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ANOTACE 

Práce si klade za cíl provést hodnocení efektivnosti investice společnosti 

CAUTUM s. r. o. Tato společnost je nejprve představena spolu s výčtem a popisem 

jednotlivých technologií.  

Po teoretickém zpracování příslušné problematiky, práce charakterizuje konkrétní 

investiční projekt společnosti CAUTUM s. r. o. a dále se věnuje samotnému hodnocení 

efektivnosti investice. V práci jsou použity dva typy metod, a to metody statické 

a dynamické. Konkrétně se jedná o metodu výnosnosti, metodu doby splacení, metodu 

čisté současné hodnoty a metodu vnitřního výnosového procenta. Práce je ukončena 

závěrečným shrnutím a zhodnocením dané investice. 

 

Klíčová slova: hodnocení efektivnosti investice, metody statické, metody 

dynamické, metoda výnosnosti, metoda doby splacení, metoda čisté současné hodnoty, 

metoda vnitřního výnosového procenta 

 

SUMMARY 

This thesis aims to evaluate the investment efficiency assessment of the company 

CAUTUM Ltd. Firstly this company is introduced along with a listing and description 

of each technology. 

After processing the relevant theoretical issues, in the thesis there is characterized 

a specific investment project of CAUTUM Ltd. and it also devotes to the investment 

efficiency assessment. The study uses two types of methods, namely static methods and 

dynamic methods. Specifically the method of return on investment, the method 

of repayment period, the method of net present value, the method of internal rate of return. 

The study is concluded with final summary and evaluation of the investment. 

 

Keywords: investment efficiency assessment, static methods, dynamic methods, 

the method of return on investment, the method of repayment period, the method of net 

present value, the method of internal rate of return  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

CF – cash flow 

ČOV – Čistička odpadních vod 

EPC – Energy Performace Contracting  

ha – hektary 

IN – investiční náklady 

IPP – Inteligent Power Path 

mil. – milion 

NPV – Net Present Value 

p. a. – (z lat. per anum) za rok 

PVCF – Present Value Cash Flow 

ROA – Return On Assets 

ROE – Return On Equity 

ROI – Return On Investment 

tis. – tisíc 

vč. – včetně  
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1 ÚVOD 

Oblast investic obecně sehrává v každém podniku velmi důležitou úlohu, neboť 

právě investice mají schopnost do budoucna dosti významným a zásadním způsobem 

ovlivnit hospodaření společnosti, a to v časovém horizontu několika let. 

Rozhodovací pravomoc o přijetí nebo odmítnutí konkrétní investice náleží 

nejvyššímu vedení společnosti. Při tomto rozhodování zde hrají velmi zásadní roli kritéria 

investice, kterými jsou výnosnost, rizikovost a doba splacení. Snahou vedení je 

samozřejmě získat co možná nejideálnější investici. Ta je reprezentovaná svou velmi 

vysokou výnosností s vynaložením co nejnižších nákladů na její pořízení a provoz. Dále by 

tato investice měla být bezriziková a splacená během velmi krátkého časového intervalu.  

Takový scénář je však v běžné praxi nereálný a již výše zmíněná kritéria jsou ve 

skutečnosti protikladná. Tedy pokud má být investice vysoce výnosná, je nutné počítat 

s její vysokou mírou rizika a naopak.  

Cílem práce je provést hodnocení efektivnosti investice v konkrétním podniku 

CAUTUM s. r. o. Investiční projekt nese název EPC – Energy Performace Contracting, 

neboli energetické služby se zárukou. Jeho smyslem je poskytnout služby, které společnost 

nabízí nejen svým partnerům, ale také široké veřejnosti, jakožto potenciálním zákazníkům. 

Zákazník tak zásluhou speciální technologie, vyvinuté právě samotnou společností  

CAUTUM s. r. o. uspoří elektrickou energii. Díky projektu EPC může této příležitosti 

úspory využít opravdu každý a nepotřebuje k tomu žádný kapitál. Celou investici zákazník 

splácí po určitou stanovenou dobu, na kterou je uzavřena smlouva EPC neboli „smlouva 

o energetických službách“ ve splátkách, vypočtených pouze z dosahované konkrétní 

úspory. 

Toto je tedy hlavní důvod, proč se zabývám hodnocením efektivnosti investice 

právě z pohledu zákazníka. Aby mu mohla společnost CAUTUM s. r. o. názorně předvést 

a dokázat, jak je tato investice pro něj výhodná a má tedy smysl se pro ni rozhodnout 

a uskutečnit ji.  

Zákazník prostřednictvím investičního projektu tedy nejenže sníží své náklady na 

elektrickou energii, ale z této investice také již zároveň elektrickou energii spoří a dosahuje 
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z ní zisku. Tyto úspory se projeví nejen v dlouhodobých, ale především již v okamžitých 

ekonomických výsledcích hospodaření. Navíc společnost CAUTUM s. r. o. také zajišťuje 

po celou dobu trvání smlouvy EPC zákazníkovi bezplatný servis a zákazníkovi tak 

nevznikají žádné další náklady, které s investicí souvisí. 

Veškeré tyto speciální technologie vedou ke snižování energetické náročnosti 

a umožňují tak samotné společnosti CAUTUM s. r. o. a tím samozřejmě také jejich 

zákazníkům šetřit přírodní, ale především neobnovitelné zdroje energie.  
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2 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI 

Společnost CAUTUM s. r. o. vznikla v roce 2009 za účelem distribuce 

jedinečného projektu „Úspora vydělává“ nejen v České republice, ale také do zemí 

Evropské unie. Tento projekt je využitelný pro různé skupiny zájemců.  

Hlavní myšlenkou celého projektu i samotné podnikové strategie je za pomoci 

nové revoluční technologie vytvářet dlouhodobé hodnoty, tedy snižovat náklady na 

energie. Tato úsporná opatření prováděná produkty značky ENWOX TECHNOLOGY 

ovlivňují nejen dlouhodobé, ale především již okamžité ekonomické výsledky hospodaření 

konkrétních zainteresovaných subjektů. Toto má za následek mnohonásobně lepší využití 

energie přiváděné k instalovaným technologiím, s čímž ruku v ruce souvisí také výrazné 

snížení emisí skleníkových plynů a zároveň tedy vede k lepšímu ovzduší pro nás i budoucí 

generace. 

Stát se součástí tohoto projektu je možné dvěma způsoby. V prvním případě se 

jedná o používání samotných produktů značky ENWOX TECHNOLOGY, vyrobených pro 

společnost CAUTUM s. r. o., nebo lze využít možnosti bezpečného investování do rozvoje 

těchto produktů. 

Distribuční činnost je realizována ve spolupráci s mezinárodní obchodní skupinou 

SYMBIA GROUP, jejíž obchodníci se specializují na vyhledávání zájemců o řešení 

úsporných opatření v rámci své spotřeby elektrické energie. [1]  

2.1 IPP – Inteligent Power Path 

Společnost CAUTUM s. r. o. přijala za svůj tento systém řízení nazvaný Inteligent 

Power Path (IPP), neboli Cesta Inteligentního Výkonu. 

V dnešní době, kdy drtivá většina společností postupuje směrem optimalizace 

svých firemních sektorů, je nezbytné zavádění systému řízení. Děje se tak z důvodu lepší 

práce jednotlivých částí podniku a také pro zlepšení koordinace výrobních, 

technologických a obchodních procesů daných jednotlivými odvětvími mezi sebou. 

Je tedy naprosto přirozené, že společnost jako součást svého projektu zavedla 

Energetický Management. Stal se nosným prvkem zajišťující správnou součinnost 

jednotlivých kroků od vytvoření nabídky přes instalaci jejich produktů až po docílení 
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efektu inteligentního řízení výkonu. Tento proces organizace a následný efekt nazýváme 

Inteligent Power Path (IPP). 

Cesta Inteligentního Výkonu (IPP) není tedy jen zárukou úsporného efektu. Jak už 

bylo řečeno, nese v sobě vazby, garance a kroky pro různé zainteresované kategorie 

jednotlivě a zajišťuje správnou součinnost mezi nimi. 

Klientský systém IPP: 

Klientský systém zaručuje: 

 garantovanou úroveň úspor (8 až 25% dle analýzy a specifikace), 

 žádné vícenáklady na instalaci, 

 žádné požadavky na údržbu, 

 dlouhodobou stabilitu systému, 

 pojištění odpovědnosti za škody, 

 nulová finanční rizika, 

 odbornost svých pracovníků, 

 spokojenost zákazníka (Pokud jednotky ENWOX TECHNOLOGY 

nepřináší garantované úspory podle výstupů deklarovaných společností 

CAUTUM s. r. o., budou tyto technologie zdarma a okamžitě 

odinstalovány a také vráceny vynaložené finanční prostředky.), 

 certifikace, revize, zkoušky. 

Vzdělávací systém IPP: 

Cílem je zajistit dostatečnou úroveň odborné způsobilosti, kvality 

a kompetentnosti pracovníků z řad obchodních zástupců pro technologii, poradenských 

specialistů, technologů, vývojářů, administrativy a montážních pracovníků. 

Tento systém IPP má v sobě implementován vzdělávací proces pro každé 

jednotlivé oddělení pracovních skupin společnosti. [2]  
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2.2 Přehled a popis technologie 

Společnost CAUTUM s. r. o. v současné době nabízí a zároveň dodává i instaluje 

několik zařízení ke snížení energetické náročnosti a tedy i snížení zátěže na finanční 

rozpočet. Souhrnně jsou tyto produkty označovány slovem „reduktor“. Vyvinula je 

společnost ENWOX TECHNOLOGY ve spolupráci se společností CAUTUM s. r. o., která 

se zároveň podílí na kompletaci těchto technologií. [3]  

Prvním produktem je zařízení LIGHTWOX. Jak už samotný název napovídá, tato 

technologie přináší prokazatelnou a významnou úsporu všude tam, kde jsou k osvětlení 

použita výbojková, zářivková, halogenová svítidla či jejich různé kombinace. Jedná se tedy 

především o veškeré osvětlení, ať už veřejných či soukromých prostranství (např. pouliční 

osvětlení, dálniční křižovatky, čerpací stanice, parky, pracoviště, výrobní haly, obchodní 

pasáže, sportovní haly, školy a další administrativní budovy).  

Tato technologie pracuje na vysoce efektivním optimalizovaném způsobu řízení 

proudu v součinnosti s řízením celkového výkonu. 

Ekonomický a technický přínos zařízení LIGHTWOX je následující: 

 úspory v rozmezí 13 až 32% spotřeby elektrické energie, 

 stabilizace výstupní elektrické energie do okruhu, 

 zvýšení kvality dodávané energie do el. okruhu, 

 snížení dodatečných nákladů na provoz a údržbu spotřebičů a strojů, 

 použitím technologie LIGHTWOX je stabilizací a inteligentní regulací 

elektrické energie dosahováno prodloužení životnosti v průměru o více 

než 50%. 

Dalším produktem je zařízení KVARWOX, díky jehož technologii je možné 

aktivně sledovat a zlepšovat účinnost průběžně dodávané energie do kombinovaných 

okruhů.  

Používá se pro úsporu všude tam, kde jsou v kombinovaných okruzích používány 

běžné spotřebiče a zařízení. Jedná se tedy především o veškeré běžné a každodenně 

používané spotřebiče ať už ve veřejných, či soukromých sektorech (např. školy, školky, 

úřady, ČOV, čerpací stanice, výrobní nebo sportovní haly, obchodní pasáže a další 

budovy).  
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Ekonomický přínos zařízení KVARWOX je následující: 

 úspory v rozmezí 8 až 24% spotřeby elektrické energie, 

 stabilizace výstupní elektrické energie do okruhu, 

 snížení dodatečných nákladů na provoz a údržbu spotřebičů a strojů, 

 použitím technologie KVARWOX je stabilizací a inteligentní regulací 

elektrické energie dosahováno prodloužení životnosti v průměru o více 

než 40%, 

 mimořádná návratnost investice díky vysoké kvalitě technologie. 

Technologie COMBIWOX je založena na principu inteligentní stabilizace 

a regulace výkonu pomocí vlečné regulace proudu, která je složená ze dvou vysoce 

výkonných částí, kde každá část má své nezávislé funkce, vlastnosti a oblast 

aplikovatelnosti. 

Ekonomický přínos zařízení COMBIWOX je následující: 

 úspory v rozmezí 8 až 24% spotřeby elektrické energie, 

 stabilizace výstupní elektrické energie do okruhu, 

 snížení dodatečných nákladů na provoz a údržbu spotřebičů a strojů, 

 použitím technologie COMBIWOX je stabilizací a inteligentní regulací 

elektrické energie dosahováno prodloužení životnosti v průměru o více 

než 40%, 

 mimořádná návratnost investice díky vysoké kvalitě technologie. 

S technologií COMBIWOX lze nejen šetřit energii, ale je možné také získat 

ochranu pro zařízení a spotřebiče včetně spousty cenných výhod, jako je kvalita dodávané 

elektrické energie, ochrana proti poklesům, neustálým proudovým a napěťovým rázům 

a projevům harmonických zkreslení atd. Celkově je tak chráněna elektrická infrastruktura 

v každém okamžiku. [4]  
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2.3 Organizační struktura společnosti CAUTUM s. r. o. 

Organizační struktura společnosti CAUTUM s. r. o. je následující. 

 

Obr. č. 1 - Organizační struktura 
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

Na počátku celého procesu uvažování o jakékoliv investici, si vedení podniku 

musí nejprve uvědomit konkrétní určitou potřebu změny, která by do budoucna mohla 

pozitivním způsobem ovlivnit a změnit jeho hospodaření. 

Podle svého předmětu podnikání a typu činnosti, kterou se podnik zabývá, si 

může vybrat z několika skupin klasifikace investičních projektů: 

 náhrada zařízení, 

 výměna zařízení za účelem snížení nákladů,  

 expanze dosavadního výrobku a rozšíření trhu, 

 vývoj, výroba a prodej nového výrobku a expanze na nové trhy, 

 investiční projekty v oblasti bezpečnosti práce, ekologie a jiné, 

 výzkum a rozvoj, 

 dlouhodobé smlouvy, 

 ostatní investiční projekty. [9] 

Jiné členění investičních projektů: 

 podle výše kapitálových výdajů, 

 podle charakteru přínosu pro podnik, 

 podle stupně závislosti, 

 podle charakteru statické závislosti (nezávislosti) jejich očekávaných 

výnosů, 

 podle vztahu k objemu původního majetku, 

 podle typu peněžních toků z investic. [6] 

Podnikové investice samotné, pak můžeme klasifikovat do tří základních skupin. 

Jsou jimi:  

 Finanční investice – jde o dlouhodobý finanční majetek, kterým může být 

například nákup dlouhodobých cenných papírů, nákup nemovitostí atd. 

 Hmotné investice – představují dlouhodobý hmotný majetek, kterým může 

být například nákup strojů, výrobního zařízení atd., potřebný k další 

výrobě. Tento dlouhodobý hmotný majetek vytváří nebo rozšiřuje výrobní 

kapacitu podniku. 
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 Nehmotné investice – jsou reprezentovány dlouhodobým nehmotným 

majetkem, kterým může být například nákup know-how, softwaru atd. [9] 

Existuje samozřejmě také několik způsobů, kterými podnik může investiční 

majetek získat: 

 koupí, 

 investiční výstavbou, 

 bezúplatným nabytím na základě smlouvy o koupi najaté věci, 

 darováním. [9] 

Další oblastí, kterou se podnik musí zabývat a rozhodnout se, jsou zdroje, ze 

kterých bude realizovat financování investice. Na výběr má ze dvou zdrojů: 

 vlastní zdroje, například může jít o: 

o vklady vlastníků nebo společníků, 

o nerozdělený zisk, 

o odpisy, 

o výnosy z prodeje a z likvidace hmotného majetku a zásob. 

 cizí zdroje, například může jít o: 

o investiční úvěr,  

o obligace, 

o dlouhodobé rezervy, 

o splátkový prodej. [9] 

Nejběžněji přístupný cizí zdroj představují banky. Ty jako podmínku k poskytnutí 

úvěru (půjčky) vyžadují podrobně vypracovaný podnikatelský záměr včetně rozpočtu 

a podnik kromě toho musí ještě dále zdůvodnit následující: 

 účel půjčky, 

 stupeň zadlužení, 

 schopnost podniku splácet úroky a půjčku, 

 záruky pro případ, že podnik zanikne nebo přeruší činnost. 
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Rozhodující kritéria pro posuzování investice jsou tato: 

 výnosnost investice, 

 rizikovost investice, 

 doba splacení investice. 

Každá investice je tedy charakteristická svou úrovní výnosnosti, mírou rizika 

a také dobou splacení. Tato tři kritéria jsou zásadní při rozhodování pro přijetí investice 

nebo mezi několika investicemi. Ideální investicí by pro podnik byla investice s maximální 

možnou výnosností, minimální mírou rizika a co nejkratší dobou splacení. Taková 

investice však v reálném životě není možná.  

Princip již výše zmíněných tří kritérií je přitom zcela protikladný. Vysoká 

výnosnost investice s sebou přináší značné riziko a naopak nízká rizikovost investice je 

svázána s malou výnosností. 

Podstata hodnocení investic tedy vyplývá z porovnání nákladů na investici 

s výnosy, které investice přinese. Jde tedy o „rozpočtování jednorázových nákladů 

a ročních výnosů za období životnosti investice“. 

„Výnosem z investice je přírůstek čistého zisku (tj. zisku po zdanění) a přírůstek 

odpisů, které se vracejí podniku v ceně prodaných výrobků. Souhrnně tyto dvě položky 

(a některé další) tvoří cash flow z investice, který je základem pro rozhodování 

o investičních projektech.“  

„Konečným výsledkem rozpočtování by pak mělo být rozhodnutí, zda danou 

investici realizovat nebo v případě hodnocení více investičních variant, kterou možnost 

využít.“ 

Pokud přistoupíme k samotnému hodnocení efektivnosti investic, je nezbytně 

nutné nejprve projít a stanovit následující kroky: 

1. určit kapitálové výdaje na investici, 

2. odhadnout budoucí čisté peněžní příjmy, které investice přinese (cash 

flow), a rizika, se kterými jsou tyto příjmy spojeny, 

3. určit náklady na kapitál (podnikovou diskontní míru), 

4. výpočet současné hodnoty očekávaných peněžních příjmů a jejich 

porovnání s kapitálovými výdaji na investici. [8, 9] 



Bc. Tereza Červinková: Hodnocení efektivnosti investice 

 

11 

2013 

„Z hlediska zjištění údajů, jsou neobtížnější první dva kroky. Na reálnosti odhadu 

kapitálových výdajů a budoucích peněžních příjmů závisí úspěšnost celého investičního 

plánování. Obtížné a složité je i určení nákladů na kapitál, především na vlastní kapitál 

(podnikové diskontní míry).“ 

 

1. Určení kapitálových výdajů na investici 

„Kapitálové výdaje je možné určit poměrně přesně. Skládají se z nákupní ceny, 

dopravného a nákladů na instalaci včetně výdajů na projektovou a přípravnou 

dokumentaci. Jde-li o hmotný investiční majetek pořízený ve vlastní režii, ocení se 

vlastními náklady.“ 

Odhad ostatních výdajů např.: stavební výdaje, výdaje na výzkum a vývoj, výdaje 

na přeškolení pracovníků, již obvykle nebývá tak přesný. [9] 

„Nová investice obvykle vyvolá přírůstek zásob surovin, materiálů, nedokončené 

výroby a jiných součástí oběžného majetku, je nutné i tuto částku, zvyšující majetek 

podniku, přičíst ke kapitálovým výdajům nové investice. Na druhé straně v souvislosti 

s novou investicí obvykle vzrostou i krátkodobé závazky např.: dluhy u obchodních 

dodavatelů, které potřebu peněz snižují. Přesně: investiční výdaje zvýšíme o rozdíl 

přírůstku oběžného majetku a přírůstku krátkodobých pasiv. Tento rozdíl je nazýván jako 

přírůstek pracovního kapitálu.“ 

Pokud pořízení nové investice souvisí s prodejem nebo likvidací dosavadního 

strojního zařízení nebo jiného majetku, pak upravíme o tyto příjmy kapitálové výdaje 

(včetně daňových vlivů, vyplývajících z daňových zákonů). 

Kapitálové výdaje jsou tedy tvořeny následujícími položkami: 

 pořizovací cena investice (nákupní cena plus veškeré pořizovací 

aj. náklady), 

 zvýšení čistého pracovního kapitálu (zvýšení oběžného majetku minus 

zvýšení krátkodobých závazků), 

 výdaje spojené s prodejem a likvidací nahrazovaného investičního majetku 

(o příjmy se investiční náklady snižují), 

 daňové vlivy aj. [8] 



Bc. Tereza Červinková: Hodnocení efektivnosti investice 

 

12 

2013 

V praxi je často běžným jevem, že doba investiční výstavby trvá i několik let. 

V takovém případě by bylo vhodné přihlédnout k faktoru času a kapitálové náklady 

aktualizovat, tzn. přepočítat na stejnou časovou základnu, obvykle označenou jako rok 

nula. Zároveň bychom také měli zohlednit inflaci. Veškeré přepočty tohoto typu 

provádíme pomocí diskontní míry. [8] 

 

2. Odhad budoucích peněžních příjmů 

Tyto příjmy plynou z realizovaného investičního projektu v letech jeho 

předpokládané životnosti. Samotný odhad je však nesnadný, neboť zde působí řada vlivů, 

jejichž sílu je možné odhadnout jen s velkými obtížemi. Jedná se například o vliv faktoru 

času, vliv inflace, vliv měnících se podmínek na trhu atd.  To vše vede ke zvýšenému 

riziku, že nebude dosaženo očekávaných příjmů. Proto musí být věnována velká pozornost 

tomuto odhadu budoucích peněžních příjmů. [9] 

„Peněžní příjmy z investice nepředstavují účetní zisk, ale tzv. cash flow, tedy 

skutečný peněžní tok, který plyne z investice. Při jeho výpočtu vycházíme z tržeb. Tržby 

jsou peněžním výnosem získaným za prodanou produkci. Oproti příjmům stojí výdaje. Je 

zřejmé, že peněžními výdaji jsou platby za všechny nákladové položky kromě odpisů, 

např.: mzdy zaměstnanců, platby za suroviny, materiál, energii atd.“ 

Specifické postavení mají úroky z úvěrů. Snižují čistý zisk, neboť jsou náklady, 

podobně jako odpisy. V úvahu však bereme úroky při diskontování peněžních příjmů na 

současnou hodnotu. Pokud bychom je odečetli, snižovaly by zisk dvakrát. Jednou jako 

součást nákladů a podruhé jako součást diskontní míry při diskontování. Úroky z cizího 

kapitálu se proto nesmí odečítat z provozního zisku, tedy nesmí být zahrnovány do 

nákladů. [8] 

„Výpočet čistého zisku vychází z odhadu tržeb, nákladů, a to v rozdělení na 

náklady fixní a variabilní vč. tzv. oportunitních. Oportunitními náklady rozumíme výnos 

z nejlepší varianty, který nemohl být získán, protože zdroje byly vynaloženy na danou 

investici. Ušlý zisk proto připočteme k nákladům analyzované varianty. Snadno 

zjistitelným nejnižším ušlým výnosem je úrok z termínovaného vkladu v bance nebo výnos 

ze státních obligací. 
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Investice obvykle vyvolá přírůstek zásob všeho druhu a předpokládaný růst tržeb 

zvyšuje pohledávky, růst obou položek aktiv vyvolá potřebu dodatečných zdrojů (pasiv). 

Rozdíl mezi přírůstkem provozních aktiv a přírůstkem provozních pasiv je změna čistého 

pracovního kapitálu. Je-li tato změna kladná, ukazuje se, že jsou nutné dodatečné finanční 

zdroje. 

Při vyřazení investice z provozu na konci její životnosti se čistý pracovní kapitál 

mění v peníze (nepotřebné zásoby surovin a materiálu, paliva, hotových výrobků jsou 

prodány). V peníze se mění i celá opotřebovaná investice (stroje, výrobní zařízení atd.),  

je-li na konci životnosti prodána.“ 

 

3. Určení podnikové diskontní míry 

Stejně jako ostatní výrobní činitele, tak i kapitál něco stojí. Má tedy své náklady, 

se kterými je při hodnocení investice nutné počítat. Investice může být financována 

různými způsoby a ty se liší použitým druhem kapitálu: 

 Jestliže podnik financuje celou investici vlastním kapitálem, pak je 

nákladem požadovaný výnos z kapitálu. 

 Pokud je investice financována jen cizím kapitálem (např.: úvěrem), 

nákladem je úrok z úvěru. 

 Je-li financování investice realizováno kombinovaným způsobem, tzn. 

částečně vlastním kapitálem a částečně cizím kapitálem, tyto náklady 

nazýváme průměrné kapitálové náklady. [8, 9] 

 

4. Výpočet současné hodnoty očekávaných peněžních příjmů 

Výnosy, které vznikají v delším časovém období, je nutné přepočítat na stejnou 

časovou bázi, kterou je rok pořízení investice. Děje se tak na základě měnící se časové 

hodnoty peněz. Na rozdíl od jednorázových nákladů na investici, které jsou vynaloženy 

v poměrně krátké době. [8, 9] 

„Budoucí hodnoty se přepočítávají na současnou hodnotu. Ta je definována jako 

peněžní suma, která musí být investována, pokud má být ve stanovené době získána zpět 
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větší o očekávané výnosy. Jako přepočítávacího koeficientu použijeme průměrnou míru 

kapitálových nákladů (podnikovou diskontní míru). 

 

3.1 Metody hodnocení efektivnosti investice 

Pro hodnocení efektivnosti investice je zapotřebí mít určité kritérium, podle 

kterého budeme danou investici posuzovat. Každý investiční projekt je navíc realizován 

s určitým cílem. Tím může být například snížení nákladů, zvýšení zisku nebo výroby atd. 

Stanovené kritérium hodnocení efektivnosti je tak mírou splnění těchto stanovených cílů. 

[9] 

Jestliže má investice za cíl snížení výrobních nákladů, můžeme použít nákladové 

kritérium. Pokud má naopak zvýšit zisk, použijeme ziskové kritérium. [8]  

„Nákladové kritérium však obvykle nepostihuje celkovou efektivnost. Ziskové 

kritérium vyjadřuje efektivnost komplexněji. Ale protože zisk je účetní veličina, která 

nepostihuje skutečný příliv peněz do podniku, považuje se proto za obecný efekt investic 

právě cash flow. 

Aby investice byla efektivní, musí být příjmy z investice vyšší než náklady 

(výdaje) na ni vynaložené.“ 

K hodnocení efektivnosti investičních projektů se používá řada metod. Podle toho, 

zda tyto metody zohledňují nebo nezohledňují faktor času, rozlišujeme metody statické 

(bez přihlédnutí k faktoru času) a metody dynamické (s přihlédnutím k faktoru času). [6] 

 Statické metody, které nepřihlížejí k faktoru času: 

o Metoda výnosnosti, 

o Metoda doby splacení. 

 Dynamické metody, které zohledňují faktor času: 

o Metoda čisté současné hodnoty, 

o Metoda vnitřního výnosového procenta. 

Pro potřeby své diplomové práce a konkrétního investičního projektu se budu 

věnovat oběma těmto typům metod. Tedy jak metodám statickým, tak i metodám 

dynamickým.   
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3.1.1 Metoda výnosnosti 

Metoda výnosnosti ROI – Return On Investment, bývá také nazývána jako metoda 

ziskovosti nebo rentability. Jedná se o statickou metodu, při které je za efekt z investice 

považován zisk. „Vychází se z toho, že jak změny v objemu výroby, tak změny 

v nákladech, které investice vyvolá, se promítnou v zisku, který tak dostatečně 

charakterizuje přínos investice.“ 

Výnosnost investice je možné vypočítat na základě následujícího vzorce: 

IN

Z
ROI r

, (1) 

kde:  Zr – průměrný čistý roční zisk plynoucí z investice, 

 IN – náklady na investici. [9] 

 

Protože se ve vzorci používá průměrný roční zisk, je možné tímto způsobem 

„srovnávat i projekty s různou dobou životnosti a s různou výší investičních nákladů 

a objemu výroby“.   

Jako zisk se bere čistý zisk, tedy zisk po zdanění a ten je považován za skutečný 

efekt pro podnik. Za investiční náklady je někdy doporučováno počítat s průměrnou 

zůstatkovou hodnotou investice. [8] 

„Vypočtená rentabilita se srovnává s investorem požadovanou mírou zúročení.  

Je-li vypočtená rentabilita vyšší, investice je výhodná. Je-li nižší, investici bychom neměli 

realizovat. 

Metoda nebere v úvahu všechny peněžní příjmy (celý cash flow), ale pouze jednu 

jejich část – zisk, nepočítá totiž s odpisy. Nebere také v úvahu působení faktoru času 

a nepřihlíží k rozložení zisku v čase. Přesto se v praxi často používá, protože ukazatel 

ziskovosti je konstruován stejně jako všeobecně používané ukazatele výnosnosti kapitálu 

(aktiv ROA, vlastního kapitálu ROE).“ 
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3.1.2 Metoda doby splacení 

Metoda doby splacení (doby návratnosti nebo úhrady) je druhou statickou 

metodou. 

Dobou splacení rozumíme takové období (počet let, resp. měsíců), „za které tok 

příjmů (čistý cash flow) přinese hodnotu rovnající se původním nákladům na investici. 

Jsou-li příjmy v každém roce životnosti investice stejné, pak dobu splacení zjistíme 

dělením investičních nákladů roční částkou očekávaných čistých peněžních příjmů (čistý 

cash flow)“: 

 

 

„V případě rozdílných hodnot výnosů v jednotlivých letech provozu se doba 

splácení zjistí postupným načítáním ročních částek cash flow, až se kumulovaná hodnota 

cash flow bude rovnat investičním nákladům. 

Pokud se srovnávají investiční varianty pomocí doby splacení, vybere se ta, jejíž 

doba splacení je kratší. Mezi nevýhody této metody patří to, že nebere v úvahu: 

 příjmy z investice po době splacení,  

 časové rozložení výnosů v době splácení. 

Metoda doby splacení nemůže proto být všeobecnou mírou pro posuzování 

investic, poskytuje ale důležitou informaci o riziku investice a likviditě investice.“ 
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3.1.3 Metoda čisté současné hodnoty 

Za efekt z investice je při této metodě považován její peněžní příjem. Čistou 

současnou hodnotu (NPV – Net Present Value) lze „definovat jako rozdíl mezi 

diskontovanými peněžními příjmy z investičního projektu a kapitálovým výdajem“. 

 







n

t
t

t IN
k

CF
INPVCFNPV

1 1
, (3) 

kde:  NPV  – čistá současná hodnota, 

 PVCF  – současná hodnota cash flow (výnosů z investice), 

 CF  – očekávaná hodnota cash flow v období t, 

 IN  – náklady na investici, 

 k  – kapitálové náklady na investici (podniková diskontní sazba) 

 t  – období 1 až n, 

 n  – doba životnosti investice.  

 

Je-li:  NPV ˃ 0, pak lze investici přijmout, 

 NPV = 0, investici lze také přijmout, 

 NPV ˂ 0, v tomto případě musíme investici odmítnout. [8] 
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3.1.4 Metoda vnitřního výnosového procenta 

Stejně jako u předchozí dynamické metody čisté současné hodnoty, se při použití 

metody vnitřního výnosového procenta (IRR – Internal Rate of Return) považuje za efekt 

z investice její peněžní příjem. Princip této metody je definován „jako taková úroková 

míru, při které současná hodnota peněžních příjmů z projektu se rovná kapitálovým 

výdajům (event. současné hodnotě kapitálových výdajů)“. Jde tedy o situaci, kdy je čistá 

současná hodnota rovna nule.  

Vzorec pro výpočet je možné zapsat takto: 

INPVCF   

 
IN

k

CFn

t
t

t 



1 1

 

0 INPVCF , (4) 

kde:  PVCF  – současná hodnota cash flow (výnosů z investice), 

 CF  – očekávaná hodnota cash flow v období t, 

 IN  – náklady na investici, 

 k  – kapitálové náklady na investici (podniková diskontní sazba) 

 t  – období 1 až n, 

 n  – doba životnosti investice. 

   

Hodnota vnitřního výnosového procenta se stanovuje postupným snižováním 

rozdílu levé a pravé strany rovnice, dokud není dosaženo jeho nulové hodnoty. [8] 
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4 CHARAKTERISTIKA INVESTICE 

Smyslem projektu EPC – Energy Performace Contracting, neboli energetické 

služby se zárukou, je poskytnout široké veřejnosti energeticky úsporná řešení, která vedou 

ke snižování energetické náročnosti. To vše se děje za výhodných podmínek, kdy dochází 

jak k finančním úsporám, tak zároveň i k šetření neobnovitelných zdrojů energie. 

V investičním projektu EPC figurují tři důležité subjekty. Jsou jimi investoři, 

společnost CAUTUM s. r. o., která je dodavatelem a zákazníci. Společnost  

CAUTUM s. r. o. na sebe přebírá realizaci projektu energetických úspor na objektech 

a zařízeních zákazníka. 

Na počátku celého procesu stojí obchodníci společnosti, kteří oslovují potenciální 

zákazníky, především ve sféře státní správy. Ani soukromoprávní, tedy komerční subjekty 

však nezůstávají bez povšimnutí. Orgány samosprávních územních celků (obce, kraje) se 

stávají jakoby „snadnější kořistí“, neboť mají ve svém rozpočtu stanoveny přesné výdaje 

na energie. Jsou tedy finančně nezávislí na investorovi a podepsáním „smlouvy 

o energetických službách“, v rámci projektu EPC uspoří nemalou část svých obvyklých 

výdajů, které se řádově obvykle blíží hodnotě okolo 500 000,- Kč za rok. 

Investiční projekt EPC je také dostupný pro subjekty, které si nemohou dovolit 

tuto investici financovat ze svých vlastních zdrojů. V takovémto případě zde hrají zásadní 

roli investoři. Ti celý projekt zafinancují prostřednictvím dodavatele a zákazník pak splácí 

poměrnou část úspory, které dosáhnou instalací některého z již zmíněných zařízení 

v kapitole 2.2, přímo tomuto investorovi. Měření a vyhodnocování dosahované úspory na 

instalovaných zařízeních zákazníka provádí měsíčně dodavatel, tedy společnost  

CAUTUM s. r. o. a z této přesně stanovené procentuální úspory pak zákazník odvádí  

70% již zmíněnému investorovi a zbylých 30% se stává jeho vlastním benefitem. Zákazník 

tedy nejenže uspoří na výdajích za energii, ale zároveň má také z této investice okamžitý 

zisk. Úrokové zatížení této investice je ve výši 3% p. a.  

„Smlouva o energetických službách“ je obvykle uzavírána na dobu 5 až 8 let, než 

dojde ke splacení veškerých nákladů vynaložených na pořízení investice. [5] 
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V rámci projektu EPC dodavatel zabezpečí: 

 analýzu současného stavu objektů, 

 financování celého projektu, 

 návrh realizace a dodavatelský systém, 

 projektový management, 

 instalaci zařízení a jeho uvedení do provozu, 

 servis a energetický management – dosahování energetických úspor 

během trvání smlouvy, 

 měření a vyhodnocování dosažených výsledků. [5] 

 

Výhody investičního projektu EPC: 

 stejný zájem zákazníka i dodavatele dosáhnout co nejvyšší možné úspory 

energie, 

 smluvní záruka dodavatele za dosažené finanční výsledky projektu, 

 realizovaný projekt EPC je komplexní služba: návrh, projekt, realizace, 

uvedení do provozu, zodpovědnost za správný způsob provozu, sledování 

a vyhodnocování úspor, 

 realizace projektu EPC nenarušuje cash flow zákazníka, 

 smluvní garance dosažené výše úspor. [5] 

 

Příklady některých již realizovaných projektů: 

 Budova obecního úřadu Žďár nad Sázavou – instalovaná technologie: 

COMBIWOX, úspora: 17,6%. 

 Veřejné osvětlení obce Opatovice – instalovaná technologie: 

LIGHTWOX, úspora: 24%. 

 Čistírna odpadních vod v obci Opatovice – instalovaná technologie: 

COMBIWOX, úspora: 14,5%. 

 Hotel Brioni Ostrava – instalovaná technologie: KVARWOX,  

úspora: 19,6%. [5] 
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5 HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI INVESTICE 

Hlavním cílem této konkrétní investice, kterou se ve své diplomové práci 

zabývám, je přispění k ochraně neobnovitelných zdrojů energie a životního prostředí, za 

pomocí nově vyvinutých vlastních revolučních technologií společnosti. Dalším cílem je 

hlubší proniknutí na trh, zvýšení počtu zaměstnanců, zvýšení výroby a s tím ruku v ruce 

související zvýšení zisku.  

Tato investice se od ostatních standardních investičních projektů zásadně odlišuje 

v jednom podstatném kritériu, jímž je právě efektivnost. Vyznačuje se tím, že paradoxně 

přináší primárně mnohem větší užitek koncovým zákazníkům, než přímo společnosti 

samotné. Proto se budu zabývat hodnocením efektivnosti investice právě z pohledu 

zákazníka. 

Důkazem této skutečnosti jsou následující dva konkrétní příklady hodnocení 

efektivnosti investice ze strany zákazníka, demonstrované pouze na fiktivním zákazníkovi, 

avšak s reálnými čísly. Jde o srovnání dvou způsobů, jakými lze financovat investici, a to 

buďto přes projekt EPC anebo mimo projekt EPC, kdy si zákazník sám zajistí svým 

vlastním způsobem potřebně peněžní prostředky. 

5.1 Příklad č. 1 

Tento příklad popisuje situaci, kdy cena za technologii není příliš vysoká, 

pohybuje se např. okolo 60 tis. Kč a zároveň roční náklady za energii nepřesahují  

100 tis. Kč. 

INVESTICE FINANCOVANÁ PROSTŘEDNICTVÍM PROJEKTU EPC 

Smlouva o energetických službách, tedy o uzavření investičního projektu EPC, je 

podepsána na dobu 5 let. Během této doby dojde ke splacení investice, ale zároveň se také 

zákazníkovi dostává požadované úspory na elektrické energii. Po celou dobu trvání 

smlouvy EPC, společnost CAUTUM s. r. o. zajišťuje bezplatný servis. 

V menší obci s rozlohou do 700 ha, bylo nejprve provedeno měření, na základě 

kterého byla stanovena předpokládaná roční úspora ve výši 28,3%. Zároveň byla 

doporučena instalace zařízení technologie LIGHTWOX. Díky tomuto zařízení je možné 

uspořit elektrickou energii a tím také náklady na veřejném osvětlení.  
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Hodnota této úspory zůstává po celou dobu trvání smlouvy EPC, i nadále po jejím 

skončení stejná. A to z důvodu neměnné zátěže na světelném okruhu. Toto je dáno dobou 

svícení a počtem žárovek ve veřejném osvětlení, které se nemění. Původní náklady na 

energii se pohybovaly ve výši 85 046,- Kč/rok. Celková cena za poskytnutou technologii 

a montáž činí 66 109,- Kč. Pro větší přehlednost jsou veškeré tyto údaje uvedeny 

v následující tabulce č. 1. 

Tabulka č. 1: Výchozí údaje 

Stávající náklady za el. energii Výše úspory za rok Cena zařízení vč. montáže 

85 046 Kč/rok 28,3% 66 109 Kč 

Zdroj: Vlastní výpočet 

Z těchto údajů je možné vypočítat časové období, ve kterém dojde ke splacení 

investice, v jaké konkrétní výši, včetně 3% úrokového zatížení. 

Tabulka č. 2: Přehled o průběhu investice 

Doba trvání smlouvy Splátka investice 70% Okamžitý zisk 30% Počet měsíců 

1. rok 16 848 Kč 7 220 Kč 12 

2. rok 16 848 Kč 7 220 Kč 12 

3. rok 16 848 Kč 7 220 Kč 12 

4. rok 16 848 Kč 7 220 Kč 12 

5. rok 9 627 Kč 14 441 Kč 3 

Celkem 77 018 Kč 43 322 Kč - 

Zdroj: Vlastní výpočet 

Zákazník tedy splácí po dobu 4 let splátku ve výši 16 848 Kč a v posledním pátém 

roce již pouze 9 627 Kč, protože dojde ke splacení celkové ceny investice ve třetím měsíci 

tohoto roku. Uvedené částky splátek jsou pouze z již zmíněné procentuální úspory 28,3%. 

Totéž platí pro částky okamžitého zisku, které jsou pro zákazníka benefitem z opět již 

zmíněné procentuální úspory. Z toho vyplývá, že zákazník tedy neplatí nic navíc, nad 

rámec svých obvyklých nákladů na energii. Právě naopak po celou dobu již spoří a zároveň 

mu z této úspory plyne zisk. 
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Cena za poskytnutou technologii a montáž činí 66 109 Kč a celkové náklady 

vynaložené zákazníkem na investici jsou ve výši 77 018 Kč. Rozdíl těchto dvou částek je 

dán úrokovým zatížením ve výši 3% p. a. viz tabulka č. 3. Zároveň má však zákazník 

z investice zisk v celkové výši 43 322 Kč. Z toho v prvních čtyřech letech 7 220 Kč, 

v každém roce a v posledním pátém roce se tato částka dokonce ještě zvyšuje na 

14 441 Kč. Tato situace, kdy zákazník má větší zisk nežli splátku je dána splacením 

investice ještě v době trvání EPC smlouvy a dochází tak k překlopení do opačného režimu 

výnosu. Tedy 70% se stává pro zákazníka jeho vlastním ziskem a zbylých 30% je splátkou 

za investici. 

Tabulka č. 3: Přehled úrokového zatížení investice 

Doba trvání smlouvy Vstupní investice Výše úroku 3% Celková výše dluhu 

1. rok 66 109 Kč 1 983,3 Kč 68 092,3 Kč 

2. rok 51 245 Kč 1 537,3 Kč 52 782,0 Kč 

3. rok 35 934 Kč 1 078,0 Kč 37 012,4 Kč 

4. rok 20 165 Kč 604,9 Kč 20 769,7 Kč 

5. rok 3 922 Kč 117,7 Kč 4 039,8 Kč 

Zdroj: Vlastní výpočet 

Od částky celkové výše dluhu je v každém roce odečítána částka 70% splátky 

investice. Po tomto odečtení se dostáváme k částkám vstupní investice v jednotlivých 

letech. 

Místo obvyklých nákladů, které zákazník za el. energii platil původně ve výši 

85 046,- Kč/rok, nyní zaplatí v prvních čtyřech letech 60 978,- Kč/rok, plus částka 

plynoucí z úspory ve výši 7 220,- Kč/rok. V posledním pátém roce je výše nákladů za 

el. energii rovněž ve stejné výši 60 978,- Kč/rok, avšak částka plynoucí z úspory zvyšuje 

na 14 441,- Kč/rok. 
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INVESTICE FINANCOVANÁ MIMO PROJEKT EPC 

V případě, kdy se zákazník rozhodne zafinancovat si investiční projekt z vlastních 

zdrojů, kdy má k tomu k dispozici dostatek finančních prostředků, je scénář zcela odlišný 

oproti financování přes investiční projekt EPC. 

Berme však stejné základní údaje k výpočtu efektivnosti investice, a to roční 

náklady na energii 85 046,- Kč, výši úspory 28,3% a cenu zařízení vč. montáže 66 109,- 

Kč, stejné. 

Tabulka č. 4: Výchozí údaje 

Stávající náklady za el. energii Výše úspory za rok Cena zařízení vč. montáže 

85 046 Kč/rok 28,3% 66 109 Kč 

Zdroj: Vlastní výpočet 

Zásadní změna nastává při výpočtu doby, za kterou dojde ke splacení investice. 

Stane se tak již po 2 letech a 9 měsících, což je o 1 rok a půl dříve, než s využitím projektu 

EPC. Zároveň zákazník nepřeplatí cenu zařízení s montáží, protože není zatížen žádným 

úrokem. 

Z těchto dvou porovnaných situací můžeme tedy vyvodit závěr, že je pro 

zákazníka efektivnější si investici zafinancovat z vlastních prostředků. Protože jde 

o relativně nízkou částku, nebývá zpravidla problém tohoto využít. 

 

5.1.1 Hodnocení efektivnosti investice – příklad č. 1 

Jednotlivé metody efektivnosti jsou vypočítávány pro investici, financovanou 

prostřednictvím investičního projektu EPC, z těchto následujících výchozích údajů, 

v tabulce č. 5. 

Tabulka č. 5: Výchozí údaje 

Investiční náklady Tržby Daň z příjmu PO Podniková diskontní míra 

66 109 Kč 24 068 Kč 19% 10% 

Zdroj: Vlastní výpočet 
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METODA VÝNOSNOSTI 

Metodu výnosnosti ROI  vypočteme podle vzorce č. 1, jako podíl průměrného 

čistého ročního zisku plynoucí z investice a nákladů na investici. 

Tabulka č. 6: Čistý roční zisk v jednotlivých letech 

1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok 

13 604 Kč 7 579 Kč 7 579 Kč 7 579 Kč 7 579 Kč 

Zdroj: Vlastní výpočet 

Dosazení hodnot do vzorce č. 1: 
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Investici tedy můžeme přijmout, protože vypočtená rentabilita 13% je vyšší 

než investorem požadovaná míra zúročení ve výši 3%. 

 

METODA DOBY SPLACENÍ 

Protože jsou hodnoty výnosů v každém roce jiné, vypočteme dobu splacení 

postupným načítáním ročních částek cash flow, dokud se kumulovaná hodnota cash flow 

nebude rovnat právě investičním nákladům. 

Tabulka č. 7: Doba splacení investice 

Rok Čistý cash flow Čistý cash flow kumulovaně 

1 20 876 Kč 20 876 Kč 

2 22 289 Kč 43 165 Kč 

3 22 289 Kč 65 454 Kč 

4 22 289 Kč 87 743 Kč 

5 22 289 Kč 110 032 Kč 

Zdroj: Vlastní výpočet 
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Doba splacení je 3 roky + 665/22 289 = 3 roky a 10 dnů (665 v čitateli zlomku je 

chybějící přírůstek od 65 454 do 66 109). 

Investice bude splacena za 3 roky a 10 dnů. 

 

METODA ČISTÉ SOUČASNÉ HODNOTY 

Čistou současnou hodnotu vypočteme podle vzorce č. 3, odečtením investičních 

nákladů od současné hodnoty cash flow. Na základě této matematické operace se 

dostáváme k výsledku 13 030,- Kč. Čistá současná hodnota je tedy kladná (NPV˃0) 

a investici můžeme přijmout. 

Tabulka č. 8: Čistá současná hodnota 

1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok Celkem 

18 979 Kč 17 253 Kč 15 685 Kč 14 295 Kč 12 963 Kč 79 139 Kč 

Zdroj: Vlastní výpočet 

 

METODA VNITŘNÍHO VÝNOSOVÉHO PROCENTA 

Situace, kdy se současná hodnota cash flow rovná hodnotě investičních nákladů 

nastává ve chvíli, kdy je hodnota vnitřního výnosového procenta rovna 17,4%. 

PVCF = IN 

66 182 = 66 109 → 17,4% 

Vnitřní výnosové procento je větší než podniková diskontní míra 10%, a proto je 

investice tedy přijatelná. 
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5.2 Příklad č. 2 

Jiná situace však nastává ve chvíli, kdy cena zařízení včetně montáže se pohybuje 

okolo 500 tis. Kč a zároveň zákazník platí za elektrickou energii částky vyšší než 500 tis. 

Kč a za rok. 

INVESTICE FINANCOVANÁ PROSTŘEDNICTVÍM PROJEKTU EPC 

Smlouva EPC je uzavřena na dobu 5 let. Ostatní náležitosti jsou totožné 

s již uvedenými v předchozím příkladu č. 1, kdy je investice uzavřená přes projekt EPC. 

Zařízení je montováno opět na základě údajů, zjištěných z měření, nyní již však 

v obci s mnohem větší rozlohou, a to nad 4 000 ha. Tato rozloha podmiňuje výši nákladů 

za elektrickou energii a také cenu instalovaného zařízení s montáží, která se odvíjí od jeho 

velikosti, kvůli většímu proudovému odběru. Úspora zůstala ve stejné výši 28,3% a opět 

jde o zařízení technologie LIGHTWOX. Výše úspory taktéž zůstává neměnná po celou 

dobu trvání EPC smlouvy i nadále. I zde platí zajištění bezplatného servisu během doby, na 

kterou je smlouva uzavřena. 

Tabulka č. 9: Výchozí údaje 

Stávající náklady za el. energii Výše úspory za rok Cena zařízení vč. montáže 

600 291 Kč/rok 28,3% 504 899 Kč 

Zdroj: Vlastní výpočet 

Jak je zřejmé z tabulky č. 9, zákazník původně platil za elektrickou energii více 

než 600 tis. Kč za rok. Celková cena zařízení včetně montáže byla vyčíslena na  

504 899,- Kč.  

Z této kalkulace lze nyní vypočítat další podstatné informace, aby se zákazník 

mohl rozhodnout, zda investici uskuteční nebo ne. Bude mu sděleno, za jak dlouhou dobu 

a v jaké výši celou investici splatí, včetně úvěrového zatížení ve výši 3% p. a.  
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Tabulka č. 10: Přehled o průběhu investice 

Doba trvání smlouvy Splátka investice 70% Okamžitý zisk 30% Počet měsíců 

1. rok 118 918 Kč 50 965 Kč 12 

2. rok 118 918 Kč 50 965 Kč 12 

3. rok 118 918 Kč 50 965 Kč 12 

4. rok 118 918 Kč 50 965 Kč 12 

5. rok 96 267 Kč 73 616 Kč 8 

Celkem 571 937 Kč 277 475 Kč - 

Zdroj: Vlastní výpočet 

První zásadní informace, kterou lze z tabulky č. 10 vyčíst je, že zákazník splatí 

investici za 4 roky a 8 měsíců. A to při čtyřech ročních splátkách, ve výši 118 918 Kč. 

V posledním pátém roce, kdy navíc dojde ke splacení již v osmém měsíci tohoto roku, je 

splátka ještě o něco nižší a zisk z úspory naopak vyšší, než v předchozích čtyřech letech. 

Veškeré splátky i zisk z investice vycházejí pouze z úspory 28,3%. 

Rozdíl mezi celkovou částkou investice 571 937 Kč v rámci smlouvy EPC 

a cenou zařízení včetně montáže, je dán 3% úrokovým zatížením investice, viz tabulka 

č. 11. Zákazník však po celou dobu trvání a splácení investice již dosahuje zisku v prvních 

čtyřech letech ve výši 50 965 Kč a v pátém roce, kdy dojde ke splacení, v hodnotě  

73 616 Kč. 

Tabulka č. 11: Přehled úrokového zatížení investice 

Doba trvání smlouvy Vstupní investice Výše úroku 3% Celková výše dluhu 

1. rok 504 899 Kč 15 147,0 Kč 520 046,0 Kč 

2. rok 401 128 Kč 12 033,8 Kč 413 162,2 Kč 

3. rok 294 245 Kč 8 827,3 Kč 303 071,9 Kč 

4. rok 184 154 Kč 5 524,6 Kč 189 678,8 Kč 

5. rok 70 761Kč 2 122,8 Kč 72 884,0 Kč 

Zdroj: Vlastní výpočet 
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Jednotlivé částky vstupní investice vypočteme odečtením částek 70% splátky 

investice od celkové výše dluhu. 

Díky nainstalované technologii tak zákazník za elektrickou energii celkově zaplatí 

místo obvyklých 600 291,- Kč o 169 882,- Kč méně, a z tohoto je ještě 30% přímo jeho 

vlastním benefitem, tedy 430 409,- Kč během prvních čtyř let. V pátém roce je částka za 

elektrickou energii také stejná 430 409,- Kč, avšak z úspory ve výši 169 882,- Kč plyne 

zákazníkovi již 70% zisk.  

 

 

INVESTICE FINANCOVANÁ MIMO PROJEKT EPC 

Pro porovnání s investicí uzavřenou přes projekt EPC bereme naprosto totožné 

vstupní informace, pro upřesnění uvedené v tabulce č. 12.  

Tabulka č. 12: Výchozí údaje 

Stávající náklady za el. energii Výše úspory za rok Cena zařízení vč. montáže 

600 291 Kč/rok 28,3% 504 899 Kč 

Zdroj: Vlastní výpočet 

V této situaci již není možné automaticky předpokládat, že by zákazník 

disponoval svými vlastními finančními prostředky v tak vysoké hodnotě, jakou je v tomto 

případě cena nad 500 tis. Kč. Proto počítáme s tím, že využije služeb některé z mnoha 

bank, které nabízejí příslušné peněžní výpomoci.  

Jako názornou ukázku jsem náhodně vybrala jednu banku, která zajišťuje sjednání 

úvěru do výše 500 000,- Kč. Dobu splatnosti jsem stanovila na 60 měsíců, tedy pět let, aby 

co nejblíže odpovídala splacení investice prostřednictvím projektu EPC. Měsíční splátka 

při takto nastavených parametrech vychází na 10 673,- Kč, a to při úrokové  

sazbě 10,2% p. a. viz tabulka č. 13. 
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Tabulka č. 13: Čerpání úvěru 

Výše úvěru Úroková sazba Doba splatnosti úvěru Měsíční splátka 

500 000 Kč 10,2 % 60 měsíců 10 673 Kč 

Zdroj: Vlastní výpočet 

 

Závěrem lze říci, že z těchto dvou uvedených variant financování vše hovoří ve 

prospěch investičního projektu EPC. Nesporným důvodem je v prvé řadě nízká úroková 

sazba ve výši 3% p. a. oproti úrokové sazbě nabízené bankou. S tím souvisí samozřejmě 

mnohem větší hodnota přeplacení půjčené částky, o 140 380,- Kč. Posledním 

rozhodovacím faktorem je doba splacení investice, která je u projektu EPC kratší  

o 4 měsíce. 

 

5.2.1 Hodnocení efektivnosti investice – příklad č. 2 

Jednotlivé metody efektivnosti vypočítávám pro investici, financovanou 

prostřednictvím investičního projektu EPC, z těchto následujících výchozích údajů, 

v tabulce č. 14. 

Tabulka č. 14: Výchozí údaje 

Investiční náklady Tržby Daň z příjmu PO Podniková diskontní míra 

504 899 Kč 169 822 Kč 19% 10% 

Zdroj: Vlastní výpočet 

 

METODA VÝNOSNOSTI 

Metodu výnosnosti ROI  vypočteme podle vzorce č. 1, jako podíl průměrného 

čistého ročního zisku plynoucí z investice a nákladů na investici. 

Tabulka č. 15: Čistý roční zisk v jednotlivých letech 

1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok 

92 617 Kč 46 608 Kč 46 608 Kč 46 608 Kč 46 608 Kč 

Zdroj: Vlastní výpočet 
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Dosazení hodnot do vzorce č. 1: 
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Vypočtená rentabilita 11% je vyšší než investorem požadovaná míra zúročení ve 

výši 3% a investici tedy můžeme přijmout. 

 

METODA DOBY SPLACENÍ 

Z důvodu odlišnosti hodnot výnosů v jednotlivých letech vypočteme dobu 

splacení postupným načítáním ročních částek cash flow, dokud se kumulovaná hodnota 

cash flow nebude rovnat právě investičním nákladům. 

Tabulka č. 16: Doba splacení investice 

Rok Čistý cash flow Čistý cash flow kumulovaně 

1 148 156 Kč 148 156 Kč 

2 158 949 Kč 307 105 Kč 

3 158 949 Kč 466 054 Kč 

4 158 949 Kč 625 003 Kč 

5 158 949 Kč 783 952 Kč 

Zdroj: Vlastní výpočet 

Doba splacení je 3 roky + 38 845/158 949 = 3 roky a 3 měsíce (38 845 v čitateli 

zlomku je chybějící přírůstek od 466 054 do 504 899). 

Investice bude splacena za 3 roky a 3 měsíce. 
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METODA ČISTÉ SOUČASNÉ HODNOTY 

Čistou současnou hodnotu vypočteme podle vzorce č. 3, odečtením investičních 

nákladů od současné hodnoty cash flow, kdy je výsledek roven částce 56 731,- Kč. Čistá 

současná hodnota je tedy kladná (NPV˃0) a investici proto můžeme přijmout. 

Tabulka č. 17: Čistá současná hodnota 

1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok Celkem 

18 979 Kč 17 253 Kč 15 685 Kč 14 295 Kč 12 963 Kč 79 139 Kč 

Zdroj: Vlastní výpočet 

 

METODA VNITŘNÍHO VÝNOSOVÉHO PROCENTA 

Současná hodnota cash flow je rovna hodnotě investičních nákladů právě tehdy, 

je-li hodnota vnitřního výnosového procenta ve výši 14,3%. 

PVCF = IN 

504 988 = 504 899 → 14,3% 

Vnitřní výnosové procento je větší než podniková diskontní míra 10%, a proto je 

investice tedy přijatelná. 
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6 ZÁVĚR 

Cílem práce bylo provést hodnocení efektivnosti investice společnosti  

CAUTUM s. r. o. Právě investiční rozhodování má velmi významný vliv na budoucí vývoj 

a hospodaření společnosti. Je proto důležité věnovat této problematice dostatek času, 

protože nesprávné investiční rozhodnutí má na podnik dlouhodobé účinky a může jej 

přivést do značné finanční tísně. 

Investiční projekt EPC jsem hodnotila ze strany zákazníků, neboť jsou to právě 

oni, kterým tato investice přináší největší užitek. Stane se tak díky nainstalovanému 

zařízení technologie LIGHTWOX společností CAUTUM s. r. o., kterou je možné uspořit 

elektrickou energii na veřejném osvětlení a tím i finanční náklady na ni vynaložené. Výše 

nákladů na zařízení vč. montáže se odvíjí od velikosti rozlohy obce. Této rozloze je tedy 

samozřejmě úměrná výše nákladů na el. energii. 

Tato skutečnost je dokázána na dvou konkrétních příkladech, i když pouze na 

fiktivních zákaznících, avšak s reálnými čísly. Porovnávání obou příkladů bylo založeno 

na dvou způsobech financování příslušné investice: investice financovaná prostřednictvím 

projektu EPC a investice financovaná mimo projekt EPC. Při financování investice mimo 

projekt EPC se předpokládá, že podnik v příkladu č. 1 disponuje vlastními zdroji, z kterých 

může investici pokrýt; v příkladu č. 2 však nikoliv. Jedná se o částku přesahující 

0,5 mil. Kč a z toho důvodu lze proto počítat s tím, že podnik využije sjednání úvěru v této 

výši. 

V obou dvou příkladech je smlouva EPC uzavřena na dobu 5 let. Během této doby 

dojde ke splacení investice a zároveň společnost CAUTUM s. r. o. poskytuje zákazníkům 

po celou dobu trvání smlouvy bezplatný servis. Výše úspory je stanovena na základě 

měření a je stále stejná ve výši 28,3%. Je to dáno konstantní zátěží na světelném okruhu, 

v důsledku neměnné doby svícení a stejného počtu žárovek ve veřejném osvětlení. 

Investice je zatížena 3% úrokem. 

Jednotlivé metody efektivnosti byly vypočítány pro investici financovanou 

prostřednictvím investičního projektu EPC 

V prvním příkladu, kdy je investice financovaná prostřednictvím projektu EPC při 

stávajících nákladech na el. energii ve výši 85 046,- Kč/rok s cenou zařízení LIGHTWOX 

včetně montáže v celkové výši 66 109,- Kč bude investice splacena za 4 roky a 3 měsíce. 
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Zařízení je montováno na veřejné osvětlení v menší obci s rozlohou do 700 ha. Splátky 

jsou hrazeny z vypočtené úspory 28,3%, tedy 24 068,- Kč, a to pouze z 70% této částky. 

V prvních čtyřech letech tedy zákazník vynaloží finanční prostředky na splátky ve výši 

16 848,- Kč/rok. V pátém roce, kdy dojde ke splacení investice již během prvních tří 

měsíců, se právě z tohoto důvodu poměr splátek a zisku překlápí do opačného režimu 

a zákazník tak vynaloží na poslední splátku ještě nižší částku, konkrétně 9 627,- Kč. 

Zbylých 30% z úspory (v pátém roce 70% z úspory) představuje pro zákazníka jeho vlastní 

zisk, který činí celkově 43 322,- Kč. Zákazník tak za celou investici během doby než dojde 

ke splacení investice, zaplatí 77 018,- Kč. Rozdíl 10 909,- Kč oproti ceně za poskytnutou 

technologii vč. montáže 66 109,- Kč je dán již výše zmíněným úrokovým zatížením 

v 3% výši. Zároveň však z této investice spoří náklady na energii a oproti původním 

85 046,- Kč zaplatí v každém roce již pouze 60 978,-Kč, plus 30% (v pátém roce 70%) 

z této úspory 24 068,- Kč je zákazníkovým benefitem. 

Pokud tato čísla porovnáme se situací, kdy má zákazník dostatek vlastních 

finančních prostředků a investici tedy mohl realizovat mimo projekt EPC, dopočteme se 

k výsledkům, které hovoří ve prospěch zvolení financování investice právě ze 

zákazníkových vlastních zdrojů. Cena investice 66 109,- Kč se zákazníkovi vrátí za 2 roky 

a 9 měsíců, což je o 1 rok a půl dříve, než při financování prostřednictvím projektu EPC. 

Investice totiž není zatížena žádným úrokem a zákazník tak nepřeplatí cenu zařízení 

s montáží. 

Zaměříme-li se na výsledky hodnocení efektivnosti investice pro příklad č. 1, 

zjistíme, že všechny můžeme interpretovat jako pozitivní. Metoda výnosnosti činí 13%, 

což je o 3% více, než podniková diskontní míra. Podle doby splacení bude investice 

splacena po 3 letech a 10 dnech. Tento rozdíl oproti předchozímu výpočtu doby, za kterou 

dojde ke splacení investice je dán úrokovým zatížením ve výši 3%, které metoda doby 

splacení nezohledňuje. Metoda čisté současné hodnoty je kladná, 13 030,- Kč. Metoda 

vnitřního výnosového procenta přesahuje podnikovou diskontní míru o 7,4%, činí tedy 

17,4% a investici je tak na základě všech těchto výsledků možné přijmout. 

Co se týče druhého příkladu, je princip výpočtu investice financované přes projekt 

EPC totožný, pouze s odlišnými čísly. Což souvisí s větší rozlohou obce nad 4 000 ha, ve 

které je zařízení LIGHTWOX montováno, opět na veřejné osvětlení. Dostáváme se zde 
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u nákladů za el. energii na  hodnotu 600 291,- Kč a vyšší bude samozřejmě také celková 

cena zařízení vč. montáže 504 899,- Kč. Jak již bylo zmíněno, výše úspory 28,3% je stále 

stejná a neměnná po celou dobu. Změní se pouze číselná hodnota této úspory v korunách, 

a to 169 882,- Kč. Z této úspory zákazník odvádí 70% na splátku investice a zbylých 30% 

představuje jeho vlastní zisk z této investice. Investice tedy bude splacena za 4 roky 

a 8 měsíců. Zákazník tak celkově za el. energii zaplatí 430 409,- Kč oproti původním 

nákladům, které činily 600 291,- Kč/rok. Kvůli 3% úrokovému zatížení investice zákazník 

přeplatí celkovou cenu zařízení s montáží o 67 038,- Kč. Což je oproti 30% zisku, který za 

dobu trvání smlouvy EPC investice přinese v celkové výši 277 457,- Kč v podstatě 

zanedbatelná částka. 

Jinak je tomu v případě, kdy se zákazník nerozhodne pro způsob financování 

investice prostřednictvím smlouvy EPC, ale využije k tomu úvěr poskytnutý bankou. Při 

úvěru sjednaném do výše 500 000,- Kč s dobou splatnosti 60 měsíců (5 let), abychom se co 

nejvíce přiblížili hodnotám investice EPC a mohli tak oba způsoby lépe porovnat. Při 

úrokové sazbě 10,2% stanovené bankou, činí měsíční splátka 10 673,- Kč. Zákazník tedy 

přeplatí půjčenou částku o celých 140 380,- Kč, tedy dvakrát tolik než u předchozího 

příkladu financování prostřednictvím projektu EPC, kdy ještě navíc zákazník splatí 

investici ještě o 4 měsíce dříve, s třikrát nižší úrokovou sazbou a nižší měsíční splátkou 

9 910,- Kč. Pro zákazníka je tak mnohem výhodnější uskutečnit financování investice 

právě prostřednictvím projektu EPC.  

Pozitivní jsou také výsledky hodnocení efektivnosti investice, na základě kterých 

je patrné, že investici lze přijmout. Metoda výnosnosti je stále vyšší než podniková 

diskontní míra, i když pouze o 1%, tedy 11%. Doba splacení vyšla za 3 roky a 3 měsíce. 

Rozdíl oproti již výše vypočtené době splacení (4 roky a 8 měsíců) je zapříčiněn úrokovým 

zatížením ve výši 3%, ke kterému tento výpočet doby splacení nepřihlíží. Metoda čisté 

současné hodnoty nabývá kladných hodnot, konkrétně 56 731,- Kč. Metoda vnitřního 

výnosového procenta činí 14,3%, což je také vyšší než podniková diskontní míra. 
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