikační číslo:            432 22 561 

Datum zápisu:                   4. září 1991 

Právní forma: společnost s ručením omezeným 

Předmět podnikání:   provádění vrtných prací, hornická činnost, činnost prováděná 

 hornickým způsobem 

Základní kapitál:                1 606 tis. Kč 

Roční obrat:                       56 069 tis. Kč 

Počet zaměstnanců:           20 

V roce 1991 byla ustavena akciová společnost Stavební geologie Praha se sedmi 

dceřinými společnostmi, mezi nimiž byla Stavební geologie Lom a.s. se zaměřením na 

zakládání staveb. 

V roce 1992 dochází k privatizaci této dceřiné společnosti (prodejem 100% jejích 

akcií) a ke změně jejího názvu a právní formy na Stavební geologie - GKV, spol. s r.o. V 

této podobě působí společnost v oblasti geologických a vrtných prací a speciálního 

zakládání staveb do současnosti a tuto činnost zajišťuje po celém území České republiky. 

Společnost dále provádí stavby gabionových konstrukcí. Gabionové konstrukce umožňují 

stabilizaci svahů, zpevňovaní nestabilních okrajů vozovek, zpevňování břehů vodních toků 

a budování dalších technických prvků na nestabilních podkladech. V poslední době 
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společnost rozšířila svojí činnost podnikání do sektoru údržby dopravních komunikací a 

vyšší dodavatelství skládek komunálního odpadu [12]. 

V oblasti speciálních vrtných prací společnost provádí [12]:  

 velkoprům rové piloty, vrty do maximální hloubky 25 m včetně pažení v 

průměru 460 - 1500 mm, soupravami CALWELD ADL 1000 a soupravami 

BAUER BG 7 a BG 18, 

 mikropiloty, vrty do maximální hloubky 30 - 50 m v průměru 220 mm včetně 

pažení, soupravami Böhler 121 DTK, Krupp 700A a 800A, Ingersoll - Rand LM 

100. Hlavní využití této technologie se nabízí při realizaci mikropilotů, 

horninových kotev a zápor, 

 injektáže, 

 zemní kotvy. 

3.1.2 Charakteristika investičního projektu 

Společnost Stavební geologie - GKV, spol. s r. o. plánuje dovybavení strojového 

parku - nákup nové vrtné soupravy. Společnost ke své činnosti využívá stroje ve stáří    

cca. 13 až 15 let typu BAUER BG 18 a BAUER BG 7. Stávající technické parametry 

vrtných souprav již plně nevyhovují poptávaným zakázkám v parametrech hloubky vrtání 

a průměru vrtání. Zároveň jde o snížení provozních nákladů, které se na starších vrtných 

soupravách postupně navyšují. 

Tyto důvody vedly společnost k rozhodnutí zakoupit novou moderní vrtnou 

soupravu, která by splňovala současné technické požadavky. Nová souprava přinese 

společnosti nové zakázky a zároveň sníží provozní výdaje. Po zvážení nabídek na trhu se 

společnost rozhodla pro vrtnou soupravu BAUER BG 24, která splňuje dané požadavky a 

s jejímž výrobcem má management již dobré zkušenosti. Společnost plánuje realizaci 

projektu v prvním čtvrtletí roku 2014. 

Míra výnosnosti projektu určená investorem 

Management společnosti si stanovil minimální míru výnosnosti ve výši 15 %. Tento 

ukazatel bude jeden z rozhodujících pro přijetí či zamítnutí plánované investice. 

Požadovaná míra bude srovnávána s vnitřním výnosovým procentem. 
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3.1.3 Technické a ekonomické parametry stroje 

Vrtná souprava určená pro velkoprofilové vrtání. Souprava používá klasický pilotový 

systém, kdy kroutící moment a vertikální tlačná síla působí na vrtací nástavce přes 

teleskopické tyče. Změnou vrtacích nástavců je možné využití ve všech typech půdy.  

Instalace vrtacích pouzder je pomocí otočného pohonu nebo obložkových oscilátorů [14]. 

Rozměry vrtné soupravy uvedeny na obrázku 1. 

Technické parametry vrtné soupravy [14]:  

Typ:                                                                              BG 24 H 

Výrobce:                                                                      BAUER Maschinen GmbH, BRD 

Celková hmotnost:                                                      82,5 t 

Celková výška:                                                21,8 m 

Točivý moment:                                                           237 kNm 

Výkon motoru:                                                            313 kW 

Výkon hlavního navijáku efektivní / nominální:         220 / 250 kN 

Výkon pomocného navijáku efektivní / nominální:    80 / 100 kN 

Zdvih navijáku:                                                          15,4 m 

Maximální průměr vrtání:                                            1700 mm 

Maximální hloubka vrtání:                                          58 m 

Podvozek:                                                                    UW 80 

Ekonomické parametry vrtné soupravy: 

Pořizovací cena:                                                     28 160 000 Kč     

Plánová životnost:                                        20 let 

Celková doba realizace:                                              4 měsíce 

Zahájení provozu:                                                        první čtvrtletí roku 2014     
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Obrázek 1: Rozměry (mm) vrtné soupravy BG 24 H  [14] 
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4  HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI 

 INVESTICE 

4.1 Vstupní parametry 

4.1.1 Kapitálový výdaj, financování investice 

Struktura kapitálových výdajů na pořízení nové investice je uvedena v tabulce 2. 

V ceně pořízení je zahrnuto zprovoznění vrtné soupravy a proškolení obsluhy stroje. 

Kapitálový výdaj je vypočten dle vztahu (8). 

Tabulka 2: Struktura kapitálových výdajů 

Výdaj  ĚKčě 

  Vrtná souprava BG 24 H 28 160 000 

  Doprava 200 000 

  Přírůstek čistého pracovního kapitálu 976 000 

  Celkem 29 336 000 

 [vlastní zpracování] 

Společnost Stavební geologie - GKV, spol. s r.o. použije kombinovaný způsob 

financování. Z 22 % bude investice financována vlastními zdroji a 78 % bude investováno 

z cizích zdrojů (bankovní úvěr).  

 podíl vlastních zdrojů - 6 808 000,- Kč, 

 podíl cizích zdrojů - 22 528 000,- Kč. 

Společnost má bankovní příslib od finančního ústavu ČSOB, a. s. Splatnost 

bankovního úvěru je na dobu 7 let. Úroková sazba je fixní ve výši 5,25 % p. a. Měsíční 

anuitní splácení ve výši 321 062,- Kč. Splátkový kalendář bankovního úvěru v příloze č. 1. 

4.1.2 Odpisy 

Podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů je 

vrtná souprava zařazena do 2. odpisové skupiny, pro kterou je stanovena doba odpisování 

5 let [11]. Management se rozhodl, že budou použité rovnoměrné odpisy a budou rovny 

účetním odpisům. Výše odpisů za jednotlivé roky jsou uvedeny v tabulce 3. 
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Výpočet vychází z pořizovací ceny a dopravy stroje. Sazba dle § 31 odst. 1 zákona                

č. 586/1992 Sb. [11]. Odpisy DHM jsou vypočteny dle vztahu (12) [8].  

100

*OSVC
RO   (12) 

kde: 

RO  roční odpis 

VC vstupní cena 

OS odpisová sazba 

Tabulka 3. Odpisový plán  

Rok 

odpisování 
Vstupní cena 

ĚKčě 
Odpisová 
sazba (%) 

Roční odpis 
ĚKčě Oprávky ĚKčě Zůstatková 

cena ĚKčě 

1. rok  28 360 000 11,00 3 119 600 3 119 600 25 062 400 

2. rok  28 360 000 22,25 6 310 100 9 429 700 18 930 300 

3. rok  28 360 000 22,25 6 310 100 15 739 800 12 620 200 

4. rok  28 360 000 23,25 6 310 100 22 049 900 6 310 100 

5. rok  28 360 000 22,25 6 310 100 28 360 000 0 

[vlastní zpracování] 

4.1.3 Přírůstek pracovního kapitálu 

Nová investice přinese nárůst oběžného majetku (zásoby, materiál, nedokončená 

výroba, krátkodobé pohledávky). Na druhé straně vzrostou krátkodobé závazky (závazky 

vůči obchodním dodavatelům). Rozdíl mezi oběžným majetkem a krátkodobými závazky 

představuje čistý přírůstek pracovního kapitálu vypočteného dle vztahu (9). Přehled 

přírůstku čistého pracovního kapitálu v příloze č. 2. 

Krátkodobé pohledávky jsou určeny ve výši 25 % z tržeb, zásoby ve výši 8 % 

z tržeb. Krátkodobé závazky jsou na úrovni krátkodobých pohledávek. Procentní určení 

uvedené výše vychází ze zkušeností managementu společnosti z nárůstu tržeb. Na konci 

životnosti investice se celý čistý pracovní kapitál vyvolaný investicí odprodá a tím se zvýší 

i peněžní příjem v posledním roce investice. Jedná se převážně o prodej zásob a materiálu. 

Celkový příjem z úbytku čistého pracovního kapitálu je ve výši 1 421 848,- Kč. Výše 

změny čistého pracovního kapitálu je uveden v tabulce 4. 
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Tabulka 4. Změna čistého pracovního kapitálu 

Položka Rok  

Zm na 
ČPK ĚKčě 

1 2 3 4 5 6 

976 000 19 520 19 910 20 309 20 715 21 129 

 

Položka Rok  

Zm na 
ČPK ĚKčě 

7 8 9 10 11 12 13 

21 552 21 983 22 422 22 871 23 328 23 795 24 271 

 

Položka Rok  

Zm na 
ČPK ĚKčě 

14 15 16 17 18 19 20 

24 756 25 251 25 756 26 271 26 797 27 333 1 421 848 

 [vlastní zpracování] 

4.1.4 Podniková diskontní míra 

Podniková diskontní míra je nástrojem přepočítání budoucího toku peněz na 

současnou hodnotu. Stanovení diskontní míry vychází převážně z požadavků investora, 

který sazbou vyjadřuje minimální kompenzaci za odložení spotřeby a postoupení rizika, 

které je spojeno s investicí. Investor při propočtech svých minulých investičních projektů 

využíval nepřímé promítání rizika a proto i v případě aktuálně plánované investice bude 

zvoleno nepřímé promítání rizika. Stanovení diskontní míry promítáním nepřímého rizika 

je jeden z možných způsobů, kterým lze zohlednit faktor času při stanovení současné 

hodnoty budoucího peněžního toku. Diskontní míra je stanovena dle rizikovosti a 

charakteru investičního projektu - nepřímé promítání rizika [7]. Dle tabulky 1 - zavedení 

nových strojů, je podniková diskontní míra stanovena ve výši 10 %. Uvedenou diskontní 

mírou bude diskontován plánovaný peněžní příjem a zároveň bude využita při výpočtu 

diskontovaného čistého zisku po celé období životnosti investice. 

4.1.5 Pen žní příjem z investic 

Stanovení peněžního toku je vypočteno dle vztahu (10). Výše tržeb a provozních 

nákladů vychází z informací od managementu společnosti, je počítáno s ročním nárůstem 

tržeb meziročně ve výši 2 %, nárůst spotřeby materiálu a energií meziročně ve výši 1 % a 
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nárůst mzdových nákladů meziročně ve výši 1 %. Ve výpočtu peněžních toků není 

zohledněna inflace. Sazba daně z příjmu je pro letošní rok stanovena ve výši 19 %, proto 

po dobu životnosti budu očekávat tuto výši. Příjem z prodeje investičního majetku na konci 

životnosti se předpokládá ve výši 4 % z výše pořizovací ceny. Vzhledem k tomu, že tržní 

cena je vyšší než zůstatková, je čistý peněžní příjem snížen o daň z tohoto příjmu. 

Předpokládaná výše daně z příjmu je počítána ve výši 19 %. Příjem z prodeje investičního 

majetku uveden v tabulce 5. 

Tabulka 5. Příjem z prodeje investice na konci životnosti  

Čistý příjem z prodeje ĚKčě Daň 19 % Příjem z prodeje na konci životnosti ĚKčě 

1 126 400 214 016 912 384 

[vlastní zpracování] 

 Výsledný přehled peněžního příjmu je v příloze č. 3. Výše peněžního příjmu a 

diskontovaného peněžního příjmu za jednotlivé roky životnosti investice je uvedeno 

v tabulce 6. 

Tabulka 6. Výše peněžního příjmu a výše diskontovaného peněžního příjmu  

Položka 
Rok  

1 2 3 4 5 6 

PP ĚKčě 4 582 024 6 293 172 6 444 716 6 599 787 6 758 461 5 721 896 

PP diskont. 

ĚKčě 4 165 476 5 200 969 4 842 010 4 507 743 4 196 473 3 229 861 

 

Položka 
Rok  

7 8 9 10 11 12 13 

PP ĚKčě 5 888 009 6 057 961 6 231 834 6 409 712 6 591 679 6 777 824 6 968 234 

PP diskont. 

ĚKčě 3 021 480 2 826 084 2 642 906 2 471 221 2 310 343 2 159 623 2 018 449 

 

Položka 
Rok 

14 15 16 17 18 19 20 

PP ĚKčě 7 163 001 7 362 218 7 565 979 7 774 380 7 987 519 8 205 498 10 790 531 

PP diskont. 

ĚKčě  1 886 242 1 762 456 1 646 577 1 538 120 1 436 626 1 341 665 1 603 944 

[vlastní zpracování] 
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4.2 Efektivnost projektu dle jednotlivých ukazatelů 

4.2.1 Metoda doby návratnosti  

Pro zjištění ukazatele doby návratnosti byla zvolena statická metoda vypočtena dle 

vztahu (1). Doba návratnosti by měla být kratší, než životnost investice, a čím kratší je 

doba návratnosti, tím je investice výhodnější [6]. Počáteční kapitálový výdaj bude uhrazen 

v momentě, kdy kumulovaný součet ročního zisku po zdanění a odpisů dosáhne hodnoty 

kapitálového výdaje. Kapitálové výdaje jsou uvedeny v tabulce 2. Součet ročního zisku a 

odpisů v jednotlivých letech je uveden v tabulce 7. 

Tabulka 7. Součet ročního zisku a odpisů v jednotlivých letech 

Položka 
Rok  

1 2 3 4 5 6 

Zn + On  ĚKčě 5 558 024 6 312 692 6 464 626 6 620 096 6 779 176 5 743 025 

 Zn + On  

diskont. ĚKčě 5 052 749 5 217 101 4 856 969 4 521 614 4 209 335 3 241 788 

 

Položka 
Rok  

7 8 9 10 11 12 13 

Zn + On  ĚKčě 5 909 561 6 079 944 6 254 256 6 432 582 6 615 007 6 801 618 6 992 505 

Zn + On  

diskont. ĚKčě 3 032 539 2 836 339 2 652 415 2 480 039 2 318 520 2 167 205 2 025 480 

 

Položka 
Rok  

14 15 16 17 18 19 20 

Zn + On  ĚKčě 7 187 757 7 387 469 7 591 735 7 800 651 8 014 316 8 232 831 8 456 299 

Zn + On  

diskont. ĚKčě 1 892 761 1 768 501 1 652 183 1 543 317 1 441 445 1 346 134 1 256 975 

[vlastní zpracování] 

 Kumulovaný součet ročního zisku po zdanění a odpisů v jednotlivých letech 

životnosti je uveden v tabulce 8. 
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Tabulka 8. Doba návratnosti nediskontovaná 

Rok Zn + On  ĚKčě Kumulované Zn + On  ĚKčě 

1 5 558 024 5 558 024 

2 6 312 692 11 870 716 

3 6 464 626 18 335 342 

4 6 620 096 24 955 438 

5 6 779 176 31 734 614 

[vlastní zpracování] 

Doba návratnosti = 4 roky a 129 dní, doba návratnosti je v požadované době 

životnosti investici.  

4.2.2 Metoda doby návratnosti upravená diskontováním 

Pro zjištění ukazatele doby návratnosti upravené diskontováním byla zvolena 

dynamická metoda vypočtena dle vztahu (3). Rozdíl oproti předchozí metodě je 

v respektování času, který je zohledněn diskontováním součtu ročního zisku po zdanění a 

odpisů. Princip výpočtu je shodný s výpočtem u předchozí metody.  Kapitálové výdaje 

jsou uvedeny v tabulce 2. Diskontovaný součet ročního zisku a odpisů v jednotlivých 

letech je uveden v tabulce 7. Kumulovaný součet diskontovaného ročního zisku a odpisů 

v jednotlivých letech životnosti je uveden v tabulce 9. 

Tabulka 9. Doba návratnosti diskontovaná 

Rok Zn + On  ĚKčě Kumulované Zn + On  ĚKčě 

1 5 052 749 5 052 749 

2 5 217 101 10 269 850 

3 4 856 969 15 126 819 

4 4 521 614 19 648 434 

5 4 209 335 23 857 768 

6 3 241 788 27 099 556 

7 3 032 539 30 132 096 

[vlastní zpracování] 

Doba návratnosti upravená diskontováním =  6 let a 96 dní, doba návratnosti je 

v požadované době životnosti investice. 
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4.2.3 Metoda výnosnosti investice  

Metoda nebere v potaz faktor času, veškeré peněžní příjmy, a nebere v potaz 

rozložení zisku v čase. V praxi se přesto často používá [7], protože ukazatel ziskovosti je 

stejné konstrukce jako ukazatelé ROA a ROE. Výnosnost investice je vypočtena dle vztahu 

(2). Výpočet zisku za jednotlivé roky životnosti je uveden v příloze č. 4. Kapitálové výdaje 

jsou uvedeny v tabulce 2. Očekávané roční zisky jsou uvedeny v tabulce 10. 

Tabulka 10. Očekávané čisté roční zisky  

Položka Rok 

Čistý roční 
zisk ĚKčě 

1 2 3 4 5 6 

2 438 424 2 592 154 526 309 996 469 076 5 743 025 

 

Položka Rok 

Čistý roční 
zisk ĚKčě 

7 8 9 10 11 12 13 

5 909 561 6 079 944 6 254 256 6 432 582 6 615 007 6 801 618 6 992 505 

 

Položka Rok 

Čistý roční 
zisk ĚKčě 

14 15 16 17 18 19 20 

7 187 757 7 387 469 7 591 735 7 800 651 8 014 316 8 232 831 8 456 299 

[vlastní zpracování] 

Průměrný čistý zisk: 5 443 709,- Kč 

Kapitálové výdaje: 29 336 000,- Kč 

29336000

5443709ROI  

ROI = 0,1855641, tj. 18,56 % 

Investice přináší v průměru ročně 18,56 % čistého zisku. 

4.2.4 Metoda čisté současné hodnoty 

Metoda čisté hodnoty je velmi vhodná a přesná. Respektuje faktor času 

diskontováním a patří mezi dynamické metody. Výsledkem metody je objem finančních 

prostředků, které daná investice přinese. Pokud je současná hodnota investice kladná, je 
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možno investici přijmout, pokud je hodnota záporná, investice se musí zamítnout [6]. 

Výpočet je proveden dle vztahu (4). Pro výpočet potřebujeme znát očekávanou celkovou 

současnou hodnotu peněžního příjmu investice. Přehled výše diskontovaného peněžního 

příjmu je uveden za jednotlivé roky životnosti investice v tabulce 6. Kapitálové výdaje jsou 

v tabulce 2. 

Celková výše diskontovaného peněžního příjmu: 54 808 268,- Kč 

Kapitálové výdaje: 29 336 000,- Kč 

NPV = 54 808 268 - 29 336 000 

NPV = 25 472 268,- Kč 

NPV > 0, investiční projekt je přijatelný. 

4.2.5 Index ziskovosti 

S čistou hodnotou investičního projektu souvisí index ziskovosti. Jedná se o relativní 

ukazatel, který vyjadřuje poměr očekávaných diskontovaných peněžních příjmům vůči 

počátečním kapitálovým výdajům [7]. Index ziskovosti je vypočten dle vztahu (5). Přehled 

výše diskontovaného peněžního příjmu je uveden za jednotlivé roky životnosti investice 

v tabulce 6. Kapitálové výdaje jsou v tabulce 2. 

Celková výše diskontovaného peněžního příjmu: 54 808 268,- Kč 

Kapitálové výdaje: 29 336 000,- Kč 

29336000

54808268zI  

Iz = 1,87 

Index ziskovosti > 1, investiční projekt je přijatelný. 

4.2.6 Metoda vnitřního výnosového procenta 

Cílem metody je nalezení takové diskontní míry, kdy současná hodnota peněžních 

příjmů bude rovna kapitálovým výdajům. Výsledkem je vnitřní výnosové procento, které 

udává, o kolik procent narůstá hodnota investovaného kapitálu, a pokud je procento vyšší 

než míra výnosnosti určena investorem, je projekt investice přijatelný [7]. Vnitřní 

výnosové procento stanovíme podle lineární interpolace dle vztahu (7). Diskontované 
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peněžní příjmy uvedeny při nižší a vyšší sazbě diskontní sazby v příloze č. 5. Výsledné 

hodnoty pro výpočet vnitřního výnosového procenta jsou uvedeny v tabulce 11. 

Tabulka 11. Čistá současná hodnota a úrokové míry   

Položka Hodnota  

In  (%) 19 

NPVn  (Kč) 31 496 408 

iv  (%) 21 

NPVv  (Kč) 28 553 203 

[vlastní zpracování] 

 1921*
2855320331496408

31496408
19 IRR  

Vypočtená hodnota IRR má hodnotu 20,04 %. 

Míra výnosnosti určená investorem 15 %. 

Vnitřní výnosové procento je vyšší než míra výnosnosti určená investorem, 

investiční projekt je přijatelný. 

4.2.7 Analýza citlivosti investičního projektu 

Pro analýzu citlivosti byl zvolen ukazatel čisté současné hodnoty NPV. Čistá 

současná hodnota je jeden z nejvhodnějších ukazatelů pro vyhodnocení ekonomické 

efektivnosti. Počítá s celým peněžním příjmem a respektuje faktor času. 

Cílem analýzy citlivosti je zjistit, jako měrou se podílí změny vybraných faktorů na 

efektivnosti investičního projektu. 

Pro analýzu byly vybrány tyto nejpravděpodobnější faktory, které mají vliv na 

očekávaný peněžní příjem: 

 snížení tržeb o 10 %, 

 zvýšení provozních nákladů o 10 %, 

 změna daňového koeficientu z 19 % na 21 %. 

Faktor tržby a provozních nákladů se v praxi největší měrou podílejí na změně 

očekávaného peněžního příjmu. Daňový koeficient (daň z příjmu právnických osob) byl 

zahrnut do analýzy z důvodu aktuální debaty politických stran o možném navýšení 

daňového koeficientu v příštích letech. 
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Výpočet je proveden dle vztahu (4). Vstupní parametry bez vlivu faktorů jsou 

uvedeny v příloze č. 3. Kapitálové výdaje jsou uvedeny v tabulce 2. Přehled výše 

diskontovaného příjmu za jednotlivé roky životnosti investice s faktory změn jsou uvedeny 

v přílohách č. 6, 7 a 8. Příloha č. 6 zahrnuje faktor snížení tržeb o 10 %. Příloha č. 7 

ukazuje vliv faktoru zvýšení provozních nákladů o 10 %. Příloha č. 8 obsahuje faktor 

navýšení daňového koeficientu z 19 % na 21 %. 

Vypočtené hodnota NPV bez vlivu faktorů = 25 472 268,- Kč 

Přehled výsledků jednotlivých vlivů faktorů na NPV je uvedeno v tabulce 12. 

 Tabulka12. Výsledky jednotlivých vlivů faktorů na NPV   

Faktor zm ny 
Zm na NPV 

absolutn  ĚKčě v % 

Tržby  -10 073 589  40  

Provozní náklady  -4 666 771 18  

Daňový koeficient -851 694  3  

[vlastní zpracování] 

Na základě výsledků analýzy citlivosti je nejcitlivější na změnu NPV faktor změny 

snížení tržeb, následuje faktor navýšení provozních nákladů a nejméně citlivým je faktor 

daňového koeficientu, který má zanedbatelný vliv na výsledné hodnoty NPV. 

V případě zohlednění faktoru snížení tržby je hodnota NPV = 15 398 679,- Kč. 

NPV > 0, investiční projekt je přijatelný. 

4.2.8 Zhodnocení výsledků 

Pro hodnocení ekonomické efektivnosti investice do dlouhodobého majetku byly 

použity vybrané metody statické - metoda doby návratnosti a metoda výnosnosti investice, 

metody dynamické - metoda doby návratnosti upravená diskontováním, metoda čisté 

současné hodnoty, index ziskovosti a metoda vnitřního výnosového procenta. Současně 

byla také provedena analýza citlivosti investičního projektu, pro kterou byl stanoven 

ukazatel NPV a vybrány nejpravděpodobnější faktory - snížení tržeb, zvýšení provozních 

nákladů a změna daňového koeficientu.  

Přehled výsledků jednotlivých metod je uveden v tabulce 13. 
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Tabulka13. Výsledky jednotlivých metod   

Metoda Výsledek 

  Metoda doba návratnosti 4 roky a 129 dní 

  Metoda doba návratnosti upravená diskontováním 6 let a 96 dní 

  Metoda výnosnosti investice 18,56% 

  Metoda čisté současné hodnoty 25 472 268,- Kč 

  Metoda čisté současné hodnoty  (faktor snížených tržeb) 15 398 679,- Kč 

  Index ziskovosti 1,87 

  Metoda vnitřního výnosového procenta 20,04% 

[vlastní zpracování] 

Doba návratnosti investice je 4 roky a 129 dní. Vzhledem k předpokládané době 

životnosti investice, která je 20 let, je vypočtená doba velmi příznivá - investice je 

navrácena v první polovině životnosti. Pro objektivní zhodnocení je nutné počítat 

s faktorem času a proto při době návratnosti upravené diskontováním je doba návratnosti   

6 let a 96 dní. Návratnost investice je při této metodě také v první polovině životnosti a tím  

i nižší riziko s ohledem na odhad plánovaných tržeb a provozních výdajů v takto dlouhém 

časovém horizontu. 

Investice přináší v průměru ročně 18,56 % čistého zisku, což je více jak míra 

zúročení požadovaná investorem a z tohoto pohledu je možno investici považovat za 

přijatelnou. Jedná se však o ukazatel, který nebere v úvahu působení faktoru času a 

nepřihlíží k rozložení zisku v čase, a proto doporučuji brát výsledek jako doporučující ale 

ne jako rozhodující. 

Metoda čisté současné hodnoty ukázala, že hodnota NPV = 25 472 268,- Kč. 

Výsledná hodnota je kladná a zvyšuje tržní hodnotu podniku. Metoda respektuje faktor 

času a patří mezi základní a prvotní metody. Vzhledem k tomu, že výsledné hodnoty 

jednotlivých ukazatelů byly velmi pozitivní a management společnosti potvrdil vstupní 

údaje ohledně předpokládaných tržeb a nákladů, byla zpracována analýza citlivosti 

investičního projektu, která má za úkol identifikovat rizikové faktory nesprávného odhadu 

zadaných údajů. Na základě výsledků analýzy citlivosti je nejcitlivější na změnu NPV 

faktor změny snížení tržeb, následuje faktor navýšení provozních výdajů a nejméně 

citlivým je faktor daňového koeficientu, který má zanedbatelný vliv na výsledné hodnoty 
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NPV. V případě zohlednění faktoru snížení tržeb je hodnota NPV = 15 398 679,- Kč. 

Analýza citlivosti potvrdila, že výsledná hodnota je kladná a investici je možno přijmout. 

Index ziskovosti počítá s faktorem času a vyjadřuje jaký je budoucí příjem na jednu 

korunu investičních výdajů. Hodnocená investice přináší 1,87 Kč budoucích příjmů 

přepočtených na současnou hodnotu. Index ziskovosti nabývá hodnoty větší než 1 a projekt 

může být přijat k realizaci. 

Vnitřní výnosové procento je výnosnost (rentabilita), kterou investice přináší 

v průběhu životnosti. Matematickým výpočtem bylo zjištěno vnitřní výnosové procento ve 

výši 20,04 %. Uvedená hodnota je vyšší než podniková diskontní sazba, která byla 

stanovena nepřímým promítáním rizika. Investici je možno přijmout.  

Management společnosti si stanovil minimální míru výnosnosti nové investice ve 

výši 15 %. Pomocí vhodných metod byla posouzena efektivnost investice a při porovnání 

požadované výnosnosti s výnosností, kterou by měla investice přinést, jsem došel k závěru, 

že plánovaná investice tuto podmínku splňuje a projekt je možno realizovat. 
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5 ZÁV R 

Investiční činnost a rozhodování o tom, který projekt přijmout a který zamítnout nese 

sebou velkou odpovědnost pro management společnosti. Správné rozhodnutí přinese 

rozvoj a prosperitu podniku do budoucnosti. Chybné rozhodnutí může způsobit pokles 

konkurenceschopnosti podniku, finanční problémy při plnění závazků a v neposlední řadě i 

možnost zániku podniku. Firemní strategie většiny firem je postupný růst hodnoty firmy, 

rentabilita kapitálu a v neposlední míře také maximalizaci zisku. Této strategie se nedá 

dosáhnout bez průběžných investic do podniku, a čím jsou tyto investiční projekty 

plánované na delší období, případně jsou svým objemem velmi rozsáhlé, je o to více nutné  

se věnovat přípravě předinvestiční činnosti. Předinvestiční činnost zahrnuje studii 

příležitostí, předběžnou technicko-ekonomickou studii a nejdůležitější technicko-

ekonomickou studii, na základě které se bude rozhodovat o přijetí či zamítnutí investice do 

podniku. 

Tématem diplomové práce je zhodnocení ekonomické efektivnosti investice do 

dlouhodobého majetku. Pro hodnocení efektivnosti jsou použity metody vhodné pro 

posuzovanou investici. Za hlavní kritéria pro výběr metod byly zvoleny srozumitelnost, 

respektování faktoru času a přínos z hlediska tržní hodnoty podniku. Největší pozornost při 

hodnocení je nutné věnovat peněžním tokům. Životnost plánované investice je 20 let a 

v takto dlouhém časovém období je hlavně plánování budoucích tržeb velmi složité. 

Reálnost vstupních údajů má zásadní vliv na výsledný efekt investice, a pokud se během 

životnosti investice nenaplní plánované peněžní příjmy a výdaje, může i projekt, který 

v předinvestiční fázi splňoval veškerá kritéria pro přijetí, skončit neúspěchem.  

Hodnocení efektivnosti reálné investice je provedeno ve spolupráci se společností 

Stavební geologie-GKV, spol. s r. o. Společnost plánuje nákup nové vrtné soupravy 

BAUER BG 24. V souladu s cílem práce je provedeno hodnocení ekonomické efektivnosti 

vybranými metodami, které se zaměřily na dobu návratnosti, výnosnost investice, index 

ziskovosti a přínos pro tržní ocenění společnosti. 

Výsledky jednotlivých metod hodnotí plánovaný investiční projekt jako přijatelný 

a vhodný k realizaci. Jako pozitivum projektu hodnotím dobu návratnosti projektu v první 

polovině životnosti. Tento ukazatel značně snižuje riziko nesprávně stanovených 

budoucích peněžních příjmů, které by mohli negativně ovlivnit průběh investice. Analýza 
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citlivosti prokázala, že i po zahrnutí faktoru snížení předpokládaných tržeb o 10 % je 

investice přijatelná. Projekt splňuje požadavek managementu na plánovanou výnosnost a 

převyšuje jej o 5 %, což vidím jako jedno z hlavních pozitivních kritérií pro rozhodování. 

Vzhledem ke zjištěným výsledkům hodnocení ekonomické efektivnosti do dlouhodobého 

majetku doporučuji projekt k realizaci. 

Konečné rozhodnutí o realizaci či nerealizaci investice bude na managementu 

společnosti. Zda se jednalo o správné rozhodnutí, bude možno posoudit až s odstupem 

času.   
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