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1 Úvod 

Investiční rozhodování patří mezi nejzávažnější rozhodnutí podnikového ma-

nagementu, která významnou měrou ovlivňují budoucí vývoj a existenci firmy. Důsled-

ky rozhodnutí o realizaci konkrétního investičního záměru působí v podniku dlouhodo-

bě a mají dopad i na podnikový rozpočet, protože jsou spojeny s vynakládáním velkého 

množství kapitálu, s čímž je také spojeno riziko značných ztrát, které investor podstupu-

je. Neefektivní investice může způsobit finanční problémy, ztrátu konkurenceschopnosti 

na trhu nebo dokonce vést až k zániku samotné firmy. 

Rozhodování o přijetí či zamítnutí různých investičních projektů je součástí dlou-

hodobého strategického řízení firmy a vychází především z finančních cílů podniku. 

Obsahem investiční politiky je výběr a realizace efektivních investic, které připíva-

jí k naplnění hlavního cíle podnikání, tj. k růstu tržní hodnoty firmy. 

Základem investičního rozhodování je hodnocení investičních projektů z hlediska 

jejich ekonomické efektivnosti pomocí finančních metod. Výsledky hodnocení jsou  

závislé na kvalitě vstupních údajů, kterými jsou peněžní toky investice. Správná identi-

fikace kapitálových výdajů na pořízení investice a odhad budoucích peněžních příjmů je 

náročným úkolem, neboť jejich stanovení je vzhledem k dlouhodobému časovému hori-

zontu a vlivu mnoha faktorů dosti obtížné. Předpokládané peněžní toky investice jsou 

rozhodujícími veličinami nejen pro investiční rozhodnutí podniku, ale také pro jeho 

finanční plánování. 

Cílem bakalářské práce je zhodnocení ekonomické efektivnosti reálného investič-

ního projektu. Předmětem analýzy budou investice do hmotného a nehmotného majetku 

podniku zvažujícího rozšíření stávajícího výrobního programu zavedením nového vý-

robku na trh. K řešení úkolu bude použita metoda čisté současné hodnoty. Jedná se 

o dynamickou metodu, která zohledňuje časové rozložení peněžních toků investic 

a hodnotově vyjadřuje příspěvek dané investice k tržní hodnotě firmy. 

Praktické využití bakalářské práce je orientováno pro managery podniku, kteří 

hodnotí investiční projekty  a následně rozhodují o jejich přijetí či zamítnutí. 
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2 Charakteristika investičního rozhodování 

Investiční rozhodování je proces hodnocení investic, při kterém investor posuzuje 

jednotlivé investiční projekty a následně rozhoduje o tom, zda danou investici přijmout 

či zamítnout. Důležitost tohoto rozhodnutí spočívá především v tom, že dopady takto 

závažného rozhodnutí působí na podnik dlouhodobě a jsou spojeny s výdajem velkého 

množství zdrojů, zejména kapitálu. Investiční činnost do značné míry ovlivňuje hospo-

daření podniku a jeho budoucí existenci. Dlouhodobý časový horizont s sebou nese ne-

malé riziko možnosti odchylek od původních záměrů a plánovaných peněžních toků, jak 

na straně výdajů tak na straně příjmů. 

Rozhodování o realizaci různých investičních projektů vychází ze strategických 

cílů podniku a úzce souvisí s kapitálovým rozpočetnictvím a dlouhodobým financová-

ním. Všechny tyto aspekty řadí investiční rozhodování mezi nejzávažnější rozhodnutí 

podnikového managementu. 

2.1 Pojem investice 

Z makroekonomického pohledu jsou investice charakterizovány jako obětování 

současné (dnešní, dalo  by se říci jisté) hodnoty ve prospěch získání budoucí (méně jis-

té) hodnoty. 

Z hlediska podnikových financí jsou investice kapitálové (peněžní) výdaje, 

u nichž se očekává jejich přeměna na budoucí peněžní příjmy během delšího časového 

intervalu (v praxi delšího než 1 rok). Jde tedy rovněž o odloženou spotřebu za účelem 

získání většího užitku v budoucnu. 

V průmyslově vyspělých zemích se za kapitálové výdaje považují výdaje např. na: 

• pořízení či rozšíření dlouhodobého majetku; 

• výzkumné a vývojové projekty; 

• trvalý přírůstek zásob a pohledávek; 

• nákup dlouhodobých cenných papírů; 

• rekvalifikaci a školení pracovníků; 

• nákup patentů, licencí, know-how, software; 
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• technické zhodnocení dlouhodobého majetku; 

• reklamní kampaň atd. 

V podniku jsou rozlišovány dva typy investic - reálné a finanční. Reálné investice 

jsou spojeny s investováním do reálných aktiv a jejich cílem je zajistit rozvoj podniku, 

obnovu a rozšíření majetku, udržení konkurenceschopnosti na trhu, zavedení nového 

výrobku apod. Do této skupiny patří nákup dlouhodobého hmotného a nehmotného ma-

jetku. Finanční investice souvisí s nákupem dlouhodobého finančního majetku (dlouho-

dobé cenné papíry, půjčení peněz za účelem získání úroků, dividend nebo zisku). 

Mluvíme-li o investičním rozhodování, tak se tímto pojmem v podniku rozumí 

vždy investice reálné. 

2.2 Klasifikace investičních projektů 

Investiční projekty mohou být členěny podle mnoha kritérií a některá z nich budou 

uveden v následujícím textu. 

Podle charakteru přínosu pro podnik jsou rozlišovány: 

• projekty zaměřené na snížení nákladovosti výroby pomocí technologických 

a technických inovací; 

• projekty orientované na zvýšení tržeb rozšířením výrobních kapacit nebo 

zavedením výroby nových výrobků; 

• projekty směřující na snížení rizika podnikání; 

• projekty vedoucí ke zlepšení pracovních, zdravotních, sociálních, bezpeč-

nostních či ekologických podmínek podnikání. 

Podle stupně závislosti: 

• závislé investiční projekty – vzájemně se vylučující projekty – jsou ty, které 

nemůžeme uskutečnit zároveň, neboť realizace jednoho projektu vylučuje 

realizaci druhého projektu; 

• nezávislé investiční projekty – vzájemně se nevylučující projekty – může 

být přijato více projektů najednou, neboť výběr jednoho projektu nevylučuje 

výběr druhého; 
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• podmíněné (vázané) investiční projekty – vzájemně se doplňující projekty – 

jsou takové, u nichž přijetí jednoho projektu je závislé na přijetí druhého 

projektu. 

Podle vztahu k rozvoji podniku 

• rozvojové projekty – zvyšují stávající objem výroby, zavádějí nové výrobky 

a služby; 

• obnovovací projekty – jejich cílem je náhrada zastaralých výrobních zaříze-

ní, strojů a technologií; 

• regulatorní projekty – investice, které podnik musí realizovat, aby mohl dále 

fungovat. Jedná se o projekty související zejména s legislativou a předpisy 

v mezinárodních organizacích, které jsou obvykle zaměřeny na zvýšení 

bezpečnosti práce, ochranu životního prostředí apod. 

Podle typu peněžních toků investice: 

• projekty s konvenčním (klasickým) peněžním tokem – projekty, při nichž po 

období vstupních kapitálových výdajů následuje tok peněžních příjmů; 

• projekty s nekonvenčním peněžním tokem – jsou takové, při nichž dochází 

ke dvěma a více změnám kladných a záporných hodnot toků. 

Podle možnosti aktivních zásahů v budoucnu: 

• pasivní investiční projekty – neuvažuje se s aktivními zásahy ze strany ma-

nagementu v období provozní fáze investice; 

• aktivní investiční projekty – umožňují provedení aktivních manažerských 

rozhodnutí jako např. rozšíření, zúžení, zastavení či odložení projektu. 

Podle způsobu financování: 

• nezadlužené investiční projekty – investice je financována výhradně 

z vlastních zdrojů podniku; 

• zadlužené investiční projekty – k financování projektu jsou použity jak 

vlastní zdroje firmy, tak i cizí úročený kapitál. 

V odborné literatuře je možno se setkat s celou řadou dalších hledisek pro členění 

investičních projektů. V podnikové praxi se však typy investic v zásadě prolínají. 
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2.3 Podnikové cíle a investice 

Investiční rozhodování je typické tím, že se jedná o rozhodování dlouhodobé 

a vždy je nutné počítat jak s interními faktory souvisejícími s vnitropodnikovými pomě-

ry, tak i s externími faktory, které na podnik působí z okolí. 

Dlouhodobý charakter rozhodování o investicích přináší dva základní problémy: 

• je zapotřebí brát v úvahu faktor času; 

• je nezbytné si uvědomit, že všechna tato rozhodnutí probíhají v podmínkách 

rizika a nejistoty po celou dobu přípravy a realizace investičního projektu, 

neboť budoucí vývoj nemůže být s určitostí předpovídán a je závislý na 

spoustě náhodných okolností. 

Teorie investičního rozhodování prezentuje několik názorů na podnikové cíle. 

V nedávné minulosti se za hlavní cíl považovalo dlouhodobě maximalizovat zisk. Od 

tohoto tvrzení ale řada autorů odstoupila, neboť tento cíl nezohledňoval stupeň rizika 

ani faktor času. Dnes je vrcholovým dlouhodobým cílem růst tržní hodnoty podniku. 

Většina podniků se v současné době musí přizpůsobovat rychle se měnícím tren-

dům, rostoucím nárokům zákazníků, odolávat konkurenci, hledat nové příležitosti na 

trhu atd. 

V praxi převládá pluralitní pojetí cílů. Což znamená, že podnik nesleduje jen cíl, 

ale soustavu cílů najednou, kde k hlavním cílům patří zejména: 

• efektivnost a finanční stabilita podniku, vyjádřená tržní hodnotou podniku, 

výnosností provozní činnosti a dobrou likviditou; 

• zachování, eventuálně růst podílu podniku na trhu díky lepšímu uspokojo-

vání poptávky; 

• inovaci výrobního programu, zařízení a technologií; 

• sociální cíle – např. rozvoj lidského kapitálu; 

• cíle v oblasti enviromentální – např. minimalizace negativních dopadů na 

životní prostředí. 

Žádného z těchto cílů by však nebylo dosaženo, kdyby podnik neinvestoval. In-

vestiční činnost je třeba zodpovědně a detailně plánovat, neboť jakékoli rozhodnutí 

v této oblasti má na podnik závažné následky a výrazně zatíží podnikový rozpočet. 
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2.4 Investiční strategie 

K naplnění podnikových a investičních cílů si každý investor musí zvolit vhodnou 

investiční strategii – tj. konkrétní způsoby a postupy, které mu zajistí dosažení požado-

vaných investičních cílů. Investor musí veškeré investiční příležitosti posuzovat vždy 

s ohledem na 3 faktory: 

• výnos; 

• riziko; 

• likvidita. 

Investiční strategie představuje hledání kompromisu mezi snahou dosáhnout co 

největšího výnosu s nízkým rizikem a to vše při co nejvyšší likviditě investice. Teorie 

investičního trojúhelníku říká, že v reálném světě není možné najít investici, která by 

dokázala dosáhnout  zároveň všech tří vrcholů magického trojúhelníku investování. 

 

Obr. 2.1   Investorský trojúhelník 

 

 RIZIKO LIKVIDITA

VÝNOSNOST

 

Z obr. 2.1 investorského trojúhelníku je patrné, že pokud má být dosaženo jedno-

ho vrcholu, je potřeba vzdát se vrcholů ostatních. Jestliže chce investor dosáhnout ma-

ximálního výnosu, podstupuje v praxi vyšší riziko a naopak málo riziková a vysoce 

likvidní investice bývá zase méně výnosná.  

Podle faktorů, které investor upřednostňuje, rozeznáváme následující typy inves-

tičních strategií: 
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• strategie maximalizace ročních výnosů – investor upřednostňuje co nejvyšší 

roční výnos a nehledí na růst ceny investice, případně na její udržení; 

• strategie růstu hodnoty investic – investor vybírá investici s předpokláda-

ným růstem hodnoty, nezohledňuje roční příjmy, přičemž zisk realizuje až 

při prodeji investice; 

• strategie růstu hodnoty investice spojená s dosahováním maximálních  roč-

ních výnosů – investor realizuje takové projekty, které umožňují jak růst ce-

ny investice v budoucnosti, tak i růst ročních příjmů plynoucích z investice; 

• strategie maximální likvidity investice – investor preferuje projekty, které 

jsou schopny se co nejrychleji přeměnit zpět na peníze (jsou tedy co nej-

likvidnější); 

• konzervativní strategie – při uplatňování této strategie investor postupuje 

obezřetně, má averzi k riziku, vybírá si v převážné míře  bezrizikové projek-

ty, popř. s nízkým stupněm rizika, ale též s nižší výnosností; 

• agresivní strategie – tuto strategii volí investoři, kteří jsou ochotni podstou-

pit vysoké investiční riziko, což je kompenzováno možností vzniku vyso-

kých výnosů; 

• vyvážená strategie – investor se snaží o vyvážení rozdílné rizikovosti jed-

notlivých investičních projektů a tím i rozdílné výnosnosti jejich vhodným 

výběrem pro sestavení tzv. portfolia investic. 

Volba investiční strategie závisí na konkrétních podmínkách, ve kterých firma in-

vestuje a na cílech, které v tom daném období sleduje. Úkolem podnikových manažerů 

je navrhnout optimální řešení investičního rozhodování, které vychází z preferované 

investiční strategie firmy. 

2.5 Charakteristika jednotlivých fází investičního projektu 

Investiční projekt je soubor ekonomických a technických studií, které slouží 

k přípravě, realizaci, financování a efektivnímu provozování navrhované investice. 

Kvalitní příprava a následná realizace investičních projektů je jedním ze základních 

kritérií naplňování zvolené strategie firmy a úspěšného fungování podniku v náročných 

podmínkách tržní ekonomiky. 
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Celý proces investičního projektu lze rozdělit do 4 fází: 

• předinvestiční fáze; 

• investiční fáze; 

• provozní fáze; 

• fáze ukončení a likvidace projektu. 

2.5.1 Předinvestiční fáze 

Předinvestiční příprava je základním předpokladem úspěšné realizace a fungování 

investičního projektu. Tato fáze zpravidla zahrnuje několik navazujících etap, kterými 

jsou: 

• identifikace podnikatelských příležitostí; 

• předběžný výběr projektu; 

• vypracování studie proveditelnosti. 

Identifikace projektu představuje sběr, zpracování a hodnocení veškerých dostup-

ných informací o konkrétních podnikatelských příležitostech. Management podniku by 

měl neustále sledovat vývoj podnikatelského prostředí a umět pružně reagovat na potře-

by trhu, zahrnující exportní možnosti, poptávku po nových výrobcích a službách, odha-

lení zdrojů surovin, objevení nových technologií apod. Závěrem vyhodnocení těchto 

příležitostí je předběžný výběr projektů, které jsou pro podnik zajímavé a efektivní a na-

opak vyloučení těch, které např. podléhají příliš vysokému riziku, jsou finančně náročné 

apod. 

Předběžný výběr projektů spočívá ve zpracování technicko-ekonomické studie, 

která následně slouží jako základ finálního rozhodnutí o realizaci či zamítnutí daného 

projektu. 

Vypracování technicko-ekonomické studie proveditelnosti (Feasibility Study) pro-

jektu je výsledkem předinvestiční fáze a poskytuje podrobné podklady potřebné pro 

investiční rozhodnutí. Celá studie vychází ze situace na trhu a její prognózy a dále 

z vnitřních podmínek v podniku.Příkladem metody pro zpracování je tzv. metodika 

UNIDO hodnocení projektů, dle níž by měla studie proveditelnosti obsahovat následují-

cí položky: souhrnný přehled vstupů a výstupů, zdůvodnění a vývoj projektu, odhad 
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kapacity trhu a produkce, potřebné materiálové vstupy, lokalizaci prostředí, technický 

projekt, počet pracovních sil, časový harmonogram, finančně-ekonomické vyhodnocení 

projektu. 

Zpracovaná technicko-ekonomická studie projektu slouží rovněž jako podklad pro 

hodnocení projektu různým investičním a finančním institucím, které se mohou podílet 

na jeho financování. 

2.5.2 Investiční fáze 

Investiční fáze představuje období od zahájení výstavby investice až do jejího 

uvedení do provozu. Podnik vytváří právní předpoklady, určuje projektový tým, který 

má na starost organizaci celého projektu, získává potřebné finanční prostředky, zpraco-

vává projektové dokumentace, uzavírá smlouvy s dodavateli, provádí výběrová řízení 

nových pracovníků, školí zaměstnance, zajišťuje zkušební provoz, kolaudace. 

Z hlediska peněžních toků se jedná o kapitálově velice náročné období, kdy výdaje vý-

razně převyšují nad příjmy.  

2.5.3 Provozní fáze 

Jedná se o období od okamžiku uvedení investice do užívání do jejího ukončení, 

během něhož jsou produkovány výrobky a služby. Úspěšný chod projektu v této fázi 

významně závisí na kvalitě přípravného procesu ve fázi předinvestiční a úrovni zpraco-

vání technicko-ekonomické studie proveditelnosti. V tomto období jsou generovány 

peněžní příjmy, které by měly převýšit nebo minimálně pokrýt výdaje vynaložené ve 

fázi investiční. Finanční toky generované během provozní fáze rozhodují o celkové 

ekonomické efektivnosti investice. 

2.5.4 Fáze ukončení a likvidace projektu 

Jde o závěrečnou fázi projektu, která zahrnuje zastavení výroby, prodej vyřazené-

ho majetku a přebytečných zásob, demontáž zařízení, sanaci lokality apod. Rozdíl pří-

jmů a výdajů z likvidace investice dává tzv. likvidační hodnotu projektu, která je vý-

znamnou součástí peněžního toku v posledním roce životnosti daného projektu. 
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2.6 Zdroje financování 

Příprava investičního projektu úzce souvisí s investičním a finančním rozhodnu-

tím. Výsledkem investičního rozhodnutí je odpověď na otázku, zda daný projekt při-

jmout či nikoliv. V případě, že se podnik rozhodne investovat, přichází na řadu finanční 

rozhodnutí, které řeší z jakých zdrojů projekt financovat. 

Zdroje financování investičního projektu jsou důležité pro celkové hodnocení 

efektivnosti investice. Struktura financování projektu by měla být navržena tak, aby 

zajišťovala stabilní financování s co nejnižšími náklady kapitálu vynaloženými na tyto 

zdroje. Klasifikovat lze zdroje financování podle několika hledisek. Mezi nejpoužíva-

nější kritéria patří členění dle původu zdrojů a dle vlastnictví, jak je možno vidět z pře-

hledu na obr. 2.2. 

 

Obr. 2.2   Klasifikace zdrojů financování 

 

Podle vlastnictví Podle původu 

zdrojů Vlastní zdroje Cizí zdroje 

Interní zdroje 
nerozdělený zisk 

odpisy 

 

Externí zdroje 

vklady vlastníků 

prodej akcií 

emisní ážio 

dotace, dary 

bankovní a dodavatelské úvěry 

prodej obligací 

leasing 

faktoring a forfaiting 

 

Hlavním zdrojem financování investic by měly být vlastní zdroje. Nicméně určitě 

ne jediným, právě naopak, využití vhodného cizího kapitálu ve správné míře a ve správ-

nou chvíli může celkové náklady kapitálu na daný projekt efektivním způsobem snížit. 

Vlastní zdroje tvoří především nerozdělený zisk a odpisy (interní zdroje), dále pak 

vklady vlastníků nebo společníků, prodej akcií, dary a dotace (externí zdroje). 

Pokud je investice financována výhradně z interních zdrojů, jedná se o tzv. samo-

financování, jehož výhodu je, že nevznikají náklady na externí kapitál a nezvyšuje se 

stupeň zadlužení firmy. Nevýhodu je fakt, že se jedná o dražší zdroj financování. 
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Cizí zdroje financování investic jsou důležité a efektivní jak pro firmy jež si mo-

hou dovolit investice financovat z vlastních zdrojů, tak zejména pro většinu firem, pro 

které je jejich využití nutností z důvodu nedostatku vlastních prostředků. Mezi nejvý-

znamnější cizí zdroje patří: bankovní a dodavatelské úvěry, emise a prodej firemních 

obligací, leasing. 

Cenou (nákladem) cizího kapitálu je úrok, který musí podnik platit svým věřite-

lům. Výhodou této varianty financování je skutečnost, že úroky zaplacené za cizí kapi-

tál jsou daňově uznatelnou položkou a snižují tak základ pro výpočet daně z příjmů. 

Tomuto efektu se říká tzv. daňový úrokový štít, který významným způsobem snižuje 

náklady na cizí kapitál. 
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3 Metody hodnocení efektivnosti investic 

3.1 Principy finančního hodnocení investic 

Finanční přístup k hodnocení investic vychází ze skutečnosti, že pořízení investice 

je výdajem peněz (tzv. kapitálové výdaje), nikoliv nákladem, a proto i efekty získávané 

užíváním investice vyjadřuje množstvím odčerpatelných peněžních prostředků (tzv. 

peněžními příjmy). Souhrnně tyto dvě základní veličiny – kapitálové výdaje (cash 

outflow) a peněžní příjmy (cash inflow) tvoří peněžní tok (cash flow), jsou tedy stejno-

rodé a vyčíslují se striktně finančně – mají definováno: částka, čas a pravděpodobnost 

nastání. 

Podstatou finančního hodnocení ekonomické efektivnosti investičního projektu je 

posouzení návratnosti vloženého kapitálu, čili porovnání výdajů na investici s příjmy, 

které realizovaná investice přinese. Investora zajímá v jaké výši a za jakou dobu se mu 

vrátí vynaložené prostředky a konkrétní investiční projekt. Výsledné saldo efektů 

a vkladů vyčísluje hodnotově a v dnešních cenách přírůstek, resp. úbytek, vlastního 

jmění v časovém horizontu, po který identifikujeme účinky dané investice. 

Předností finančního hodnocení investic, jak vyplývá z výše uvedeného, je fakt, že 

bezprostředně a v dnešních cenách vyčísluje přínos investice jako přírůstek tržní hodno-

ty firmy, čímž jednoznačně určuje příspěvek dané investice k plnění tohoto hlavního 

cíle podnikání.  

Finanční hodnocení investičních příležitostí zahrnuje identifikaci investice pomocí 

peněžních toků investice (tj. kapitálových výdajů a peněžních příjmů) a kvantitativní 

vyhodnocení investičního projektu využitím techniky diskontování peněžních toků 

(tj. vyčíslení předpokládané hodnoty investice pomocí ekonomických ukazatelů). 

Proces finančního hodnocení investice má v investičním rozhodování dominantní 

úlohu a skládá se z následujících kroků: 

1. Určení a vyčíslení peněžních toků investice. 

2. Stanovení nákladů na kapitál, resp. požadované míry výnosnosti investice. 

3. Výpočet ekonomických ukazatelů – vyjadřují hodnotu investice z daného hledis-

ka,  např. čistá současná hodnota, vnitřní výnosové procento, doba návratnosti. 
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3.2 Cash-flow investičního projektu 

Základem pro správné vyhodnocení efektivnosti investice je vyčíslení peněžních 

toků (cash-flow) investičního projektu. Peněžní toky projektu představují veškeré pří-

jmy a výdaje, které jsou investičním projektem generovány během jeho životnosti, 

tj. v období výstavby, v průběhu provozu a ve fázi likvidace. Stanovení peněžních toků 

z investice je neobtížnějším úkolem kapitálového plánování a investičního rozhodování, 

a to hlavně ze dvou důvodů: 

• jedná se odhad na dlouhé období; 

• velikost očekávaných kapitálových výdajů na investici a příjmů z ní plynou-

cích je ovlivňována celou řadou faktorů (např. vývojem cen a mezd, úroko-

vých sazeb, daňovou politikou, měnovou politikou apod.) 

3.2.1 Zjištění kapitálových výdajů 

Kapitálové výdaje jsou finančním vyjádřením veškerých výdajů, které je třeba vy-

naložit na pořízení a zabezpečení provozu dané investice. Lze je rozdělit do dvou zá-

kladních skupin: 

• výdaje na pořízení investičního majetku; 

• výdaje na přírůstek čistého pracovního kapitálu. 

Výdaje na pořízení investičního majetku 

Jedná se o výdaje na nákup dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. In-

vestoři do této skupiny zahrnují především výdaje na získání pozemků, budov, výdaje 

na pořízení výrobního zařízení a strojů (kromě ceny pořízení je nutné počítat i s náklady 

na dopravu, instalaci, cla), výdaje na zpracování technicko-ekonomické studie a projek-

tových dokumentací, výdaje na nákup softwaru, know-how a licencí, mzdy pracovníků 

podílejících se na projektu, zřizovací výdaje u investic realizovaných nově zakládanými 

podniky (např. soudní a notářské poplatky, náklady spojené s vydáváním akcií a dluho-

pisů). Významnou položkou mohou být i úroky z investičního úvěru, leasingové splát-

ky, úroky z dluhopisů apod. 

U obnovovacích projektů je pořízení dlouhodobého majetku spojeno s prodejem 

vyřazeného majetku. V tomto případě se do kapitálových výdajů započítávají i výdaje 
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spojené s likvidací nahrazovaného majetku. Na jejich výši působí také vliv daňových 

efektů. 

Výdaje na přírůstek čistého pracovního kapitálu 

Další složkou kapitálových výdajů jsou výdaje na přírůstek oběžného majetku, 

resp. přírůstek čistého pracovního kapitálu, který je vyvolán novou investicí. Realizace 

nového projektu vyžaduje prostředky, které budou dlouhodobě vázány ve formě zásob, 

pohledávek a krátkodobého finančního majetku. Požadavky na financování oběžného 

majetku se snižují o krátkodobé závazky podniku. Rozdíl oběžných aktiv a těchto krát-

kodobých závazku tvoří tzv. čistý pracovní kapitál, který je kryt dlouhodobým kapitá-

lem. Předpoklad, že růst oběžného majetku po dobu životnosti investice vyvolá i růst 

krátkodobých závazků, umožňuje přemýšlet pouze o přírůstku čistého pracovního kapi-

tálu a je proto nutno počítat s ním jako s výdajem. 

Čistý pracovní kapitál představuje určitý odhad, který se zpravidla liší od skuteč-

ných nároků během provozu investice. V praxi je hodnota ČPK často podceňována nebo 

zcela opomíjena, což vede k podhodnocení investičních výdajů projektů a ty se poté 

mohou dostat do značných finančních potíží. 

Kapitálové výdaje se vyčíslují dle vztahu: 

  / 3.1 / DEPMČPKΔINV KV +−+=

ve kterém jednotlivé symboly značí: 

KV  kapitálové výdaje, 

INV  výdaje na pořízení investičního majetku, 

∆ ČPK  výdaje na přírůstek čistého pracovního kapitálu, 

PM  příjem z prodeje stávající dlouhodobého majetku nahrazovaného poříze-

nou investicí, 

DE  daňové efekty spojené s prodejem vyřazeného majetku, které vypočítáme 

dle vztahu: 

 d)ZCPM(DE ⋅−=  / 3.2 / 

  kde: ZC zůstatková cena vyřazeného majetku, 

   d sazba daně ze zisku. 
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Je-li: PM > ZC → prodej je ziskový, podniku vzniká daňová  povinnost,                      

která zvyšuje kapitálový výdaj, čili DE > 0, 

 PM < ZC → prodej je ztrátový, podniku klesá daňová povinnost, 

což snižuje kapitálový výdaj, čili DE < 0. 

3.2.2 Peněžní příjmy z investice 

Peněžní příjmy jsou finančním vyjádřením veškerých budoucích příjmů, které pro 

investora plynou z realizované investice v letech její předpokládané životnosti. Vyčíslu-

jí se v reálných cenách pro každý rok provozování investice po dobu zvoleného časové-

ho horizontu jejího hodnocení. 

Celkové peněžní příjmy z investice tvoří: 

• Čistý provozní zisk (zisk po zdanění) , který plyne z dané investice. Výpo-

čet zisku je založen na odečtení odhadovaných nákladů od předpokládaných 

tržeb (ty vypočteme jako součin objemu prodeje a ceny za zboží či službu). 

• Odpisy – ty sice řadíme mezi nákladové položky, které snižují čistý zisk, ale 

nepředstavují peněžní výdaj. 

• Příjmy plynoucí ze snížení čistého pracovního kapitálu – změny stavu čisté-

ho pracovního kapitálu působí na celkové příjmy z projektu. Úbytek ČPK 

příjmy zvyšuje, přírůstek naopak snižuje. Ve fázi likvidace se z důvodů sní-

žení množství zásob, zaplacení pohledávek a splacení závazků naakumulo-

vaný ČPK uvolní na peněžní příjem. 

• Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku na konci existence projektu (příjmy 

z likvidace investice) – pokud může podnik majetek projektu prodat za urči-

tou cenu, pak čisté příjmy z tohoto prodeje tvoří další příjmovou položku. 

Jedná se o nespotřebovanou hodnotu investice, kterou se rozumí hodnota, 

jež investice obsahuje v okamžiku, po který explicitně sledujeme její efekty. 

Její velikost oceníme v závislosti na způsobu předpokládaného využití této 

hodnoty. 

Stejně jako tomu je při plánování kapitálových výdajů, rovněž při odhadu budou-

cích peněžních příjmů dochází k častým chybám jako je přeceňování příjmové strany 
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projektu, které je stejně nebezpečné jako výše zmiňované podceňování jednotlivých 

výdajových složek. 

Peněžní příjmy lze vyčíslit dle vztahu: 

  / 3.3 / DEPMČPKODPČZ PP ±+Δ±Δ+Δ=

kde jednotlivé symboly značí: 

PP  peněžní příjmy z investice, 

ČZ  provozní zisk (fiktivně zdaněný) vytvořený investicí, 

ODP  přírůstek odpisů vlivem investice, 

∆ ČPK  příjmy ze změny stavu čistého pracovního kapitálu (snížení stavu ČPK), 

PM  příjmy z prodeje dlouhodobého majetku na konci užívání investice, 

DE  daňové efekty spojené s uvedením vybrané investice do provozu a s příp. 

  prodejem vyřazeného dlouhodobého majetku ve fázi likvidace investice. 

Výpočet zdrojové složky ročních peněžních příjmů generované ziskem a odpisy 

bude v praktické části této práce proveden pomocí uplatnění kalkulačního členění ná-

kladů, tj. pomocí příspěvku na krytí odpisů a zisku (hrubé provozní marže) a principu 

daňového odpisového štítu. Výchozím vztahem je základní definiční vztah pro výpočet 

ročních peněžních příjmů /3.3/:  

DEPMČPKODPČZ PP ±+Δ±Δ+Δ=  

Velikost zdaněného zisku z provozního činnosti můžeme vyjádřit ve tvaru: 

  / 3.4 / ODPdODP-d)-(1 Md)-(1Č ⋅+⋅=⋅provZ

kde jednotlivé symboly značí: 

M  hrubá provozní marže – příspěvek na krytí odpisů a zisku; 

d  sazba daně; 

ODP  daňové odpisy; 

d·ODP daňový odpisový štít (při výpočtech se uplatňují daňové odpisy, čímž 

odpadá nutnost transformace účetního zisku na daňový základ). 
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Identifikační vztah pro výpočet ročních peněžních příjmů tak přejde do kalkulační 

podoby: 

  / 3.5 / DEPMČPKODPdd)-(1 MPP ±+Δ±⋅+⋅=

kde jednotlivé symboly zůstávají stejné jako v předchozích vzorcích. 

Tímto postupem se kalkulované peněžní příjmy z investice člení na dvě části: 

• hrubá marže snížená o daň (její objem je závislý na velikosti produkce); 

• odpisový daňový štít (jeho objem je konstantní ve vztahu k velikosti pro-

dukce). 

3.3 Úloha diskontní sazby 

Při hodnocení ekonomické efektivnosti investičního projektu musí investor stano-

vit nejen budoucí peněžní tok plynoucí z investice, ale neméně důležité je správně vy-

číslit náklady kapitálu označované jako diskontní sazba (neboli míra) projektu. Každý 

kapitál stejně jako ostatní výrobní faktory něco stojí, má své náklady, s kterými je nutno 

při hodnocení investice počítat. K výpočtu nákladu na kapitál je zapotřebí rozlišovat 

druh kapitálu použitý k financování investice na: 

• vlastní kapitál; 

• cizí kapitál; 

• smíšené financování částečně vlastním a zčásti cizím kapitálem. 

Financuje-li podnik investice plně vlastním kapitálem, pak náklad tohoto kapitálu 

je odvozený od požadované výnosnosti. V případě, že je investice financována  výhrad-

ně za použití cizích zdrojů, je nákladem kapitálu úrok. V praxi se k financování inves-

tičních projektů nejčastěji využívá kombinace vlastních a cizích zdrojů a diskontní saz-

bu určíme pomocí modelu WACC (Weighted Average Cost of Cupital). Vážené prů-

měrné náklady kapitálu (WACC) jsou počítány jako vážený aritmetický průměr nákladu 

vlastního a cizího kapitálu podle vzorce: 

 ( )
K

VKr
K

CKd1r I EDK ⋅+⋅−⋅=  / 3.6 / 

kde jednotlivé symboly značí: 
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IK  náklady kapitálu podniku (WACC); 

rD  náklady na úročený cizí kapitál; 

d  sazba daně; 

CK  objem úročeného cizího kapitálu; 

rE  náklady vlastního kapitálu; 

VK  objem vlastního kapitálu; 

K  celkový investovaný kapitál (K = VK +CK). 

Náklad kapitálu podniku (IK) je možno chápat jako cenu, kterou podnik průběžně 

platí za používaný kapitál. V relativní formě (v procentech) vyjadřuje náklady obětova-

ných příležitostí (obětované výnosy alternativních příležitostí) podnikového kapitálu. 

Jedná se o veličinou tržního charakteru, což znamená, že její velikost musíme vždy vy-

číslovat na základě tržních hodnot. Použití hodnot účetních vede ke značnému zkreslení 

výsledků. 

Tento ukazatel bude použit v praktické části této práce jako diskontní míra při 

přepočtech budoucích hodnot na hodnoty současné.  

3.3.1 Náklady cizího kapitálu 

Nejčastější složkou cizího kapitálu jsou bankovní úvěry. Nákladem cizího kapitálu 

jsou úroky, které je třeba platit. Základní úroková sazba je dána situací na finančním 

trhu. Konkrétní výše úrokové míry se pak liší z několika hledisek, např. z hlediska času, 

z hlediska hodnocení bonity dlužníka. Jejich průměrný úrok je možno poměrně snadno 

zjistit z jednotlivých úvěrových smluv. Tyto úroky jsou však nákladovou položkou, 

která snižuje základ daně pro stanovaní daně z příjmu právnických osob, a tím i samot-

nou  výslednou daň. Náklady cizího kapitálu tedy vyjádříme v podobě úroku sníženého 

o daňový štít (o úspory z daní, které z použití cizího kapitálu plynou), podle vztahu: 

 ( )d1i rD −⋅=  / 3.7 / 

kde jednotlivé symboly značí: 

rD  náklady cizího kapitálu (%); 

i  úroková sazba úvěru; 

 



 21

d  sazba daně. 

3.3.2 Náklady vlastního kapitálu 

Obecně platí, že náklady na vlastní kapitál jsou pro podnik vyšší než náklady na 

cizí kapitál a to především ze dvou důvodů: 

• Riziko vlastníka, který vkládá finance do podniku je vyšší než riziko věřite-

le, neboť ten má zaručený úrokový výnos a to bez ohledu na ziskovost dluž-

níka a tyto prostředky poskytuje na přesně předem vymezenou dobu, za kte-

rou se mu vrátí. 

• Druhým důvodem je tzv. daňový štít, tedy skutečnost, jak již bylo uvedeno 

výše, že úroky jsou daňově uznatelnými náklady snižující zisk jako základ 

pro výpočet daně z příjmu. 

Nejpoužívanější metoda stanovení nákladu vlastního kapitálu vychází z tzv. opor-

tunitních nákladů (nákladů ztracené příležitosti). Tato metoda vyčísluje náklady alterna-

tivních příležitostí, které jsou představovány výnosy, o které investor přišel,  když se 

rozhodl investovat do daného projektu a nemohl je tak využít ke druhé nejlepší (alterna-

tivní) příležitosti. Pro určení alternativních nákladů je rozhodující celkové riziko inves-

tice. Jako ztracená příležitost se považuje investice do cenných papírů se stejnou mírou 

rizika jako daný projekt. Na základě zjištěné průměrné výnosnosti tohoto cenného papí-

ru lze stanovit oportunitní  náklady, které tak vyjadřují náklady vlastního kapitálu dané-

ho projektu. 

Přitom i zde platí všeobecně známé pravidlo, že čím je riziko projektu vyšší, tím 

vyšší je i očekávaná výnosnost a naopak. Požadovanou výnosnost projektu lze vyjádřit 

podle následujícího vztahu: 

 RPr r fE +=  / 3.8 / 

kde jednotlivé symboly značí: 

rE  náklady vlastního kapitálu; 

rf  bezriziková úroková míra; 

RP  riziková prémie. 
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V případě, že by se investor rozhodl vložit prostředky do projektu a minimálním 

rizikem, bude riziková prémie nulová a předpokládanou výnosnost určíme jako výnos-

nost dlouhodobých státních dluhopisů, které se považují za nejméně rizikové finanční 

investice. Tato neriziková sazba je také někdy označována jako tzv. časová prémie, kte-

rá představuje odměnu za odloženou spotřebu a vzdání se kapitálu na určitou dobu. 

Při investování do rizikovějších projektů je ušlý výnos roven výnosům 

z rizikovějších cenných papírů. Pro stanovení nákladu kapitálu musíme určit velikost 

rizikové prémie, k čemuž byly vyvinuty speciální metody využívající informace 

z kapitálového trhu. Obtíže při určení rizikové prémie pomocí těchto metod vedou 

v praxi k tomu, že se tato prémie určuje pomocí expertních odhadů. 

Projekty jsou dle výše rizika rozděleny do skupin a každé skupině projektů je 

přiřazena určitá výše rizikové prémie nebo diskontní sazby. 

 

Tab. 3.1   Závislost diskontní sazby na typu projektu 

 

Kategorie projektu Diskontní sazba (%) 

1. Obnova výrobního zařízení 8 

2. Snížení nákladů osvědčenou technologií 10 

3. Rozšíření existujícího výrobního programu 12 

4. Zavádění nových výrobků 15 

5. Projekty vzdálené zaměření firmy 20 

Zdroj: FOTR, J; SOUČEK, I. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování. Praha: 

Grada Publishing, 2005. s. 119. 

 

Další možností jak stanovit diskontní sazbu je dle požadované výnosnosti ma-

nagementu nebo vlastníků firmy, případně můžeme vycházet z výnosnosti obdobných 

investičních projektů realizovaných v minulosti či konkurenty podniku. 
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3.4 Hodnocení efektivnosti investičního projektu 

Závěrečnou oblastí investičního rozhodování je hodnocení efektivnosti zvoleného 

investičního projektu. V teorii a praxi firemních financí existuje několik metod, které 

poskytují výsledky, z nichž se dá jednoznačně říci, zda danou investici přijmout či za-

mítnout. 

Metody hodnocení ekonomické efektivnosti investičního projektu je možno třídit 

podle různých hledisek. Na obr. 3.1 lze vidět nejčastěji používaná kritéria členění: dle 

respektování faktoru času a dle pojetí efektů investice. 

 

Obr. 3.1   Členění metod hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů 

 

 

Metody hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů 

s ohledem na faktor času podle pojetí efektů investice 

Statické    
metody 

Dynamické 
metody 

Nákladově-ziskové 
metody 

Finanční 
metody 

 

Podle pojetí účinků (efektů) investice na podnik dělíme metody hodnocení eko-

nomické efektivnosti investičních projektů na nákladově-ziskové a finanční. Nákladové 

metody považují za výsledný efekt projektu úsporu nákladů. U metod založených na 

ziskovém přístupu je kritériem hodnocení investice zvýšení zisku. Zdrojem dat pro tyto 

metody je výkaz zisku a ztráty. Předností těchto metod postupů je relativně snadná do-

stupnost a propočet potřebných veličin. Tato skupina metod má ale řadu nevýhod: 

• při výpočtech se vychází z účetních údajů, nikoliv z relevantních peněžních 

toků; 
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• použitím těchto metod nelze vyjádřit absolutní efektivnost jednotlivých in-

vestičních projektů, tedy srovnávat, který projekt je více či méně výhodný; 

• pomocí uplatňování různé odpisové politiky mohou firmy ovlivňovat výši 

podnikového zisku a tím zároveň ovlivňovat i efektivnost investic měřených 

pouze ziskem. 

Metody finanční jsou založeny na zjišťování skutečných peněžních toků plynou-

cích z realizace dané investice. Tyto finanční toky jsou vyjádřeny jako rozdíl provoz-

ních příjmů a kapitálových výdajů. Za výhodu této skupiny metod je považováno, že 

vychází z finančních toků, které jsou generovány projektem. Nevýhodou je relativně 

náročnější vyjádření těchto toků. 

Podle toho, zda daná metoda přihlíží nebo nepřihlíží na faktor času je potřeba roz-

lišovat metody hodnocení investičních projektů na statické a dynamické. Statické meto-

dy faktor času nerespektují a jejich využití je tedy omezené, spíše doplňkové. Dynamic-

ké metody již faktor času respektují a jsou založené na současné hodnotě, tedy diskon-

tování budoucích příjmů a výdajů z investice. 

3.4.1 Statické metody hodnocení ekonomické efektivnosti investic 

Hlavní znakem statických metod je, jak již bylo uvedeno výše, že nezohledňují ča-

sové hledisko, z čehož plyne, že jejich použití je v zásadě možné jen tehdy, když faktor 

času nemá podstatný vliv na rozhodování o investicích. Vzhledem ke své jednoduchosti 

a snadné interpretaci výsledků jsou používány jako metody pomocné či doplňkové, 

např. pro první přiblížení investice. 

Do této skupiny jsou řazeny následující metody: 

• Rentabilita investovaného kapitálu; 

• Prostá doba návratnosti či doba úhrady (Playback Period). 

3.4.2 Dynamické metody hodnocení ekonomické efektivnosti investic 

Dynamické metody respektují faktor času a jsou proto využívány v případech po-

řízení investice s delší dobou ekonomické životnosti, což se týká většiny reálných inves-

tic. Na odlišnou časovou hodnotu peněz působí řada vlivů: 
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• nejistota budoucích příjmů – příjmy časově bližší jsou jistější než příjmy ča-

sově vzdálenější; 

• inflace – ta negativně působí na kupní sílu peněz; 

• tzv. opurtunitní náklady – jsou náklady alternativní (ušlé) příležitosti, které 

se stanoví jako výnos z druhé nejlepší investiční příležitosti. 

Vzhledem k odlišné časové hodnotě peněz není přípustné sčítat příjmy a výdaje 

generované investicí v různých časových obdobích, ale je potřeba je přepočítat ke stej-

nému okamžiku (tím je zpravidla zahájení provozu projektu). Tyto přepočtené hodnoty 

budoucích příjmů a výdajů jsou označovány jako jejich současné hodnoty a proces pře-

počtu je nazýván diskontováním. 

Při rozhodování o realizaci dané investice v praxi hrají dynamické metody hlavní 

roli. V následujících kapitolách bude přiblížen výpočet čisté současné hodnoty, vnitřní-

ho výnosového procenta a diskontované doby úhrady. Tyto metody patří mezi nejčastěji 

používané metody hodnocení efektivnosti investice a budou využity k hodnocení kon-

krétního investičního projektu v této bakalářské práci. 

3.4.3 Metoda čisté současné hodnoty 

Čistá současná hodnota (Net Prezent Value, NPV) představuje rozdíl současné 

hodnoty všech očekávaných budoucích peněžních příjmů z investice a současné hodno-

ty všech kapitálových výdajů vynaložených na projekt v jednotlivých letech jeho život-

nosti. Jde tedy o rozdíl v diskontovaných peněžních tocích, které je nutné přepočítat ke 

stejnému okamžiku, tím je obvykle moment zahájení projektu. Tyto přepočtené (diskon-

tované) hodnoty budoucích peněžních toků vyjadřují jejich současnou hodnotu. Čistá 

současná hodnota je počítána podle následujícího vztahu: 

 KV
)i1(

PP.....
)i1(

PP
)i1(

PPNPV T
T

2
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+
++

+
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+
=  / 3.9 / 

kde jednotlivé symboly značí: 

NPV  Net Prezent Value = Čistá současná hodnota, 

PP1,2….T peněžní příjmy z investice v jednotlivých letech její životnosti, 

KV  kapitálový výdaj vynaložený na investici, 
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T  doba životnosti investice, 

i  úroková (diskontní) míra, která představuje požadovanou výnosnost  in-

vestice. 

Zjednodušeně: 

 KV
)i1(
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NPV

T

1j
j

j∑
=

−
+

=  / 3.10 / 

kde j značí jednotlivá léta životnosti investice, ostatní symboly zůstávají stejné. 

Jestliže se kapitálový výdaj uskutečňuje ve více letech, musíme diskontovat nejen 

peněžní příjmy, ale i kapitálové výdaje, a to podle vztahu: 
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kde: N doba výstavby investice v letech, 

 n jednotlivá léta výstavby, 

 ostatní symboly zůstávají stejné jako v předchozím vzorci. 

Interpretace různých možných výsledků NPV jsou následující: 

a) NPV > 0 investiční projekt by měl podnik realizovat, neboť zaručuje požadovanou 

míru výnosnosti a zvyšuje tržní hodnotu podniku; 

b) NPV < 0 tento projekt by měl podnik zamítnout, protože je pro něj neefektivní, 

nezajišťuje požadovanou míru výnosů a jeho přijetí by snížilo tržní hod-

notu firmy; 

c) NPV = 0 taková investice je z hlediska firmy ekonomicky neutrální, jelikož dosa-

huje právě požadovanou míru výnosnosti a nijak neovlivňuje tržní hod-

notu podniku. 

Metoda čisté současné hodnoty je ve finanční teorii považována za nejvhodnější 

způsob vyhodnocení ekonomické efektivnosti investice. Má dominantní postavení při 

posuzování srovnatelných investic (stejná rizikovost, velikost kapitálových výdajů, do-

ba životnosti apod.) a při výběru z více investičních projektů – přednost je dána projektu 

s nejvyšší NPV, neboť čím je NPV vyšší, tím je investice ekonomicky výhodnější, ne-

boť přináší větší růst tržní hodnoty firmy. 
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Mezi výhody této metody patří, že respektuje faktor času, vychází ze skutečných 

finančních toků, náklad kapitálu je možno měnit v čase a vlastnost aditivity, tou se ro-

zumí schopnost sčítat NPV jednotlivých projektů  a kvantifikovat tak celkový přínos při 

realizaci více investičních projektů. 

Za úskalí je považována možnost umělého nadhodnocování projektu tím, že inves-

tor odhadne delší dobu životnosti investice než odpovídá skutečným podmínkám. Dal-

ším nedostatkem je poměrně složité stanovení diskontní sazby (požadované míry vý-

nosnosti), která je součástí výpočtu NPV a její konečnou hodnotu ovlivňuje. Čím je tato 

požadovaná míra výnosnosti vyšší, tím je – za jinak stejných podmínek – NPV investič-

ního projektu nižší. 

3.4.4 Vnitřní výnosové procento 

Jedná se o další dynamickou metodu hodnocení ekonomické efektivnosti investič-

ního projektu, která respektuje faktor času a za efekt z investice považuje peněžní pří-

jem. 

Vnitřní výnosové procento (Internal Rate of Return, IRR) je definováno jako úro-

ková míra (tj. diskontní sazba neboli požadovaná míru výnosnosti investovaného kapitá-

lu), při které se současná hodnota příjmů z projektu rovná kapitálovým výdajům. Jinak 

řečeno, jedná se o takovou úrokovou míru, při niž se ukazatel čisté současné hodnoty 

rovná nule. 

Způsob výpočtu vnitřního výnosového procenta lze zapsat následovně: 
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Případně: 
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kde jednotlivé symboly značí: 

IRR  vnitřní výnosové procento, 

PPj  peněžní příjmy z investice v jednotlivých letech její životnosti, 
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KV  kapitálový výdaj, 

T  doba životnosti investice, 

j  jednotlivá léta životnosti projektu. 

Při výpočtu čisté současné hodnoty je uvažováno s předem stanovenou úrokovou 

mírou, cílem výpočtu IRR je tuto úrokovou míru naopak najít. Konstrukce výpočtu IRR 

je relativně složitější než např. výpočet NPV, protože z definičních vztahů /3.12, 3.13/ 

nelze neznámou VVP explicitně vyjádřit a proto pro výpočet VVP nutno použit iterační 

metodu. V současné praxi se nabízí použití příslušné finanční funkce tabulkového pro-

cesoru, např. Microsoft Excel, funkce „míra výnosnosti“. 

Ukazatel vnitřního výnosového procenta představuje ekonomickou hodnotu inves-

tice průměrnou mírou ročního zhodnocení investovaného kapitálu. Jedná se o finanční 

ukazatel, který je přímo srovnatelný s úrokovou sazbou, např. bankovních úvěrů, 

s výnosností kapitálu na finančním trhu, s náklady kapitálu apod. 

Podle metody vnitřního výnosového procenta by měl podnik přijmout a realizovat 

investiční projekty, které vykazují vyšší vnitřní výnosové procento (míru výnosnosti) 

než je diskontní sazby (požadovaná minimální výnosnost investice), která se odvozuje 

od výnosnosti na kapitálovém trhu, popř. od průměrných nákladů na kapitál. Čím je 

IRR vyšší, resp. čím více převyšuje náklady kapitálu srovnatelného rizikového projektu, 

tím je daný projekt ekonomicky výhodnější. 

Předností této metody je, že vychází ze skutečných finančních toků, respektuje ča-

sové hledisko a má téměř všeobecnou použitelnost. Nedostatkem je, že nelze projekty 

sčítat, management podniku může projekt nadhodnotit umělým prodlužováním doby 

jeho životnosti, v čase není možné měnit náklady kapitálu. Vnitřní výnosové procento 

není vhodné používat, pokud existují nestandardní peněžní toky. V tomto případě vzni-

ká více než jedno řešení a při výpočtu dostaneme tolik IRR, kolik je změn ze záporného 

na kladný peněžní tok a naopak. 

3.4.5 Doba návratnosti 

Další metodou hodnocení efektivnosti investic je doba návratnosti, někdy také 

označována jako doba úhrady investičních projektů. Jedná se o jednoduchou a pro svou 

srozumitelnost často využívanou metodu. 
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Dobu návratnosti lze formulovat jako statické nebo dynamické kritérium, tedy ne-

diskontovaně nebo diskontovaně. Dobu úhrady je možné definovat jako časový interval, 

za který dojde ke splacení veškerých kapitálových výdajů na investici pomocí kumulo-

vaných peněžních příjmů, jež projekt zajistí od počátku svého provozu. 

Propočet statické metody doby úhrady v kumulativní podobě lze matematicky vy-

jádřit pomocí rovnice: 

  / 3.14 / KVPP
DÚ

j
j∑

=

=
1

 

kde jednotlivé symboly značí: 

DÚ  doba úhrady (doba návratnosti), 

PPj  peněžní příjmy z investice v jednotlivých letech její životnosti, 

KV  kapitálový výdaj, 

j  jednotlivá léta životnosti projektu. 

Hledáme takovou dobu úhrady, pro kterou je tato rovnice splněna. Prakticky se 

doba návratnosti stanoví tak, že se určí zisk a odpisy v každém roce životnosti projektu 

a tyto peněžní příjmy z investice se kumulativně sečtou. Rok, kdy se tento kumulativní 

součet rovná kapitálovým výdajům je hledanou dobou úhrady. 

Prostou dobu úhrady je možné vypočítat také pomocí průměrných ročních příjmů, 

a to podle následujícího vzorce: 

 DÚ = KV / průměrné roční PP / 3.15/ 

Čím je doba návratnosti kratší, tím je investice hodnocena lépe. Projekt je přijatel-

ný jestliže výsledná doba jeho návratnosti je menší, než předem stanovená, kriteriální 

doba návratnosti. Pokud bude podnik používat pouze metodu doby úhrady, bez ohledu 

na životnost investice, bude upřednostňovat krátkodobé projekty před dlouhodobějšími, 

i když ty  mohou mít vyšší čistou současnou hodnotu a být tak efektivnější. Mezi další 

nevýhody této metody patří, že:  

• nebere v úvahu peněžní příjmy z investice, které vznikají po době návrat-

nosti a mají vliv na celkovou efektivnost; 

• nerespektuje časové hledisko; 
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• zdůrazňuje rychlou finanční návratnost, nikoliv celkový efekt; 

• nemožnost sčítat jednotlivé projekty. 

Nedostatek v podobě nezohledňování faktoru času lze poměrně snadno odstranit, 

pokud bude počítáno s diskontovanými peněžními toky. Získáme tak diskontovanou 

dobu návratnosti, kterou lze vyjádřit dle vztahu: 

 KV
)i1(

PPDÚ

1j
j

j∑
=

=
+

  / 3.16/ 

kde jednotlivé symboly značí: 

DÚ  doba úhrady (doba návratnosti), 

PPj  peněžní příjmy z investice v jednotlivých letech její životnosti, 

KV  kapitálový výdaj, 

j  jednotlivá léta životnosti projektu, 

i  úroková (diskontní) míra. 

Výhody dynamické verze doby úhrady jsou následující: 

• respektuje faktor času; 

• můžeme měnit diskontní sazbu v jednotlivých letech životnosti projektu; 

• snadná porovnatelnost a interpretace výsledků. 

Diskontovaná doba návratnosti je vhodnějším kritériem hodnocení investičních 

projektů než prostá doba návratnosti, neboť již respektuje faktor času. I přesto má tato 

metoda celou řadu nedostatků a v praxi by měla být používána spolu s dalšími ukazateli 

ekonomické efektivnosti investice. 

3.4.6 Index ziskovosti (Profitability Index) 

S metodou čisté současné hodnoty investice úzce souvisí index ziskovosti (index 

rentability), který je ve většině odborné literatury prezentován jako další kritérium hod-

nocení ekonomické efektivnosti investice. Zatímco NPV představuje absolutní veličinu, 

jde o rozdíl současných hodnot peněžních příjmů generovaných investicí a kapitálových 

 



 31

výdajů vynaložených na její pořízení, index ziskovosti udává relativní srovnání, jedná 

se poměr diskontovaných peněžních toků investice. 

V případě, že čistá současná hodnota nabývá kladné hodnoty, je index ziskovosti 

větší než 1 a naopak. Projekt je rentabilní, jestliže je IZ > 1. Investice je tím efektivněj-

ší, čím je hodnota indexu vyšší. 

Jelikož je tento index nefinanční veličinou a v současné praxi ho plně překonává 

ukazatel vnitřního výnosového procenta, je zmíněn pouze okrajově a při analýze eko-

nomické efektivnosti v praktické části bakalářské práce s ním nebude počítáno. 

 

 



 32

4 Hodnocení efektivnosti vybraného investičního projektu 

Praktická část této práce bude zaměřena na aplikaci teoretických poznatků z před-

chozích kapitol na konkrétní investiční záměr anonymního investora. 

4.1 Charakteristika vybraného investičního projektu 

Předmětem analýzy ekonomické efektivnosti je investiční projekt anonymního 

podniku, který plánuje zavedení výroby nového výrobku. Předpokládá se, že výstavba 

investice potrvá 2 roky a doba životnosti projektu není předem stanovena. Lze však 

očekávat, že investice bude provozována minimálně po dobu 5 let, což je časový hori-

zont, pro který byla investorem poskytnuta data potřebná pro provedení investiční ana-

lýzy projektu. Výpočty  nezohledňují likvidační  hodnotu  projektu, neboť investor  má 

v úmyslu provozovat investici po delší období než je uvažovaných 5 let.  

4.2 Stanovení investičních výdajů 

Investor plánuje  v  prvním roce výstavby  projektu  postavit novou výrobní  halu 

a v následujícím roce do ní instalovat výrobní linku. Celkové výdaje na stavbu výrobní 

haly činí 4,6 mil. Kč (přičemž na 1. rok výstavby připadají výdaje ve výši 3,7 mil Kč 

a během 2. roku je počítáno s výdaji 900 tis. Kč). Výdaje spojené s pořízením a instalací 

strojů jsou odhadovány na 7,5 mil. Kč. 

 

Tab. 4.1   Kapitálové výdaje (v tis. Kč) 

Rok výstavby investice 1. rok 2. rok 

INVESTIČNÍ VÝDAJE   

výstavba výrobní haly 3 700 900 

nákup a instalace strojů 0 7 500 

Změny PRACOVNÍHO KAPITÁLU   

přírůstek zásob (předzásobení) 0 650 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 3 700 9 050 

Zdroj: Investor 
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Investice bude uvedena do provozu na konci 2. roku výstavby a předzásobení vý-

roby si v posledním roce výstavby vyžádá nárůst zásob základního materiálu v objemu 

650 tis. Kč, které budou ještě v témže roce uhrazeny. Struktura kapitálových výdajů je 

přehledně uvedena v tab. 4.1. 

4.3 Propočet peněžních příjmů  

Plán tržeb 

Investor si  nechal vypracovat podrobnou marketingovou studii, která kromě ana-

lýzy informací o trhu, zákaznících a konkurenci podniku plánuje budoucí vývoj poptáv-

ky a determinuje tak předpokládaný objem výroby a průměrnou cenu výrobku pro jed-

notlivá léta provozu investice. Výpočet tržeb je uveden v tab. 4.2. 

Tab. 4.2   Plán tržeb (v tis. Kč) 

Rok provozu investice 1 2 3 4 5 

Odbytový plán výrobku (ks) 85 000 105 000 125 000 115 000 115 000

Cena za 1 ks 125 135 140 130 130

TRŽBY CELKEM 10 625 14 175 17 500 14 950 14 950

Zdroj: Investor 

Plán výrobních nákladů  

Náklady podniku jsou dvojího charakteru. Variabilní charakter mají náklady na 

výrobní materiál a spotřebovanou energii. Fixní náklady se skládají z následujících po-

ložek: náklady na mzdy a platy zaměstnanců společnosti, náklady na údržbu, adminis-

trativní náklady spojené s fungováním firmy, výrobní, odbytová a správní režie. Pláno-

vaný vývoj nákladů v kalkulačním členění uvádí tab. 4.3. 

Tab. 4.3   Plán výrobních nákladů (v tis. Kč) 

Rok provozu investice 1 2 3 4 5 

Variabilní náklady 4 420 5 780 6 930 5 940 5 940

Fixní náklady (bez odpisů) 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450

NÁKLADY CELKEM 5 870 7 230 8 380 7 390 7 390

Zdroj: Investor 
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Kalkulační výpočet složky „zisk + odpisy“ 

Na základě plánu tržeb a plánu výrobních nákladů spojených s provozem investice 

je možné sestavit plán tvorby provozní marže. V kalkulační struktuře zjišťování zisku 

určíme marži jako rozdíl mezi tržbami a náklady bez odpisů. Pro výpočet peněžních 

příjmů je nutné od marže odečíst daň z příjmů právnických osob, která bude od 

1.1.2010 podle platných daňových zákonů ve výši 19%.  

Metodika výpočtu čisté současné hodnoty vyžaduje, aby do kalkulace výsledné 

marže nebyly zařazovány finanční náklady vyvolané financování investičního projektu. 

Tomuto požadavku plně vyhovuje zjištěná provozní marže po zdanění, která společně 

s odpisovým štítem tvoří zdrojovou část peněžních příjmů investice. 

Tab. 4.4   Plán tvorby provozní marže (v tis. Kč) 

Rok provozu investice 1 2 3 4 5 

Tržby 10 625 14 175 17 500 14 950 14 950

Náklady (bez odpisů) 5 870 7 230 8 380 7 390 7 390

Marže 4 755 6 945 9 120 7 560 7 560

Daň ze zisku (19%) 903 1 319 1 733 1 436 1 436
MARŽE PO ZDANĚNÍ 3 852 5 626 7 387 6 124 6 124

Zdroj: Vlastní výpočty 

Odpisy 

Pro daňové účely budou odepisovány dvě položky, a to výrobní hala a stroje podle 

následujícího odpisového plánu investice.  

Tab. 4.5   Odpisy (v tis. Kč) 

Rok provozu investice 1 2 3 4 5 

Odpisy haly 99 237 237 237 237

Odpisy strojů 1 575 1 481 1 481 1 481 1 481

Odpisy celkem 1 674 1 718 1 718 1 718 1 718

ODPISOVÝ ŠTÍT 318 326 326 326 326

Zdroj: Vlastní výpočty 
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Budova za 4,6 mil. Kč je dle zákona č. 586/199 Sb., o daních z příjmů § 30 zařa-

zena do 4. odpisové skupiny a bude odepisována rovnoměrně po dobu 20 let. Stroje 

v pořizovací ceně 7,5 mil. Kč patří do 2. odpisové skupiny a při odepisování podnik 

uplatní rovnoměrný zvýšený odpis po dobu 5 let.. Výpočty jsou uvedeny v příloze 1. 

Změny vázanosti peněžních prostředků v pracovním kapitálu 

Druhou nejvýznamnější složkou peněžních příjmů plynoucích z investice jsou 

změny vázanosti peněz v tzv. fondu pracovního kapitálu. Před zahájením provozu in-

vestice došlo k předzásobení výroby nákupem základního materiálu ve výši 650 tis. Kč. 

Výpočet změn čistého pracovního kapitálu je uveden v příloze 2. 

Tab. 4.6   Změny vázanosti peněžních prostředků v ČPK (v tis. Kč) 

Rok  0 1 2 3 4 5 

Průměrný stav ČPK 650 3 612 4 820 5 950 5 083 5 083

ZMĚNY ČPK -650 - 2 962 -1 208 -1 130 867 0

Zdroj: Vlastní výpočty 

Celkové peněžní příjmy investičního projektu 

V následující tabulce jsou vyčísleny celkové peněžní příjmy investičního projektu 

v jednotlivých letech provozu investice. Jedná se o součet zdaněné marže, odpisového 

štítu a změny stavu čistého pracovního kapitálu. Podrobný propočet celkových peněž-

ních příjmů projektu obsahuje příloha 3. 

Tab. 4.7   Celkové peněžní příjmy investice (v tis. Kč)  

Rok 1 2 3 4 5 

PENĚŽNÍ PŘÍJEM 

CELKEM 
1 207 4 745 6 583 7 317 6 450

Zdroj: Vlastní výpočty 
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4.4 Stanovení diskontní sazby 

Struktura financování investičního projektu výrazněji neovlivní stávající kapitálo-

vou strukturu podniku. Rizikovost projektu se odhaduje jako přibližně shodná s celko-

vou rizikovosti dosavadní činnosti podniku, neboť se jedná o trhem opodstatněné rozší-

ření stávající výroby a předpokládaná struktura financování projektu se přimyká ke ka-

pitálové struktuře podniku. Pro vyčíslení ceny kapitálu podniku byly z výkazů společ-

nosti zjištěny údaje, které uvádí tab. 4.8. 

Tab. 4.8   Kapitálová struktura společnosti (v tis. Kč) 

Objem VK 23 050 Objem CK 16 140

Čistý zisk 3 555 Roční úroky 1 420

Podíl VK v kapitálové 

struktuře 
59 %

Podíl CK v kapitálové 

struktuře 
41 %

Zdroj: Investor 

Dalším úkolem při hodnocení ekonomické efektivnosti investice je stanovení 

diskontní sazby projektu. Náklady kapitálu podniku označované jako diskontní sazba 

projektu (vyjadřující minimální požadovanou výnosnost investice) byly vypočteny dle 

vztahu /3.4/ za použití údajů z tab. 4.8. Na základě tohoto výpočtu byla diskontní sazba 

projektu stanovena na 12 %. Postup určení diskontní sazby je uveden v příloze 4. 

4.5 Cash-flow investičního projektu 

Následující tabulka obsahuje peněžní toky investice jako vstupní data pro analýzu 

ekonomické efektivnosti projektu pomocí finančních metod (čistá současná hodnota, 

vnitřní výnosové procento, diskontovaná doba návratnosti). Vstupní data zahrnují fi-

nanční toky dvojího druhu: 

• kapitálové výdaje v prvních dvou letech, kdy probíhá výstavba investičního 

projektu; 

• peněžní příjmy dalších pěti let, které jsou generovány projektem v obdo-

bí provozní fáze investice. 
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Tab. 4.9   Peněžní toky (v tis. Kč) 

Období Rok Peněžní tok 

1 -3 700 Období výstavby 

projektu 2 -9 050 

3 1 207 

4 4 745 

5 6 583 

6 7 317 

Období provozu  

investice 

7 6 450 

Zdroj: Vlastní výpočty 

4.6 Čistá současná hodnota 

Čistá současná hodnota (ČSH) představuje součet diskontovaných peněžních toků 

investice, tedy rozdíl současné hodnoty všech kapitálových výdajů vynaložených na 

projekt v období jeho výstavby a současné hodnoty všech očekávaných budoucích pe-

něžních příjmů z investice v jednotlivých letech jejího provozu. 

Po dosazení vstupních dat do vzorce /3.9/  byla  vypočtena ČSH  projektu ve výši 

3 716 tis. Kč. Následující graf 4.1 ukazuje vývoj ČSH v čase. Podrobný výpočet je uve-

den v příloze 5.  

Graf 4.1   Vývoj čisté současné hodnoty v čase (v tis. Kč) 
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Zdroj: Vlastní výpočty 
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Z grafu 4.1 je zřejmé, že kumulovaná ČSH v prvních dvou letech z důvodu vý-

stavby projektu klesá. Ve 3. roce, kdy je investice uvedena do provozu začíná generovat 

příjmy a kladných hodnot nabývá v průběhu 6. roku. Na konci 7. roku dosahuje ČSH 

kladné hodnoty ve výši 3 716 tis. Kč, o tuto částku vzroste tržní hodnota firmy. Ze zjiš-

těných hodnot plyne jednoznačný závěr, že projekt je výhodný a investorovi může být 

doporučen, neboť bude pro podnik efektivní a zvýší jeho tržní hodnotu. 

4.7 Vnitřní výnosové procento 

Vnitřní výnosové procento (VVP) představuje požadovanou míru výnosnosti in-

vestovaného kapitálu, při které se čistá současná projektu rovná nule. K výpočtu byla 

použita aplikace Microsoft Excel s příslušnou finanční funkcí „míra výnosnosti“. 

Graf 4.2   Závislost ČSH na požadované výnosnosti 
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Zdroj: Vlastní výpočty 

Vnitřní  výnosové procento této investice pro 7 let její životnosti činí 21,8 % p.a. 

a v grafu 4.2 jej znázorňuje bod ležící na průsečíku osy x s křivkou závislosti ČSH na 

požadované výnosnosti pro dobu užívání. Porovnáním VVP sledovaného projektu, které 

vychází na 21,8 % a požadované míry výnosnosti 12 % bylo zjištěno, že i z hlediska 
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této metody je investice efektivní, neboť VVP (míra výnosnosti) je vyšší než diskontní 

sazba (minimální požadovaná výnosnost) projektu. 

4.8 Doba návratnosti 

Další metodou analýzy efektivnosti investic je doba návratnosti, někdy také ozna-

čována jako doba úhrady investičních projektů. Jedná se o dobu, za kterou kumulované 

peněžní příjmy generované investicí splatí veškeré kapitálové výdaje. 

Z výpočtu prosté doby návratnosti plánovaného objemu tržeb je patrné, že výdaje 

na uskutečnění projektu se investorovi vrátí za 5 let a 0,4 měsíce. Tento výsledek však 

nerespektuje faktor času, což je hlavní kritérium finančního hodnocení ekonomické 

efektivnosti investice. Nedostatek byl odstraněn použitím diskontovaných peněžních 

toků, čímž byla určena diskontovanou dobu návratnosti, která již zohledňuje časové 

hledisko. Výpočty prosté a diskontované doby návratnosti jsou uvedeny v příloze 6. 

Diskontovaná doba návratnosti činí 5 let a 9,5 měsíce. Do tohoto okamžiku ovliv-

ňuje investice tržní hodnotu podniku negativně. Tímto okamžikem čistá současná hod-

nota investice přechází do kladných hodnot a projekt je pro investora přínosem zvyšují-

cím tržní hodnotu firmy. 

4.9 Analýza odolnosti projektu na nepředvídaná rizika 

V dlouhodobém horizontu investičního rozhodování není možné s určitostí před-

povídat budoucí situaci na trhu a pravděpodobnost nastání odchylek převážně od před-

pokládaných peněžních příjmů generovaných investicí je poměrně vysoká. Příčinou 

mohou být např. změny objemu plánovaných tržeb.  

Investorem minimální požadovaná výnosnost vloženého kapitálu byla stanovena 

ve výši  12 %. Výpočet VVP určuje  průměrnou roční míru  zhodnocení investice ve 

výši 21,8 %. Rozdíl mezi těmito hodnotami představuje tzv. míru robustnosti. Robust-

nost analytického postupu je definována jako míra jeho schopnosti zůstat netečný vůči 

změnám jednotlivých parametrů metody na výsledek analýzy. Jedná se o určitou bez-

pečnostní rezervu na nepředvídatelná rizika, která s investiční činností úzce souvisí. 

Rizika odhadovaná v rámci přípravy projektu byla včleněna do stanované diskontní 

míry (12%).). 
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Vejděme z hypotézy, že dojde k poklesu tržeb o proti původnímu plánu o 10 % 

vlivem snížení ceny výrobku, jak je uvedeno v tab. 4.10. Předmětem dalších rozborů 

bude zkoumání vlivu této změny na ČSH a VVP investice.  

Tab. 4.10   Plán tržeb při poklesu ceny výrobku o 10% (v tis. Kč) 

Rok provozu investice 1 2 3 4 5 

Odbytový plán výrobku (ks) 85 105 125 115 115

Cena za 1 ks snížená o 10 % 113 122 126 117 117

TRŽBY CELKEM 9 563 12 758 15 750 13 455 13 455

Zdroj: Vlastní výpočty 

V důsledku poklesu plánovaného objemu tržeb je nejprve zapotřebí přepočítat cel-

kové peněžní příjmy plynoucí z investice. Podrobný propočet je uveden v příloze 6. Po 

dosazení nově vypočtených peněžních toků investice do vzorce /3.9/ dostaneme novou 

hodnotu ukazatele ČSHr projektu ve výši 762 tis. Kč. Výpočet ČSHr je obsažen v přílo-

ze 7.  

Z grafu 4.3 můžeme vidět, že kumulovaná ČSHr v prvních dvou letech z důvodu 

uskutečňování pouze kapitálových výdajů během výstavby projektu klesá o stejné hod-

noty. Investice začíná generovat příjmy od 3. roku své životnosti avšak s pomalejším 

tempem růstu a do kladných hodnot se dostává až v průběhu 7. roku.  

Graf 4.3   Vývoj čisté současné hodnoty v čase při poklesu tržeb o 10 % (v tis. Kč) 
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Zdroj: Vlastní výpočty 
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Projekt je pro investora efektivní i za těchto podmínek ovšem s výrazně nižším 

přírůstkem na tržní hodnotu firmy, který je vyjádřen právě výslednou velikostí čisté 

současné hodnoty. 

VVPr investice při poklesu tržeb o 10 % činí 14,1 % p.a. Na základě hodnoty to-

hoto ukazatele je investiční projekt stále výhodný, ale převýšení VVPr oproti požadova-

né výnosnosti 12 % (velikost bezpečnostní rezervy na nepředvídatelná rizika) je oproti 

nominálním výpočtům výrazně nižší. Při zachování velikosti ostatních veličin vstupují-

cích do analýzy ekonomické efektivnosti investice vyplynulo, že objem plánovaných  

tržeb může klesnout maximálně o 12,5 %. Ještě větší pokles tržeb by již způsobil, že 

projekt by  se stal pro podnik neefektivní. Při  poklesu tržeb o 12,5 % klesá míra zhod-

nocení VVPr na hodnotu 12,1 % (požadovaná výnosnost investice byla stanovena na 

12 %). 

4.10 Shrnutí analýzy ekonomické efektivnosti investičního projektu 

Předmětem analýzy byly investice do hmotného a nehmotného majetku podniku 

zvažujícího rozšíření výrobního programu zavedením nového výrobku na trh. K řešení 

zadaného úkolu byly použity finanční metody, vycházející ze skutečných peněžních 

toků investice a jejich hodnotové transformaci. 

Čistá současná hodnota ekonomicky výhodného projektu musí vykazovat kladný 

výsledek tohoto ukazatele. V případě hodnoceného investičního projektu činí čistá sou-

časná hodnota na konci 7. roku životnosti 3 716 tis. Kč. O tuto částku vzroste tržní hod-

nota firmy.  

Při zjišťování ekonomické hodnoty investičního projektu pomocí metody čisté 

současné hodnoty nebyly do identifikačních veličin (peněžních toků investice), které 

představují vstupní data pro analýzu, zahrnuty účinky financování dané investice. Vliv 

způsobu financování projektu vyjadřuje diskontní sazba vstupující do výpočtu čisté 

současné hodnoty. Její číselná hodnota byla odvozena od ceny kapitálu podniku 

a stanovena ve výši 12 %. 

Vnitřní výnosové procento projektu představující průměrnou míru ročního zhod-

nocování investovaného kapitálu činí 21,8 %, což je výrazně více než požadovaná vý-

nosnost 12 % vyjádřená diskontní sazbou. 
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Ze zjištěných hodnot finančních ukazatelů analyzované investice plyne, že inves-

tor by měl tuto investiční příležitost využít, neboť je pro něj zdrojem přírůstku tržní 

hodnoty podniku. Tento závěr podporuje i zjištěná doba návratnosti, která udává dobu, 

za jakou dobu peněžní příjmy generované investicí splatí veškeré kapitálové výdaje 

vynaložené na její pořízení - nominálně za 5 let a 0,4 měsíce. Doba návratnosti 

v hodnotovém vyjádření činí 5 let a 9,5 měsíce. Jedná se o okamžik, od kterého se ku-

mulovaná čistá současná hodnota investice vstupuje do kladných hodnot vyjadřujících 

přírůstek tržní hodnoty podniku. 

Z tab. 4.11 vyplývá bezesporný závěr, že investice je pro firmu ekonomicky efek-

tivní a její realizace může být investorovi doporučena, neboť zvyšuje tržní hodnotu da-

ného podniku.  

Tab. 4.11   Výsledky vyhodnocení ekonomické efektivnosti projektu 

Kritérium Hodnota kritéria Interpretace výsledku 

ČSH 3 716 000 Kč (>0) projekt je efektivní 

VVP 21,8 % (>12%) projekt je efektivní 

Nominální DN 5 let a 0,4 měsíce (<7 let) projekt je návratný 

Diskontovaná DN 5 let a 9,5 měsíce (<7 let) projekt je návratný 

Zdroj: Vlastní výpočty 

Pokud bude investice v provozu i další roky, její přínos pro investora bude nadále 

stoupat. Pokud by byl projekt v 7. roce životnosti ukončen, veškeré pohledávky a zá-

vazky uhrazeny a zásoby spotřebovány, čistá současná hodnota investice by se ještě 

navýšila o současnou hodnotu peněz vázaných v pracovním kapitálu (ve výši ČPK) 

a o současnou hodnotu zůstatkové hodnoty budov. 
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5 Závěr 

Za základní cíl strategického finančního řízení podniku je dnes všeobecně považo-

vána maximalizace tržní hodnoty podniku. Její růst v převážné míře realizují efektivní 

investice, které firmě vytvářejí novou hodnotu. Investiční rozhodnutí výrazně ovlivňují 

budoucí fungování podniku a mají dlouhodobý charakter, který sebou nese značná rizi-

ka nastání odchylek od původních záměrů. Proto je posuzování efektivnosti investičních 

projektů klíčovým procesem finančního řízení podniku. 

Cílem bakalářské práce byla analýza ekonomické efektivnosti investičního projek-

tu za jistoty z hlediska tvorby hodnoty (růstu tržní hodnoty) podniku. Hodnotová analý-

za uplatněná pro řešení bakalářského úkolu se zakládá na vyjádření účinků posuzované 

investice pomocí peněžních toků (kapitálových výdajů a peněžních příjmů) a jejich 

hodnotové transformaci, kterou je zohledňováno působení faktorů času a rizika. Eko-

nomická praxe tento postup realizuje metodou čisté současné hodnoty. Dále byla použi-

ta kritéria vnitřního výnosového procenta a doby návratnosti investovaného kapitálu.  

Aplikace těchto metod na konkrétní investiční záměr umožnila vyřknout závěr, že 

investice je efektivní a bude pro podnik přínosem. Za 7 let své životnosti přispěje 

k růstu tržní hodnoty firmy přibližně o 3,5 mil. Kč a investovaný kapitál zhodnocuje 

průměrnou roční mírou 21,8 %, což je výrazně více než požadovaná výnosnost12 % 

vyjádřená diskontní sazbou. 

Z analýzy robustnosti – odolnosti projektu na nepředvídaná rizika – vyplynulo, že 

objem plánovaných tržeb může klesnout maximálně o 12,5 %. Větší pokles by již zapří-

činil, že se investice stane pro podnik neefektivní. 

Domnívám se, že se mi pomocí vybraných kritérii finančního hodnocení investič-

ních projektů podařilo v zadaném rozsahu splnit cíl bakalářské práce stanoven v úvodu 

a výsledkem je doporučení realizace dané investice podniku. 

V dalším stupni studia předpokládám prohloubit investiční analýzu podrobnějším 

zkoumáním, a to zaměřením se na hodnocení investice za rizika a zohlednění účinků 

forem financování investice na její celkovou ekonomickou hodnotu. 
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Seznam značek a symbolů 
 

∆ ČPK  změny na objemu čistého 
pracovního kapitálu 

CF  cash-flow 

CK  cizí kapitál 

ČPK  čistý pracovní kapitál 

ČSH  čistá současná hodnota 

d  sazba daně  

DE daňové efekty spojené  

DN doba návratnosti 

DÚ   doba úhrady 

i diskontní míra 

Ik  náklady kapitálu podniku 

IP  investiční projekt 

IRR  Internal Rate of Return 

INV  investiční výdaj 

IZ  index ziskovosti 

j  rok užívání investice 

K  kapitál celkový 

KV  kapitálový výdaj 

M  marže 

N  doba výstavby investice 

n  rok výstavby investice 

NPV  Net Present Value 

ODP  roční odpisy 

PM příjem z prodeje stávají-
cího dlouhodobého ma-
jetku 

PP  peněžní příjem 

PT  peněžní tok 

PTI  peněžní tok investice 

RP  riziková prémie 

rD  náklady cizího kapitálu 

rE náklady vlastního kapitá-
lu 

rf bezriziková úroková míra 

T  doba životnosti investice 

VK  vlastní kapitál 

VVP vnitřní výnosové procen-
to 

WACC průměrné náklady kapitá-
lu podniku 

ZC  zůstatková cena 
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Příloha 1 

Odpisový plán investice 

Odpisy haly 

Výrobní hala je zařazena do 4. odpisové skupiny a bude odepisována rovnoměrně 

po dobu 20 let. Roční odpisová sazba pro hmotný majetek je uvedena v tab. 1. 

 

Tab. P1.1   Roční odpisová sazba pro hmotný majetek 

Odpisová skupina v 1 . roce odepisování v dalších letech odepisování 

4 2,15 5,15 

Zdroj: Zákon č.586/1992 Sb., o daních z příjmů § 31 odst. 1 písm. a 

 

Odpis v 1. roce = vstupní cena · (roční odpisová sazba / 100) = 4 600 000.. · 0,0215 =   

= 98 900 Kč 

Odpis v dalších letech odepisování = 4 600 000 · 0,0515 = 236 900 Kč 

 

Odpisy strojů 

Stroje jsou zařazeny do 2. odpisové skupiny a při odepisování firma uplatní 

rovnoměrný zvýšený odpis po dobu 5 let. Roční odpisová sazba při zvýšení odpisu 

v prvním roce odepisování o 10% je uvedena v tab. 2. 

 

Tab. P1.2   Roční odpisová sazba při zvýšení odpisu v 1. roce odepisování o 10% 

Odpisová skupina v 1 . roce odepisování v dalších letech odepisování 

2 21 19,75 

Zdroj: Zákon č.586/1992 Sb., o daních z příjmů § 31 odst. 1 písm. c 

 

Odpis v 1. roce = 7 500 000 · 0,21 = 1 575 000 Kč 

Odpis v dalších letech odepisování = 7 500 000 · 0,1975 = 1 481 250 Kč  
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Příloha 1 

Tab. P1.3   Odpisový plán strojů (v tis. Kč) 

Rok 1 2 3 4 5 

Odpis 1 575,00 1 481,25 1 481,25 1 481,25 1 481,25

Odpis    kumulativně 1 575,00 3 056,25 4 537,50 3 018,75 7 500,00

Zůstatková cena 5 925,00 4 443,75 2 962,50 1481,25 0

Zdroj: Vlastní výpočty 

 

Tab. P1.4   Odpisový plán výrobní haly (v tis. Kč) 

Rok 1 2 3 4 5 

Odpis 98,9 236,9 236,9 236,9 236,9

Odpis    kumulativně 98,9 335,8 572 700 809,6 1 046,5

Zůstatková cena 4 501,1 4 264,2 4 027,3 3 790,4 3 553,5

Rok 6 7 8 9 10 

Odpis 236,9 236,9 236,9 236,9 236,9

Odpis    kumulativně 1 283,4 1 520,3 1 757,2 1 994,1 2 231,0

Zůstatková cena 3 316,6 3 079,7 2 842,8 2 605,9 2 369,0

Rok 11 12 13 14 15 

Odpis 236,9 236,9 236,9 236,9 236,9

Odpis    kumulativně 2 467,9 2 704,8 2 941,7 3 178,6 3 415,5

Zůstatková cena 2 132,1 1 895,2 1 658,3 1421,4 1 184,5

Rok 16 17 18 19 20 

Odpis 236,9 236,9 236,9 236,9 236,9

Odpis    kumulativně 3 652,4 3 889,3 4 126 200 4 363,1 4 600,0

Zůstatková cena 947,6 710,7 473,8 236, 9 0

Zdroj: Vlastní výpočty 
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Příloha 2 

Výpočet změn vázanosti peněžních prostředků  v pracovním kapitálu 

Následující  tab. P2.1  uvádí  přehled  průměrných  stavů  zásob, pohledávek         

a závazků podniku v jednotlivých letech provozu investice, které poskytl investor. 

 

Tab. P2.1   Průměrný stav zásob, pohledávek a závazků (v tis. Kč) 

Rok 1 2 3 4 5 

průměrný stav zásob 2 125 2 835 3 500 2 990 2 990

prům. stav pohledávek 3 187 4 253 5 250 4 485 4 485

průměrný stav závazků 1 700 2 268 2 800 2 392 2 392

Zdroj: Investor 

 

Průměrný stav čistého pracovního kapitálu vypočteme jako rozdíl položek 

oběžných aktiv a krátkodobých závazků.  

 

Tab. P2.2   Průměrný stav a změny ČPK (v tis. Kč) 

Rok 0 1 2 3 4 5 

Průměrný stav ČPK 650 3 612 4 820 5 950 5 083 5 083

ZMĚNY ČPK -650 - 2 962 -1 208 -1 130 867 0

Zdroj: Vlastní výpočty 
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Příloha 3 

Propočet celkových peněžních příjmů investičního projektu  

Tab. P3.1   Propočet peněžních příjmů investičního projektu (v tis. Kč) 

Rok provozu investice 1 2 3 4 5
počet prodaných výrobků (v tis. ks) 85 105 125 115 115
cena za 1 ks 125 135 140 130 130
TRŽBY CELKEM  10625 14175 17500 14950 14950
variabilní náklady  4420 5780 6930 5940 5940
fixní náklady (bez odpisů)  1450 1450 1450 1450 1450
Náklady celkem  5870 7230 8380 7390 7390
MARŽE  4755 6945 9120 7560 7560
daň ze zisku (19%)  903,45 1319,55 1732,8 1436,4 1436,4
MARŽE ZDANĚNÁ  3851,55 5625,45 7387,2 6123,6 6123,6
odpisy haly  98,9 236,9 236,9 236,9 236,9
odpisy strojů  1575 1481,25 1481,25 1481,25 1481,25
Odpisy celkem  1673,9 1718,15 1718,15 1718,15 1718,15
ODPISOVÝ ŠTÍT  318,041 326,4485 326,4485 326,4485 326,4485
průměrný stav zásob  2125 2835 3500 2990 2990
průměrný stav pohledávek  3187,5 4252,5 5250 4485 4485
průměrný stav závazků  1700 2268 2800 2392 2392
Průměrný stav ČPK  3612,5 4819,5 5950 5083 5083
ZMĚNY ČPK  -2962,5 -1207 -1130,5 867 0

PENĚŽNÍ PŘÍJMY IP CELKEM 1207,09 4744,90 6583,15 7317,05 6450,05
Zdroj: Vlastní výpočty 
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Příloha 4 

Stanovení diskontní sazby investičního projektu 

 Náklady kapitálu podniku vypočteme dle vztahu /3.6/.  

( )
K

VKr
K

CKd1r I EDK ⋅+⋅−⋅=  

kde jednotlivé symboly značí: 

IK  náklady kapitálu podniku (WACC); 

rD  náklady na úročený cizí kapitál; 

d  sazba daně; 

CK  objem úročeného cizího kapitálu; 

rE  náklady vlastního kapitálu; 

VK  objem vlastního kapitálu; 

K  celkový investovaný kapitál (K = VK +CK). 

 

Cena CK 

Objem CK (v tis. Kč)   16 140    

Roční úroky (v tis. Kč)  1 420 

Podíl CK v kapitálové struktuře 41,18 %  

rD = 1 420 / 16 140 = 0,08798 = 8,80 % 

Cena VK 

Objem VK (v tis. Kč)   23 050 

Čistý zisk (v tis. Kč)   3 555 

Podíl CK v kapitálové struktuře 58,82 % 

rE = 3 555 / 23 050 = 0,15423 = 15,42 % 

 

IK = 8,80 · (1-0,19) · 0,4118 + 15,42 · 0,5882 = 12,01 % 
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Příloha 5 

Výpočet  čisté současné hodnoty 

Tab. P5.1   Výpočet  čisté současné hodnoty (v tis. Kč) 

Období Období výstavby Období provozu investice 
Rok 2 3 5 6 7 1 4  
CF IP Kapitálové výdaje Peněžní příjmy 
Peněžní tok IP -3700 -9050 1207,09 4744,90 6583,15 7317,05 6450,05 
diskontní faktor ( i = 12% ) 0,8929 0,7972 0,7118 0,6355 0,5674 0,5066 0,4523 
diskontované peněžní toky -3303,73 -7214,66 859,21 3015,38 3735,28 3706,82 2917,36 
KV celkem -10518,39 
PP celkem 14234,04  
ČSH kumulativně -3303,73 -10518,39 -9659,18 -6643,80 -2908,52 798,30 3715,65 

Zdroj: Vlastní výpočty 

 

ČSH = 14 234 – 10 518 = 3 716 tis. Kč 

Čistou současnou hodnotu lze také vypočítat pomocí aplikace Microsoft Excel použitím finanční funkce „čistá současná hodnota“. 
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Příloha 6 

Propočet celkových peněžních příjmů IP při poklesu tržeb o 10 % 
 

Tab. P6.1   Propočet peněžních příjmů investičního projektu (v tis. Kč) 

Rok 1 2 3 4 5 
počet prodaných výrobků (v tis. ks) 85 105 125 115 115 
cena za 1 ks 112,5 121,5 126 117 117 
TRŽBY CELKEM (v tis. Kč) 9562,5 12757,5 15750 13455 13455 
variabilní náklady (v tis. Kč) 4420 5780 6930 5940 5940 
fixní náklady (bez odpisů) (v tis. Kč) 1450 1450 1450 1450 1450 
Náklady celkem (v tis. Kč) 5870 7230 8380 7390 7390 
MARŽE (v tis. Kč) 3692,5 5527,5 7370 6065 6065 
daň ze zisku (19%) (v tis. Kč) 701,575 1050,225 1400,3 1152,35 1152,35 
MARŽE ZDANĚNÁ (v tis. Kč) 2990,925 4477,275 5969,7 4912,65 4912,65 
odpisy haly (v tis. Kč) 98,9 236,9 236,9 236,9 236,9 
odpisy strojů (v tis. Kč) 1575 1481,25 1481,25 1481,25 1481,25 
Odpisy celkem (v tis. Kč) 1673,9 1718,15 1718,15 1718,15 1718,15 
ODPISOVÝ ŠTÍT (v tis. Kč) 318,041 326,4485 326,4485 326,4485 326,4485 
průměrný stav zásob (v tis. Kč) 1912,5 2551,5 3150 2691 2691 
průměrný stav pohledávek (v tis. Kč) 2868,75 3827,25 4725 4036,5 4036,5 
průměrný stav závazků (v tis. Kč) 1530 2041,2 2520 2152,8 2152,8 
Průměrný stav ČPK (v tis. Kč) 3251,25 4337,55 5355 4574,7 4574,7 
ZMĚNY ČPK (v tis. Kč) -2601,25 -1086,3 -1017,45 780,3 0 

PENĚŽNÍ PŘÍJMY IP CELKEM 707,72 3717,42 5278,70 6019,40 5239,10 
Zdroj: Vlastní výpočty 
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Příloha 7 

Výpočet  čisté současné hodnoty při poklesu tržeb o 10 % 

Tab. P7.1   Výpočet  čisté současné hodnoty (v tis. Kč) 

Období Období výstavby Období provozu investice 
Rok 2 3 6 7 1 4 5  
CF IP Kapitálové výdaje Peněžní příjmy 
Peněžní tok IP -3700,00 -9050,00 707,72 3717,42 5278,70 6019,40 5239,10 
diskontní faktor ( i = 12% ) 0,8929 0,7972 0,7118 0,6355 0,5674 0,5066 0,4523 
diskontované peněžní toky -3303,73 -7214,66 503,75 2362,42 2995,13 3049,43 2369,64 
 KV celkem -10518,39
PP celkem 11280,38   
ČSH kumulativně -3303,73 -10518,39 -10014,64 -7652,22 -4657,08 -1607,65 761,99 

Zdroj: Vlastní výpočty 

 

ČSH = 11 280 – 10 518 = 762 tis. Kč 
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Příloha 8 

Výpočet doby návratnosti 

Dobu návratnosti lze formulovat jako statické nebo dynamické kritérium, tedy 

nediskontovaně nebo diskontovaně.. 

 Prakticky se doba návratnosti stanoví tak, že se kumulativně sečtou peněžní toky 

v každém roce životnosti projektu. Rok, kdy se tento kumulativní součet rovná 

kapitálovým výdajům je hledanou dobou úhrady. 

 

Tab. P8.1   Prostá doba návratnosti (v tis. Kč) 

 

Peněžní toky IP 
Rok 

Skutečný roční PTI Kumulativní PTI 

1 -3 700,00 -3 700,00 

2 -9 050,00 -12 750,00 

3 1 207,09 -11 542,91 

4 4 744,90 -6 798,01 

5 6 583,15 -214,86 

6 7 317,05 7 102,19 

7 6 450,05 13 552,24 

Zdroj: Vlastní výpočty 

 

Výpočet doby návratnosti (DN) 

DN (prostá) = 5 let + ( 214,86 / 7 317,05 ) * 12 = 5 let + 0,4 měsíce 
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Příloha 8 

Tab. P8.2   Diskontovaná doba návratnosti (v tis. Kč) 

Diskontované PTI 

Rok 
Diskontní faktor 

( 12 % ) 
Diskontované roční 

PTI 

Kumulativní    

diskontované PTI 

1 0,8929 -3 303,73 -3 303,73

2 0,7972 -7 214,66 -10 518,39

3 0,7118 8 59,21 -9 659,18

4 0,6355 3 015,38 -6 643,79

5 0,5674 3 735,28 -2 908,52

6 0,5066 3 706,82 7 98,29

7 0,4523 2 917,36 3 715,65

Zdroj: Vlastní výpočty 

 

Výpočet doby návratnosti (DN) 

DN (diskontovaná) = 5 let + ( 2908,52 / 3706,82 ) * 12 = 5 let + 9,5 měsíce 

 strana 2 z 2


	1.doc
	VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 
	EKONOMICKÁ FAKULTA 
	 
	KATEDRA FINANCÍ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Místopřísežné prohlášení 

	2.doc
	Osnova 
	1 Úvod 
	2 Charakteristika investičního rozhodování 
	2.1 Pojem investice 
	2.2 Klasifikace investičních projektů 
	2.3 Podnikové cíle a investice 
	2.4 Investiční strategie 
	2.5 Charakteristika jednotlivých fází investičního projektu 
	2.5.1 Předinvestiční fáze 
	2.5.2 Investiční fáze 
	2.5.3 Provozní fáze 
	2.5.4 Fáze ukončení a likvidace projektu 

	2.6 Zdroje financování 
	3 Metody hodnocení efektivnosti investic 
	3.1 Principy finančního hodnocení investic 
	3.2 Cash-flow investičního projektu 
	3.2.1 Zjištění kapitálových výdajů 
	3.2.2 Peněžní příjmy z investice 

	3.3 Úloha diskontní sazby 
	3.3.1 Náklady cizího kapitálu 
	3.3.2 Náklady vlastního kapitálu 

	3.4 Hodnocení efektivnosti investičního projektu 
	3.4.1 Statické metody hodnocení ekonomické efektivnosti investic 
	3.4.2 Dynamické metody hodnocení ekonomické efektivnosti investic 
	3.4.3 Metoda čisté současné hodnoty 
	3.4.4 Vnitřní výnosové procento 
	3.4.5 Doba návratnosti 
	3.4.6 Index ziskovosti (Profitability Index) 

	4.1 Charakteristika vybraného investičního projektu 
	4.2 Stanovení investičních výdajů 
	4.3 Propočet peněžních příjmů  
	Plán tržeb 
	Plán výrobních nákladů  
	Kalkulační výpočet složky „zisk + odpisy“ 
	Odpisy 

	4.4 Stanovení diskontní sazby 
	4.5 Cash-flow investičního projektu 
	4.6 Čistá současná hodnota 
	4.7 Vnitřní výnosové procento 
	4.8 Doba návratnosti 
	4.9 Analýza odolnosti projektu na nepředvídaná rizika 
	4.10 Shrnutí analýzy ekonomické efektivnosti investičního projektu 

	 Seznam použité literatury 
	 Seznam značek a symbolů 
	Prohlášení o využití výsledků bakalářské práce 
	 Seznam příloh 


	3.doc
	4.doc
	5.doc
	6.doc
	7.doc
	8.doc
	9.doc
	10.doc

