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1. Úvod 
 

Investiční proces je jedním z nejsložitějších procesů v podniku. Je velmi důležité znát 

přesné informace z finančního účetnictví, jelikož výsledky musí mít správnou vypovídací 

schopnost. Pracovníci podniku, kteří hodnotí investici, musí být kvalifikovaní, měli by se 

dobře orientovat právě v problematice hodnocení investic. 

 

Cílem zpracování bakalářské práce bude hodnocení efektivnosti reálné investice firmy 

P + K Houtblok, s. r. o. Jedná se o nákup briketovacího lisu na zpracování odpadu při hlavní 

výrobě (výroba špalků s kulatiny dřeva). Veškeré údaje, které jsou důležité pro zhodnocení 

investice, vychází z interních informací poskytnutých společností.  

 

Bakalářská práce bude rozdělena na několik částí. První část bude zaměřena na popis 

metodologie investičního rozhodování. V této části bude vysvětlen pojem investice, investiční 

cíle a investiční strategie, bude objasněna klasifikace investičních projektů. Závěrem této části 

bude popsáno financování investic a budou vysvětleny metody hodnocení investic. 

 

V druhé části práce bude představena společnosti a popsána hodnocená investice. 

Společnost bude popsána jak z historického pohledu, tak podle současnosti. Investice bude 

charakterizována a budou vysvětleny její základní technické parametry.  

 

V třetí části budou vypočítány náklady kapitálu. Budou stanovena kritéria hodnocení 

investic - jak dynamická, tak i statická. Podle těchto výsledků bude vybrána varianta, která je 

pro firmu výhodnější. Bude zvažována varianta financování vlastními zdroji nebo úvěrem. 

 

  V závěru práce bude provedeno zhodnocení dané investice. 
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2. Popis metodologie investičního rozhodování 
 

Cílem této kapitoly bude obecně charakterizovat metodologii investičního 

rozhodování. Při zpracování teoretické části byla použita převážně tato literatura Dluhošová, 

D. (2008), Valach, J. (2006),  Fotr, J. a Souček, I. (2005).  

 

2.1. Pojem investice 

 

Na investici můžeme nahlížet z různých úhlů pohledu. Spousta autorů se zabývá touto 

problematikou a každý z nich popisuje pojem investice jinak. Valach (2006) vysvětluje pojetí 

investice podle makroekonomického a mikroekonomického hlediska. Nejčastější definice 

uvádí investici jako odloženou spotřebu. Při širším pojetí se označují jako získání budoucí 

hodnoty z důvodu obětování současné hodnoty. 

 

Pojetí investic z makroekonomického hlediska 

 

Při tomto pojetí je důležité investice rozdělit do dvou skupin a to na hrubé investice a 

čisté investice. Hrubými investicemi rozumíme určitý přírůstek investičních statků za 

příslušné období. Do této skupiny investic, které tvoří část národního účtu ČR, pod termínem 

tvorba hrubého kapitálu, spadají přírůstky a úbytku hmotných, nehmotných fixních aktiv 

(budovy, licence) a změna stavu zásob. Pokud se hrubé investice nachází v prvních dvou 

skupinách, hovoříme o pojmu hrubá tvorba fixního kapitálu. Druhou skupinou investic 

z makroekonomického hlediska je pojem čisté investice. Někdy se používá termín rozšiřovací 

investice. Z teoretického hlediska vyjadřují hrubé investice, které jsou snížené o položky, 

znehodnocující kapitál. Jde o kapitálovou spotřebu, zejména odpisy. Na rychlost růstu 

investic působí několik faktorů. Patří sem zpravidla úroková míra, způsob zdanění podniků a 

individualit, očekávání investorů a očekávané příjmy, které jsou ovlivněny ekonomickou 

aktivitou a růstem hrubého domácího produktu. Hrubé investice, čisté investice a 

znehodnocení kapitálu spolu úzce souvisí. Hrubé investice jsou větší než znehodnocení 

kapitálu a znehodnocení kapitálu je větší než čisté investice. 
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Pojetí investic z mikroekonomického hlediska 

 

Podnik chápe investice jako rozsáhlejší peněžní výdaje, které se v delším časovém 

horizontu mění na peněžní příjmy. Peněžní výdaje podnik označuje jako kapitálové výdaje. 

Jsou to veškeré výdaje, jejichž přeměna na peněžní příjmy trvá déle než jeden rok. Pokud 

přeměna probíhá v kratším úseku než je jeden rok, jedná se o provozní výdaje. Valach (2006) 

označuje jako investice kapitálové výdaje na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 

(nehmotné investice), dlouhodobého hmotného majetku (hmotné, věcné investice) a na nákup 

dlouhodobého finančního majetku (finanční investice). 

 

Investiční cíle a investiční strategie 

 

Pro podnik je velmi důležité, aby sledoval své investiční cíle. Mezi nejvýznamnější 

patří cíle finanční. V dnešních podmínkách se již za hlavní finanční cíl nepovažuje 

maximalizace účetního zisku, ale maximalizace tržní hodnoty firmy společně s udržením své 

likvidity. Pro efektivní hodnocení se používají moderní měřítka, např. ekonomická přidaná 

hodnota (EVA) nebo čistá současná hodnota (NPV). 

 

K úspěšnému dosažení investičních cílů dojdeme, pokud správně zvolíme investiční 

strategie. Strategie jsou ovlivněny preferencemi manažerů, podle kterých rozlišujeme 

například tyto strategie: růst ceny investice, agresivní strategie, konzervativní strategie, atd. 

Pokud uvažujeme o nejlepším způsobu financování investic, rozhodujeme o tom, jaké 

dlouhodobé zdroje pro financování použijeme, a které druhy cizích zdrojů použijeme. Zde 

rozlišujeme strategie: konzervativní, agresivní a umírněnou strategii. 

 

Konzervativní strategie – platí zlaté pravidlo, že dlouhodobý majetek se financuje pouze 

z dlouhodobých zdrojů. 

Agresivní strategie – investoři podstupují větší riziko, proto očekávají větší výnosnost. 

Umírněna strategie – investoři se obávají rizika, nepodstupují větší riziko než je potřeba, 

proto výnosnost je menší. 
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2.2. Klasifikace investičních projektů 

 

           Při vypracování této kapitoly pro účely bakalářské práce byla použita klasifikace, která 

je uvedená v literatuře Fotr, J. a Souček, I. (2005), Dluhošová, D. (2008).  

 

Investiční projekty se klasifikují do několika skupin podle různých hledisek. Je to 

z důvodu správného stanovení řídící úrovně v podniku a zvolení správné metody hodnocení 

efektivnosti investic.  

 

Podle vztahu k rozvoji podniku 

 

Mluvíme o projektech rozvojových, které jsou orientované na expanzi, tudíž vedou ke 

zvýšení objemu produkce, zavedení nových výrobků. Pokud máme výrobní zařízení, které je 

ve špatném fyzickém stavu nebo je před koncem své životnosti a rozhodneme se ho nahradit 

novým zařízením, hovoříme o investicích obnovovacích. Obvykle u projektů, které jsou 

zaměřeny na ochranu životního prostředí, zvýšení bezpečnosti práce, vyhovění hygienickým 

normám, je nutné, aby podnik dbal na dosažení souladu se zákony, předpisy a nařízení, které 

omezují určité oblasti podnikání. V tomto případě hovoříme o projektech regulatorních.  

 

Podle věcné náplně 

 

Pokud se podnik rozhodne zavést do své výroby nový produkt, který však na trhu již 

existuje, jde o projekt spadající do skupiny zavádění nových výrobků. Může se také jednat o 

projekty zaměřené na výzkum a vývoj nových výrobků a technologií. Tyto spadají mezi 

projekty, které jsou velmi obtížné na hodnocení a jsou velmi rizikové. Další skupinou jsou 

projekty do inovace informačních systému, jinak řečeno zavádíme určité informační 

technologie. Zde se taktéž jedná o projekty, u kterých je náročné hodnocení jejich 

ekonomické efektivnosti pro podnik, protože nelze jednoduše kvantifikovat jejich přínos. 
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Podle míry závislosti pro podnik 

 

Pokud máme dva projekty a tyto projekty nelze současně zrealizovat, hovoříme o 

vzájemně vylučitelných projektech. Jedná se například o projekty zaměřené na výrobu 

stejného výrobku pomocí odlišných technologií. V případě projektů, které tvoří určitý soubor, 

který plní zadané funkce, je nutné uskutečnit všechny projekty spadající do tohoto souboru. 

Tyto projekty jsou nazývány jako plně závislé projekty. U projektů, jehož následnou realizací 

podpoříme další projekty, mluvíme o komplementárních projektech. Pokud se jedná o projekt, 

který je zaměřený na zavedení nového výrobku a plní stejné funkce nebo má stejný okruh 

zákazníků, může se stát, že dojde k redukci prodeje dosavadních produktů. Jsou to 

ekonomicky závislé projekty. Při jejich hodnocení nesmíme zapomenout jejich příjmové toky 

snížit o pokles příjmů z prodeje dosavadních produktů.  

 

Podle charakteru peněžních toků 

 

Pokud za dobu životnosti uskutečněného projektu dochází v období výstavby 

k záporným peněžním tokům a v období provozu převyšují příjmy z investice výdaje, 

hovoříme o konvenčních peněžních tocích. U těchto projektů dochází pouze jednou ke 

střídání znaménka jeho peněžního toku. U projektů může docházet, že ke střídání znaménka 

jeho peněžního toku dochází vícekrát. V tomto případě mluvíme o projektech s nekonvenčním 

peněžním tokem. Jedná se například o projekty, u kterých se předpokládá rozsáhlejší obnova 

zařízení. Do této skupiny patří také projekty zabývající se těžbou. Zde se předpokládá, že na 

konci životnosti investice bude muset podnik vynaložit značné peněžní prostředky na 

rekultivaci půdy. 

 

Podle způsobu financování 

 

 Podnik se muže rozhodnout, zda bude financovat projekt pouze z vlastních zdrojů 

nebo částečně i ze zdrojů cizích. Pokud se rozhodne pro financování pouze vlastními zdroji, 

mluvíme o nezadluženém projektu. Pokud pro financování použije i část cizích zdrojů, 

hovoříme o zadluženém projektu. 
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Z hlediska účetnictví 

 

 Podle tohoto hlediska rozdělujeme investice na finanční, hmotné a nehmotné. 

Následné rozdělení do těchto skupin je ovlivněno charakterem investice. Pokud se jedná o 

nákup obligací, zástavních listů, dlouhodobých směnek, hovoříme o nákupu dlouhodobých 

cenných papírů. Pořízení těchto finančních instrumentů spadá do skupiny finančních investic. 

Pokud podnik vytváří nebo rozšiřuje svou výrobní kapacitu (výstavba dopravních cest, 

nových budov, nákup pozemku, strojů, výrobních zařízení), nazýváme tyto investice 

hmotnými investicemi. Dále může podnik investovat například do pořízení know-how, 

licencí, softwaru, autorských práv.  

 

Podle možnosti aktivních zásahů v budoucnu 

 

 V době provozu investice může podnik určitými aktivitami zasahovat do jejího 

charakteru. Jedná se například o rozšíření, zúžení, zastavení a odložení projektu. V tomto 

případě mluvíme o aktivních investicích. Pokud manažeři neuvažují o možnostech aktivních 

zásahů v době provozu, jedná se o pasivní investice. 

 

Podle doby výstavby 

 

Jestliže doba výstavby je kratší než jeden rok, hovoříme o jednoleté investici. Pakliže 

je investiční zařízení postaveno za dobu delší než jeden rok, hodnotí se investice jako víceletá. 

 

2.3. Fáze investičního procesu 

 

Pro úspěšné zrealizování investice je velmi důležité věnovat pozornost všem fázím 

uskutečnění projektu. Tento celý proces můžeme chápat jako určitý sled čtyř fází: 

 

- předinvestiční, 

- investiční, 

- provozní, 

- ukončení provozu a likvidace. 
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2.3.1. Předinvestiční fáze 
 

Této fázi bychom měli věnovat zvýšenou pozornost, protože velikost úspěchu daného 

projektu je nejvíce ovlivněna právě rozhodnutími a analýzou informací právě v této fázi. 

V této fázi se rozhodujeme, zda-li projekt zrealizujeme a zároveň vybíráme tu nejvýhodnější 

variantu. Předinvestiční fáze zahrnuje dílčí etapy, spadá sem identifikace projektu, předběžný 

výběr a s tím spojená technicko-ekonomická studie proveditelnosti.  

 

Identifikace projektu 

 

V této části zpravidla zpracováváme veškeré dostupné informace o možnosti a 

příležitostech investování. Tyto informace získáváme prostřednictvím sledování a 

vyhodnocování podnikatelského prostředí. Na závěr vyhodnocujeme příležitosti a vytváříme 

portfolia projektů. Avšak pouze takových, které jsou pro podnik zajímavé a efektivní. 

 

Předběžný výběr 

 

Zde se uskutečňují konečná rozhodnutí, zda projekt zrealizujme či ho zamítneme. 

Výsledkem této fáze bývá často zpracování ekonomické studie. 

Technicko-ekonomická studie proveditelnosti  

 

K tomu, abychom mohli uskutečnit rozhodnutí, zda investici zrealizujeme, 

potřebujeme veškeré podklady, které nám identifikují základní komerční, technické, finanční 

a ekonomické požadavky. Tyto podklady se objevují právě v technicko-ekonomické studii 

proveditelnosti. Je to podrobné vypracování projektu, které je pro podnik nejdůležitějším 

dokumentem pro rozhodnutí o realizaci investice.  

 

V této studii najdeme veškeré informace, hodnocení podle fází investičního procesu a 

postupy výpočtu, které se týkají technických a finančních požadavků projektu. Je důležité, 

aby celá studie vycházela ze situace na trhu a z vnitřních podmínek podniku. K úspěšnému 

zpracování dostatečně vyhovující studie pomáhá zapojení řady odborníků ze všech oblastí, 

které jsou pro toto vypracování důležité.  
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Aby měla studie dostatečnou vypovídací schopnost, musí zahrnovat kompletní přehled 

vstupů a výstupů, zdůvodnění a vývoj projektu, kapacitu trhu a produkce, materiálové vstupy, 

počet pracovních sil, časový harmonogram a finanční a ekonomické vyhodnocení projektu. 

 

Při zpracovávání obvykle doplňujeme studii o analýzu citlivosti, které se zaobírá 

změnou jednotlivých parametrů projektu. Kompletní studie se následně zpracovává do 

podoby výsledné hodnotící zprávy. Tato zpráva je používána jako podklad pro další instituce, 

které by se mohly podílet na financování projektu. 

 

2.3.2. Investiční fáze 
 

Do této fáze spadá hned několik druhů činností. Tyto činnosti jsou náplní vlastní 

realizace projektu. Nejdůležitějším prvkem pro zahájení investiční fáze je vytvoření právního, 

finančního a organizačního rámce pro realizaci projektu. Investiční fáze se dále dělí na 

několik etap. 

 

První etapou je dokument zadání stavby. Jedná se o dokument, který vysvětluje 

veškeré důvody vzniku, souvislosti, cíle a rozsah projektu. Dokument upřesňuje veškeré 

základní údaje, které jsou nezbytné pro návrh a realizaci projektu, např. technická koncepce 

projektu a kapacitní požadavky, suroviny a produkty, spotřeby a dostupnost energií, 

zjednodušené technologické schéma, dopady na životní prostředí, koncepce řízení a 

zabezpečení procesu. Dále upřesňuje zvolená technologická řešení. Zadání stavby je 

používáno jako podklad pro výběrová řízení. Po vypracování tohoto dokumentu následuje 

rozhodnutí, jestli daný projekt zrealizujeme nebo ho necháme rozpracovaný a na určitou dobu 

ho odložíme. Cílem další etapy je sestavení úvodní projektové dokumentace. Je to podrobné 

rozpracování projektu, které slouží jednak k tomu, abychom mohli upřesnit odhad nákladů, 

jednak pro konečné schválení projektu, získání územního rozhodnutí a stavebního povolení. 

Úvodní projektová dokumentace je velmi důležitá pro další kroky při rozpracovávání 

projektu, a to do stupně realizační dokumentace. Na tuto etapu plynule navazuje etapa 

realizační projektové dokumentace. Slouží k vypracování veškerých inženýrských výpočtů, 

výkresů a dokumentace, které jsou potřebné pro realizaci projektu.  Realizační projektová 

dokumentace musí respektovat požadavky dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební 

povolení. V další etapě, kterou nazýváme realizací výstavby, dochází k uskutečnění výstavby. 

K tomu, abychom mohli výstavbu uskutečnit, musí být splněno několik požadavků. Jedná se o 
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požadavek na materiál, tudíž musí být objednán materiál pro montáž. Dále je nutné, abychom 

měli připravené staveniště. Jakmile je montáž hotová, testuje se, zda plní svůj účel. Po 

úspěšném testování přechází správa nového zařízení od dodavatele na vlastníka zařízení. 

Poslední důležitou etapou investiční fáze je příprava uvedení do provozu, uvedení do provozu 

a zkušební provoz. Jde o testování zařízení. Pokud zkušební provoz skončí úspěchem, vlastník 

zařízení přejde do normálního provozu. Tímto okamžikem dochází k zahájení provozní fáze 

projektu. 

 

2.3.3. Provozní fáze 
 

Do této fáze spadá období, kdy jsou na investičním technologickém celku 

produkovány výrobky a služby. Úroveň zpracování technicko-ekonomické studie a dostatečné 

zaměření podniku na kvalitní přípravný proces ve fázi předinvestiční významně ovlivňuje 

celkový průběh provozní fáze. V této fázi by měly příjmy z investice převyšovat investiční 

výdaje. Právě peněžní toky této fáze ovlivňují ekonomickou efektivnost investice. 

 

2.3.4. Fáze ukončení a likvidace projektu 
 

Představuje poslední fázi životnosti projektu. V této fázi sledujeme příjmy, které jsou 

spojené s prodejem likvidovaného majetku a přebytečných zásob, a také výdaje, které 

představují úhradu za demontáž zařízení, sanaci lokality. Rozdíl příjmů a výdajů v této fázi 

představuje likvidační hodnotu projektu. Pokud je likvidační hodnota v plusových částkách, 

efektivnost investice se zvyšuje. Pokud je likvidační hodnota v záporných částkách, 

efektivnost se snižuje. 

 

2.4.  Zdroje financování investice 

 

Jestliže se podnik rozhodne realizovat investici, znamená to, že je ochoten uskutečnit 

dostatečně efektivní investiční projekt. Po takovémto investičním rozhodnutí následuje 

rozhodnutí finanční. Je to takové rozhodnutí o charakteru financování projektu. Pokládáme si 

otázku, z jakých zdrojů jsme ochotni investici financovat. 

 

Právě otázka zdrojů financování je velmi důležitá z hlediska vyhodnocení efektivnosti 

investice. Při rozhodnutí bereme zřetel na to, aby byla zajištěna dostatečná stabilita 
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financování projektu s co nejnižšími náklady, které jsou vynaloženy na získání zdrojů 

financování.  

 

Z hlediska původu zdrojů se zdroje financování dělí na interní zdroje (nerozdělený 

zisk, odpisy, rezervy a fondy tvořené ze zisku) a externí zdroje (vklady vlastníků, investiční 

úvěry, emitované dluhopisy, leasing). Z hlediska vlastnictví se zdroje financování dělí na 

vlastní zdroje (např. nerozdělený zisk, vklady vlastníků, atd.) a cizí zdroje (rezervy, úvěry, 

závazky). 

 

Podnik se může rozhodnout, že použije na financování pouze interní zdroje, v tomto 

případě se jedná o samofinancování. Tenhle způsob má své výhody i nevýhody. Jako výhodu 

bereme to, že podniku nevznikají právě náklady na financování externích zdrojů, tudíž se 

nezvyšuje celková zadluženost firmy a snižuje se finanční riziko. Samofinancování je 

nestabilním a dražším zdrojem. Právě tento fakt je nevýhodou této formy financování. Je tedy 

ekonomicky výhodnější financovat projekt s cizích zdrojů.  

 

Nejčastěji jsou jako cizí zdroj financování používány bankovní úvěry. Zde je nutné 

bance předložit dopodrobna vypracovaný podnikatelský záměr společně s rozpočtem. Častým 

zdrojem zadluženého financování je také forma obligací, kdy podnik vydá obligace, musí 

vyplácet vlastníkům obligace kupónovou platbu a v době splatnosti musí vyplatit nominální 

hodnotu obligace. Další formou je finanční leasing, kdy máme předem stanovený splátkový 

kalendář. Výhodou finančního leasingu je, že firma nemusí vynaložit celou částku za 

pořizované zařízení. 

 

2.5. Parametry hodnocení projektu 

 

Mezi základní parametry, které ovlivňují efektivnost investičního projektu patří 

relevantní peněžní toky (volné peněžní toky), doba životnosti realizované investice, náklady 

kapitálu a čistá současná hodnota. 
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2.5.1. Peněžní toky investice 
 

Peněžní toky investice jsou klíčovým parametrem správného vyhodnocení efektivnosti 

investice. Bereme v potaz všechny hodnoty peněžních toků, které jsou generovány za dobu 

životnosti investice. Patří sem souhrn příjmů a výdajů vytvořených v době výstavby, provozu 

a likvidace investice. Pro peněžní toky z investice jsou vymezeny dvě základní složky. První 

složkou jsou jednorázové kapitálové výdaje. Jsou vázány na přírůstek aktiv v době výstavby 

projektu. Druhou složkou jsou provozní příjmy, plynoucí firmě v době života investice. 

 

Jednorázové kapitálové výdaje 

 

Patří sem veškeré výdaje na pořízení dlouhodobého majetku (výdaje na pozemek pro 

stavbu, na přípravu výstavby, na strojní a stavební části projektu) a výdaje na trvalý přírůstek 

oběžného majetku (zásob, nedokončené výroby, pohledávek). Výdaje na růst oběžného 

majetku je důležité snížit o výdaje na růst krátkodobých pasiv. Pak dostaneme výdaje na 

změnu čistého pracovního kapitálu. Jednorázové kapitálové výdaje jsou také v některých 

případech upravovány o příjmy z prodeje investice na konci její životnosti a o daňové efekty 

spojené s prodejem zařízení. 

 

 DP-ČPKINVJKV , (2.1) 

 

kde JKV jsou jednorázové kapitálové výdaje, INV znamená cenu investice, ∆ČPK je změna 

čistého pracovního kapitálu, P je příjem z prodeje starého zařízení, které je investicí 

nahrazováno a D je daňový efekt (kladný či záporný). 

 

Identifikace provozních příjmů z investičních projektů 

 

 Správné vyčíslení těchto příjmů je pro podnik velmi složitým úkolem. Je to 

nekritičtější místo pro celé plánování peněžních toků a to z důvodu vlivu působení faktoru 

času, jelikož doba životnosti projektu může být i několik desítek let. 

 

 Celkovou hodnotu provozních příjmů z investice tvoří čistý zisk, odpisy a změna 

čistého pracovního kapitálu. Také je zde zahrnován příjem z prodeje zařízení na konci jeho 
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životnosti a s tím spojený daňový efekt. Při nezadluženém projektu se příjmy z investice 

vypočítají takto: 

 

 DPČPK-ODPEATFCF * , (2.2) 

 

kde FCF jsou provozní příjmy, EAT je čistý zisk, ODP zahrnuje odpisy, ∆ČPK je změna 

čistého pracovního kapitálu, *P  je příjem z prodeje zařízení na konci jeho životnosti a D je 

daňový efekt (kladný či záporný). 

 

Peněžní toky nezadluženého projektu 

 

Sestavení celkových peněžních toků je ovlivněno způsobem financování investice. 

Pokud investice financujeme pouze z vlastních zdrojů, jedná se o nezadlužený projekt. 

Veškeré peněžní toky plynou investorovi. 

 

(2.3) 

 

kde FCFF jsou celkové peněžní toky, FCFE jsou peněžní toky plynoucí vlastníkům, EAT je 

čistý zisk, ODP jsou odpisy, INV znamená celkový investiční výdaj a ∆ČPK představuje 

změnu čistého pracovního kapitálu. 

 

Peněžní toky zadluženého projektu 

 

V případě financování projektu částečně z vlastních i cizích zdrojů, musíme 

respektovat fakt, že peněžní toky plynou jak věřitelům, tak i vlastníkům. Celkový peněžní tok 

se vypočítá jako: 

 

 FCFDFCFEFCFF , (2.4) 

 

kde FCFF jsou celkové peněžní toky, FCFE jsou peněžní toky plynoucí vlastníkům, FCFD 

jsou peněžní toky plynoucí věřitelům. 

 

 tt SSČPKINVODPEATFCFE , (2.5) 

,ČPKINVODPEATFCFEFCFF
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kde St
+ 

jsou přijaté úvěry na financování projektu a St
- 
jsou splátky úvěru. 

 

 )1( dÚSSFCFD tt
, (2.6) 

 

kde Ú jsou úroky a  d  je daň ze zisku. Tudíž po dosazení do vzorce (2.4) dostaneme celkový 

peněžní tok pro zadluženou investici. 

 

 )1( dÚČPKINVODPEATFCFF  (2.7) 

 

2.5.2. Stanovení nákladů kapitálu 
 

 Náklady kapitálu představují pro podnik výdaj, který musí vynaložit na získání 

různých forem kapitálu při financování nových investic. Tvoří taky velmi důležitou roli při 

hodnocení efektivnosti investice. U nákladů kapitálu je třeba rozlišovat náklady jednotlivých 

druhů kapitálu a průměrné náklady celkového podnikového kapitálu.  

 

 
ED

ERD )t1(R
WACC ED , (2.8) 

 

kde WACC jsou průměrné náklady celkového kapitálu, RD tvoří náklady na cizí kapitál, t je 

sazba daně z příjmu, D je cizí kapitál, RE jsou náklady na vlastní kapitál a E je vlastní kapitál. 

 

Náklady na cizí kapitál 

 

 Jako náklady cizího kapitálu chápeme úroky nebo kupónové platby. Je důležité znát 

základní úrokovou míru, která je daná situací na finančním trhu. Konečná výše úrokové míry 

je ovlivněna několika hledisky. 

 

Hledisko času – čím delší je doba splatnosti úvěru, tím jsou náklady kapitálu dražší. Platí, že 

dlouhodobé úvěru jsou dražší než úvěry krátkodobé. Je to způsobeno působením faktoru času. 

 

Podle očekávané efektivnosti – čím vyšší je přínos z investice, tím je větší pravděpodobnost 

splacení úvěru. 
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Podle bonity dlužníka – jestliže má podnik vysokou bonitu, je mu přidělena nižší úroková 

míra. 

 

Jak již bylo řečeno, náklady dluhu představují úrok. Tento úrok musí být dále snížený 

o daňový štít. Výpočet nákladů na cizí kapitál je následující: 

 

 tiRD 1  (2.9) 

 

kde i je úroková míra, t představuje sazbu daně. 

 

Pokud má podnik více úvěrů a jejich struktura je různá, náklady na cizí kapitál se 

spočítají jako vážený aritmetický průměr ze všech úrokových sazeb. Pouze však za 

předpokladu, že tyto sazby známe. Jestliže nemáme přístup k těmto informacím, počítáme 

podle následujícího vzorce: 

 

  
BÚstav

úrokynákladové
i

  

 
, (2.10) 

 

kde BÚ jsou bankovní úvěry. 

  

Pokud upisujeme obligace pro získání finančních prostředku na financování investice, 

náklady dluhu se určí následovně: 

 

  
t

D

t

D

T

t

t RNVRcP 11
1

, (2.11) 

 

kde P představuje tržní cenu obligace, c je kupónová platba, T je doba splatnosti obligace, NV 

je nominální hodnota obligace. 
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Náklady na vlastní kapitál 

 

 Náklady vlastního kapitálu představují pro podnik vyšší náklady než náklady cizího 

kapitálu. Je to hned z několika důvodů. Prvním důvodem je to, že riziko vlastníka je vyšší než 

riziko věřitele. Je to způsobeno tím, že věřitel má jistotu pravidelného úrokového výnosu, i 

když se mění ziskovost dlužníka a také tím, že je přesně vymezena doba splatnosti úvěru, 

proto je riziko menší. Vlastník podstupuje vyšší riziko, jelikož prostředky vkládá na neurčitou 

dobu a výnos není dopředu jistý. Proto je jeho riziko vyšší. Druhým důvodem je to, že 

nákladové úroky snižují zisk. Platí zde efekt, který se nazývá daňový štít. 

 

 Při určování nákladů vlastního kapitálu volíme mezi metodami vycházející z účetních 

dat nebo metody postavené na tržních přístupech. Využití metod je ovlivněno dostupností dat. 

Čím je vyspělost trhu vyšší, tím je získání dat snadnější. 

 

Mezi základní metody patří: 

 

- model oceňování kapitálových aktiv (CAPM), 

- arbitrážní model (APM), 

- dividendový model, 

- stavebnicové modely. 

 

Model oceňování kapitálových aktiv 

 

 Model, který stanovuje diskontní sazby pro tržní ocenění. Základem je rozdělení na 

riziko. A to na riziko systematické (tržní), které nelze v rámci jedné země eliminovat a na 

riziko jedinečné (specifické), které lze vhodným portfoliem diverzifikovat. Patří mezi tržní 

metody a je jednofaktorovým modelem. Pro zjištění koeficientu β jsou využívány metody 

regresní analýzy. 

 

  FMEFE RRERRE )()( , (2.12) 
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kde E(RE) vyjadřuje očekávaný výnos vlastního kapitálu, RF je bezriziková sazba, βE je 

koeficient citlivosti dodatečného výnosu vlastního kapitálu na dodatečný výnos tržního 

portfolia, E(RM) je očekávaný výnos tržního portfolia. 

 

Arbitrážní model oceňování  

 

Je model, který přistupuje ke stanovení nákladů na vlastní kapitál z pohledu trhu. 

Bereme v potaz více rizikových faktorů. Tyto faktory jsou jak makroekonomické (HDP, 

inflace), tak mikroekonomické (zadluženost, velikost firmy). 

 

  Fj
j

EjFE RRERRE )()( , (2.13) 

 

kde βEj vyjadřuje koeficient citlivosti dodatečného výnosu vlastního kapitálu na dodatečný 

výnos j-tého faktoru, E(Rj) udává očekávaný výnos j-tého faktoru. 

 

Dividendový model 

 

 Se využívá pro oceňování akcií. Pokud předpokládáme nekonečně dlouhou dobu 

držby akcií a neměnné hodnoty dividendy, můžeme vyjádřit tržní cenu akcie jako perpetuitu.  

 

  
akcie cena tržní

DIV
RE

, (2.14) 

 

kde DIV vyjadřuje dividendu, RE označuje náklad vlastního kapitálu. 

 

Stavebnicové modely 

 

Využívá se v podmínkách, kdy není plně rozvinut kapitálový trh a tržní ekonomika 

funguje krátkou dobu. Princip je postaven na výnosnosti bezrizikového aktiva a rizikových 

prémií. Model patří mezi účetní modely, jelikož při výpočtu se pracuje s účetními daty.  
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 V českých podmínkách je plně využívám stavebnicový model, který používá i 

Ministerstvo průmyslu a obchodu. Náklady celkového kapitálu firmy jsou pak vyjádřeny 

následovně 

 

, (2.15) 

 

kde RF vyjadřuje bezrizikovou úrokovou míru, Rpodnikatelské je riziková přirážka za 

podnikatelské riziko, Rfinstab představuje rizikovou přirážku za riziko finanční stability, RLA je 

riziková přirážka za velikost podniku. 

 

 

Náklady vlastního kapitálu se spočítají následujícím způsobem 

 

 

(2.16) 

 

                          

kde UZ = VK + BU + OBL, jsou úplatné zdroje, A představuje aktiva, Ú jsou úroky, BU 

vyjadřují bankovní úvěry, OBL tvoří obligace, VK je vlastní kapitál. 

 

Stanovení rizikových přirážek 

 

Ke zpracování této části byla použita literatura Dluhošová (2008).  

a) pro velikost podniku – pokud velikost úplatných zdrojů je větší jak 3 mld. Kč,                   

tak RLA = 0,00 %. Jestliže je UZ menší než 100 mil. Kč, pak RLA = 5,00 %. Jestliže se UZ 

pohybuje v rozmezí od 100 mil. Kč do 3 mld. Kč, používá se tento propočet 

 

(2.17) 

 

b) charakterizující produkční sílu – zde je porovnáván ukazatel X1 s ukazatelem EBIT/A. 

Ukazatel X1 se vypočte takto. 

 

(2.18) 
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Jestliže EBIT/A je větší jak X1, pak Rpodnikatelské = 0,00 %. Pokud EBIT/A je menší jako nula, 

Rpodnikatelské = 10,00 %. Pokud EBIT/A je větší nebo rovno nule a zároveň menší jako X1, pak 

Rpodnikatelské vypočteme následujícím způsobem 

 

(2.19) 

 

c) finanční stability na bázi likvidity – zde porovnáváme ukazatel OA/kr. závazky 

s ukazatelem XL. Pokud průměr průmyslu je nižší než 1,25, pak horní hranice XL se rovná 

1,25. Jestliže je průměr průmyslu vyšší než 1,25, potom XL se rovná průměru průmyslu. Je-li 

celková likvidita podniku větší než XL, pak Rfinstab se rovná 0,00 %. Je-li celková likvidita 

menší než jedna, potom Rfinstab se rovná 10,00 %. Jestliže je celková likvidita firmy větší jak 

jedna a zároveň menší jak XL, vypočítá se Rfinstab následujícím způsobem 

 

(2.20) 

 

 

Doba životnosti 

 

 Je důležitou charakteristikou investice. Musíme rozlišovat technickou a ekonomickou 

dobu životnosti investice. Technická doba životnosti je ovlivněna fyzickým opotřebením 

zařízení, které je dáno technickými parametry majetku. Ekonomická životnost je ovlivněna 

délkou doby poptávky po výrobcích. Ekonomická životnost je vždy delší než životnost 

technická. 

 

Čistá současná hodnota 

 

 Je to vyjádření přínosu realizované investice. Od současné hodnoty provozních příjmů 

z investice odečteme výši kapitálových výdajů, které vynaložíme na investici. 

 

 

 

 

)./()/( 22

sképodnikatel 1X10AEBIT1XR

22

finstab 1XL10/likvidita celkováXLR
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2.6. Metody hodnocení investičních projektů 

 

 Tyto metody tvoří dvě základní skupiny při hodnocení efektivnosti investice. Dělí se 

podle respektování faktoru času. Jestli zohledňujeme faktor času, používáme dynamické 

metody. Mezi tyto metody patří čistá současná hodnota, vnitřní výnosové procento, index 

ziskovosti a diskontovaná doba návratnosti. Druhou skupinou jsou metody, které nezohledňují 

faktor času, proto se označují jako metody statické. Mezi tyto metody patří rentabilita 

investovaného kapitálu a prostá doba návratnosti. 

 

2.6.1. Dynamické metody 
 

 Jak již bylo výše zmíněno, tyto metody respektují faktor času. Peněžním tokům 

přiřazují různou váhu. Používají se většinou u projektu s delší dobou životnosti. 

 

2.6.1.1. Čistá současná hodnota (Net Present Value, NPV) 

 

 Vyjadřuje rozdíl mezi současnou hodnotou peněžních příjmů z investice a investičních 

výdajů. Jestliže peněžní příjmy jsou větší než investiční výdaje, znamená to, že investice je 

pro podnik výhodná, jelikož čistá současná hodnota je větší než nula. Realizace projektu je 

tudíž z tohoto hlediska pro podnik výhodná. Může však nastat opačná situace, kdy čistá 

současná hodnota bude menší než nula (výdaje budou větší než příjmy). Takové zjištění dává 

podniku signál, že investice by se neměla realizovat. Také může dojít k případu, kdy NPV se 

rovná nule, tudíž realizací projektu nic nezískáme a neztratíme (příjmy se rovnají výdajům). 

Jednou z výhod tohoto kritéria je jeho aditivita (schopnost sčítat NPV za více projektů) a také 

zohledňuje peněžní toky plynoucí po celou dobu životnosti investice.  Při rozhodování o 

volbě investice z několika projektů je dávána přednost takovému projektu, který má NPV 

vyšší. 

 

  KVR1FCFNPV
t

T

1t
t , (2.21) 

 

kde FCFt vyjadřuje volné peněžní toky v jednotlivých letech provozu zařízení, KV jsou 

kapitálové výdaje, R je náklad kapitálu, T je doba životnosti investice, t jsou jednotlivá léta 

životnosti investice. 
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2.6.1.2. Vnitřní výnosové procento (Internal Rate of Return, IRR) 

 

Stanovuje průměrný roční výnos za celou dobu životnosti investice. Je to takové 

procento, pro které se současná hodnota peněžních příjmů z investice rovná investičním 

výdajům. Jestliže IRR je větší než náklady kapitálu, investici je výhodné realizovat. Pokud 

IRR je menší než náklady kapitálu, investice je nevýhodná. Nemá vlastnost aditivity (nelze 

sčítat IRR za více projektů). Pokud peněžní toky z investice jsou nekonveční, vnitřní 

výnosové procento není jedno, ale je jich více. 

 

  KVIRR1FCF

tT

1t

t
, (2.22) 

 

kde IRR je vnitřní výnosové procento. 

 

2.6.1.3. Index ziskovosti (Profitability Index, PI) 

 

 Vyjadřuje podíl mezi současnou hodnotou očekávaných příjmů z investice a 

investičních výdajů. Jestliže PI je větší jak jedna, je investice zisková. Pokud je PI menší než 

jedna, projekt je ztrátový. Při výsledku PI = 1 se současná hodnota očekávaných příjmů rovná 

investičním výdajům. Beru v úvahu všechny peněžní toky za celou dobu životnosti investice. 

Poskytuje informaci o ziskovosti v relativním vyjádření.  

 

  
KV

R1FCF

PI

T

1t

t

t

 (2.23) 

 

2.6.1.4. Diskontovaná doba návratnosti (Payback Method)  

 

Stanovuje nám počet let, za kterou diskontované peněžní příjmy uhradí kapitálové 

výdaje. Diskontovaná doba návratnosti by měla být nižší než životnost investice. U této 

metody je respektován faktor času.  
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  KVRFCF
DÚ

t

t

t

1

1 , (2.24) 

kde DÚ představuje dobu úhrady. 

 

2.6.2. Statické metody  
 

 U těchto metod není respektován faktor času. Podnik dává stejnou váhu veškerým 

peněžním tokům plynoucích z investice. 

 

2.6.2.1. Rentabilita investovaného kapitálu (Return on Capital Employed, 

ROCE) 

 

 Toto kritérium poměřuje čistý zisk k dlouhodobému investovanému kapitálu. Jako 

čistý zisk je chápán průměrný čistý zisk za celou dobu provozu investice a investiční výdaje 

odpovídají pořizovací ceně investice. Investice je realizována, pokud je rentabilita kapitálu 

vyšší než rentabilita projektu se srovnatelným rizikem. 

 

  
INV

EAT Ø
ROCE , (2.25) 

 

kde Ø EAT vyjadřuje průměrný čistý zisk, INV je pořizovací cena investice. 

 

2.6.2.2. Prostá doba návratnosti (Payback Period) 

 

Čas nemá rovněž vliv na peněžní toky z investice. Jedná se o počet let, za kterou 

nediskontované (nominální) peněžní příjmy z investice uhradí kapitálové výdaje. 

 

  KVFCF
PP

t

t

1

, (2.26) 

 

kde PP vyjadřuje dobu návratnosti. 
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2.7. Zobecněné hodnocení nezadluženého projektu 

 

 Jak již bylo zmíněno, jako nezadlužený projekt vnímáme takový projekt, který je 

financován pouze z vlastních zdrojů. Veškeré peněžní příjmy z investice plynou vlastníkům. 

 

 
0U

t

U

T

1t

Ut FCFER1FCFENPV , (2.27) 

kde FCFEUt znázorňují volné peněžní toky v jednotlivých letech provozu nezadlužené 

investice, FCFEU0 jsou volné peněžní toky před uvedením nezadlužené investice do provozu, 

RU je náklad kapitálu nezadluženého projektu, T vyjadřuje dobu životnosti projektu. 

 

2.8. Hodnocení zadluženého projektu 

 

 Pro zjednodušení můžeme kritérium NPV vyjádřit jako součet současné hodnoty 

volných finančních toků. Pro stanovení NPV zadlužených projektů existují tři koncepce. 

 

NPV na bázi vlastního kapitálu – NPV-Equity vyjádříme jako celkové peněžní toky, které 

plynou vlastníkům. Ty jsou diskontovány pomocí nákladů na vlastní kapitál. 

 

  0

1

)1( FCFERFCFENPV t

E

T

t

t , (2.28) 

 

kde RE vyjadřují náklady vlastního kapitálu, FCFEt jsou volné peněžní toky vlastníku 

v jednotlivých letech životnosti investice, FCFE0 znázorňují volné peněžní toky vlastníku 

před zavedením investice do provozu. 

 

NPV na bázi celkového kapitálu – NPV-WACC vyčisluje NPV jako volné peněžní toky 

firmy, které jsou diskontovány pomocí celkových nákladů kapitálu. 

 

                                             0

t
T

1t

t FCFEWACC1FCFENPV , (2.29) 

 

kde WACC jsou celkové náklady kapitálu. 
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NPV na bázi daňového štítu – ANPV se stanovuje NPV u zadluženého projektu jako čistá 

současná hodnota nezadluženého projektu a současná hodnota daňových úspor. 

 

                                t

D

T

t

tU

t

U

T

t

Ut RTSFCFERFCFENPV )1()1(
1

0

1

, (2.30) 

 

kde TSt je daňový štít, DR jsou náklady dluhu. 
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3. Charakteristika firmy a hodnocené investice 
 

 V první části této kapitoly bude popsána historie firmy a její současnost. V druhé části 

bude zcharakterizována zhodnocená investice. Hodnocená investice bude zrealizována do 

konce roku 2011 firmou P + K Houtblok, s. r. o. 

 

3.1. Historie firmy 

 

Firma byla založena 17. června 2009. Z toho vyplývá, že podnik je poměrně mladý na 

historii. Zakladateli společnosti byli Jiří Pražák a Ivana Königová. Každý vložil svůj 

počáteční vklad v hodnotě 100 000 Kč (dohromady celková výše základního kapitálu byla 

200 000 Kč. 

 

Hlavní podnikatelským záměrem bylo vytvořit podnik se zaměřením na zpracování 

kulatiny dřeva do podoby špalků, který by sloužily širokému okolí jako palivové dřevo. Najít 

výrobní prostory nebylo moc složité. K uskutečnění výroby byla pronajata plechová hala o 

celkové výměře cca 60 m2, která byla ve velmi dobrém stavu. Tato hala je v současnosti 

používána také jako sklad (60 % výměry). Zbylých 40 % jsou prostory výroby a správy, která 

tvoří velmi malé procento. 

 

Podnikatel Jiří Pražák v minulosti pracoval v Nizozemsku, kde se seznámil 

s majitelem podniku zabývající se stejnou činností jako firma P + K Houtblok, s. r. o. Již v tu 

dobu byl seznámen se situací na nizozemském a německém trhu. Ten byl nenasycen. Proto 

mu již zmiňovaná firma v Nizozemsku přislíbila spolupráci. Tato spolupráce spočívala v tom, 

že většinu vyrobených výrobků bude P + K Houtlbok vyvážet právě do Nizozemska a také do 

Německa, což podnikateli zaručilo pravidelný odbyt. Po prvním uskutečněném vývozu zboží 

do zahraničí podepsala zahraniční firma s P + K Houtblok smlouvu, která zaručovala 

pravidelný odkup pytlovaného palivového dřeva. 

 

Dále bylo pro podnik důležité zajistit si pravidelný odběr kulatiny dřeva. Základním 

druhem pro výrobu je dubové dřevo, avšak zpracovává se také dřevo akátové a habr. Státní 

podnik Lesy ČR zaručil podepsanou smlouvou pravidelnou dodávku tohoto dřeva. 
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Pro plynulou výrobu bylo nutno zaměstnat pět lidí. Tři muže a dvě ženy. Jedna 

mužská pracovní síla na ovládání stoje pro štípání kulatiny, dva muže na zpracování 

čtyřmetrových klád (štípačka pracuje pouze s dvoumetrovými kládami) a dvě ženy, které 

pytlují špalky do průhledných vaků a skládají je na paletu. 

 

Podnik se postupem času začal také orientovat na blízké okolí. Ze začátku jeho 

působení měl podnik problém s výrobou požadované produkce do zahraničí. Jakmile se 

podnik zaběhl, mohl se začít specializovat na zákazníky z blízkého okolí.  

 

Následovala rozsáhlá propagace formou internetu a letáků. Odběr nebyl velký, avšak 

stačil na to, aby se nová firma dostala dostatečně do podvědomí lidí. Firma také začala nabízet 

služby dopravy palivového dřeva až do místa bydliště. 

 

3.2. Současnost firmy 

 

V současnosti firma částečně zúžila spolupráci se zahraniční firmou v Nizozemsku. A 

to z důvodu, že cena kulatiny dřeva v ČR za poslední rok rekordně stoupla a nizozemská 

firma již není ochotna odebírat takové množství za vyšší cenu. Podnik však velké ztráty 

nepociťuje, jelikož kvalita výrobků a služeb, které nabízí, rozšířila jeho klientelu do dalekého 

okolí, což zajišťuje plynulý a úspěšný chod podniku. 

 

3.3. Popis hodnocené investice 

 

Podnik má v plánu do konce roku 2011 realizovat koupi briketovací linky jako 

investici do zkvalitnění výrobního procesu. Jejím hlavním využitím bude zpracování odpadu 

při strojním štípání kulatiny dřeva, za účelem snížení nákladu z odpadu a zefektivnění 

výrobního procesu. 
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Obr. č. 3.1: Podoba briketovacího lisu BrikStar 400 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Zdroj: Vnitřní dokument podniku 

 

Briketovací stroj zpracovává piliny, hobliny a prach ze dřeva do podoby briket tvaru 

válce o průměru 50 mm a délky 30 až 70 mm. Zpracování probíhá tak, že do násypky lisu je 

vsypán odpad ze zpracování kulatiny dřeva. Tato násypka je vybavena čidlem hladiny 

materiálu, vyhrnovací frézou a šnekovým podáváním ve dně násypky. Je zde navržen také 

řídící software, aby tento lis bez nároků na zásah obsluhy překonal co nejvíce překážek.  

Plnění lisovací komory šnekem umožňuje univerzální použití lisu pro zpracování materiálu od 

velmi jemných pilin až po hrubé kusy.  

 

 

Tabulka 3.1: Ostatní technické parametry lisu 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

 

 

 

 

Výkon 

kg/hod 

Instal. 

elektrický 

příkon 

Hmotnost 

lisu 

Napětí 

zařízení 

Ovládací 

napětí 

Doba 

provozu 

Maximální 

prov. 

teplota 

Hmotnost 

vylisované brikety 

360 - 420 28 kW 2 500 kg 400 V 24 V nepřetržitě 60 °C 700 - 1100 kg/m
3
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3.4. Charakteristika a přínos investice 

 

Investice do briketovací linky přinese podniku velkou úsporu nákladů, z důvodu 

zpracování veškerého odpadu, který je ve velkém množství vytvářen při uskutečňování hlavní 

činnosti. Jsou jím hlavně piliny a zbytky kůry, vzniklé při řezání a štípání kulatiny dřeva.  

 

Základní myšlenkou je vyrábět tzv. briketovací puky, které budou nabízeny do 

hypermarketů, zabývající se prodejem zboží pro stavbu, zahradu a bydlení. Podnikatel v 

současnosti jedná právě s těmito obchody o budoucí obchodní spolupráci. Jednání nasvědčují 

tomu, že smlouva bude z největší pravděpodobností uzavřena ještě letos. Prodej bude 

realizován také přímo v prostorách výroby pro širokou veřejnost. Domácnosti stále více 

přecházejí k využívání tuhých paliv, sloužící pro vytápění a ohřev vody.  

 

V blízkém okolí funguje několik malých podniků, které se zabývají taktéž 

zpracováním a úpravou dřeva. Výrobou jim rovněž vzniká velké množství odpadu. Proto 

firma zamýšlí spolupracovat s těmito podniky a vykupovat jejich odpad, který zajistí plynulou 

výrobu briketovacích puků. 

 

Největším investičním přínosem podniku je snížení nákladů na velmi neefektivní 

zpracování odpadu a zvýšení tržeb z prodeje briketovacích puků. Koupě také způsobí 

očekávaný růst nákladů na provoz a obsluhu linky. Investice povede k celkovému zvýšení 

tržní hodnoty firmy a její výkonnosti, které je velmi důležité z hlediska naplnění základních 

cílů podnikání.  
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4. Zhodnocení efektivnosti reálné investice 
 

Cílem této části je posouzení efektivnosti investičního projektu. Toto posouzení je 

uskutečněno pomocí dynamických a statických kritérií, které jsou blíže specifikovány 

v kapitole 2.6. Jedná se o čistou současnou hodnotu, vnitřní výnosové procento, index 

ziskovosti, diskontovanou dobu návratnosti, prostou dobu návratnosti a rentabilitu 

investovaného kapitálu. Podnik zvažuje dvě varianty financování investice. Rozhoduje se 

mezi financováním vlastními zdroji nebo úvěrovým financováním. 

 

4.1. Stanovení nákladů kapitálu 

 

Náklady kapitálu jsou vypočítány z informací získaných z rozvahy a výkazu zisku a 

ztráty podniku. Pro výpočet nákladů kapitálu byl použit stavebnicový model Ministerstva 

průmyslu a obchodu.  

 

Tabulka 4.1: Výstupní data společnosti za rok 2010 

Vlastní kapitál -48 000 Kč VK 

Zisk před zdaněním a úroky 227 000 Kč EBIT 

Cizí závazky 560 000 Kč CZ 

Úplatné zdroje 50 000 Kč UZ 

Oběžná aktiva 396 000 Kč OA 

Celková aktiva 603 000 Kč A 

 Zdroj: Vlastní zpracování, interní materiál společnosti 

 

Stanovení bezrizikové sazby 

 

Tato sazba je stanovena jako výnos desetiletých státních dluhopisů podle Ministerstva 

průmyslu a obchodu. 

4,67% RF  

 

Riziková přirážka za podnikatelské riziko 

  

 Produkční síla podniku je 0,00 %, jelikož ukazatel EBIT/A je větší než X1. 
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% 000R pak1X
A

EBIT
sképodnikatel ,,

 

 

Riziková přirážka za finanční stabilitu  

 

Vycházíme z ukazatele celkové likvidity, který je 1,37. Průměr průmyslu (zpracování 

dřeva) je 4,82 %. Jelikož tento průměr je vyšší než 1,25, pak XL se rovná 4,82 %.  Finanční 

stabilita se pak určí podle vzorce (2.20), která po dosazení a výpočtu je 0,0816 %. 

 

371
000 289

000 396

závazky kr.

OA
  likvidita Celková ,  

1XL 2/10likvidita celkováXL 2R finstab  

%,,./,, 081601824
2

103701824
2

 Rfinstab  

 

Riziková přirážka za velikost podniku 

 

 Porovnáváme úplatné zdroje (vlastní kapitál, bankovní úvěry, obligace) se 

stanovenými hodnotami.  

 

000 50UZ Kč 

UZ je menší než 100 mil. Kč, proto RLA = 5,00 % 

 

Výpočet nákladu na celkový kapitál 

 

 

  

 

 Po dosazení do vzorce (2.16) zjistíme náklady na vlastní kapitál, které jsou 5,57 %. 

0,5732396000227000AEBIT

2156,0
091000

35000

603000

50000

OBLBU

Ú

A

UZ
1X

LAfinstabsképodnikatelFU RRRRWACC

9,7516%5,000,08160,004,67 WACCU
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4.2. Stanovení peněžních toků 

 

Data pro tuto část bakalářské práce jsou získány z interních dokumentů podniku. 

  

Zařízení bude využíváno 10 let. Poté bude prodáno za čistý peněžní příjem 200 000 Kč. 

Provoz na lince bude probíhat poslední 3 hodiny směny. Za tuto dobu linka vyrobí 972 kg 

briketovacích puků. Ty budou prodávány za 3 300 Kč/t (3,30 Kč/kg). Předpokládá se, že 

objem výroby bude stoupat, a to ročně o 10 % a cena briketovacích puků poroste o 8 % ročně. 

Počet pracovních dní v roce 2012 je 261 dní. Mzda zaměstnance, který bude obsluhovat 

výrobní zařízení bude 14 500 Kč měsíčně. Podnik denně odkoupí 5 m
3
 pilin za cenu 150 Kč/ 

m
3
. Zařízení patří do 2. odpisové skupiny, majetek bude odepisován 5 let. Podnikatel použije 

formu daňových zrychlených odpisů. 

 

Tab. 4.2: Stanovení pořizovací ceny investice 

briketovací lis 1 545 000,00 Kč 

rotační stojan pro balení briket 55 000,00 Kč 

filtrační nástavba s ventilátorem 75 700,00 Kč 

Cena celkem 1 675 700,00 Kč 

 Zdroj: Vnitřní dokument podniku 

 

Stanovení provozních nákladů 

Tab. 4.3: Provozní náklady 

Provozní náklad Hodnota 

Mzda zaměstnance 174 000,00 Kč 

Výkup pilin a hoblin 218 250,00 Kč 

Ostatní provozní náklady 100 000,00 Kč 

Celkem 492 250,00 Kč 

     Zdroj: Vlastní zpracování 
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Tab. 4.3: Odpisový plán 

Období  Odpis 
Zůstatková 

cena 

0 0,00    1 675 700,00    

1 335 140,00    1 340 560,00    

2 536 224,00    804 336,00    

3 402 168,00    402 168,00    

4 268 112,00    134 056,00    

5 134 056,00    0,00    

 Zdroj: Vlastní zpracování 

 

4.3. Nezadlužený projekt 

 

 Realizace investice proběhne v měsíci říjnu 2011. Výroba briketovacích puků bude 

zahájena k 2. lednu 2012.  Pro výpočet je vymezena zákonem o dani z příjmu sazba daně 

z příjmů ve výši 19 %. 

 

 Výpočet změny čistého pracovního kapitálu a celkových peněžních toků u 

nezadluženého financování je součástí přílohy č. 1. 

 

4.3.1. Kritéria hodnocení nezadluženého projektu 
 

Tato podkapitola se skládá z výpočtů čisté současné hodnoty, vnitřního výnosového 

procenta, indexu ziskovosti, prosté a diskontované doby návratnosti a rentability 

investovaného kapitálu. Pomocí těchto metod bude zhodnocena efektivnost investice pro 

nezadluženou variantu financování. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

Čistá současná hodnota 

 

Výpočet čisté současné hodnoty je stanoven dle vzorce (2.21) z diskontovaných 

peněžních toků, diskontního faktoru a kapitálových výdajů.  

 

Tab. 4.4: Výpočet čisté současné hodnoty 

FCFdisk 6 111 595,81 Kč 

Náklady vlastního kapitálu 5,57% 

Kapitálové výdaje 1 675 700,00 Kč 

NPV  4 435 895,81 Kč 

 Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 Hodnota čisté současné hodnoty je vyšší jak 0, tudíž diskontované provozní příjmy 

z investice jsou větší než kapitálové výdaje. Investici je z pohledu čisté současné hodnoty 

výhodné realizovat. 

 

Vnitřní výnosové procento 

 

 Výpočet vnitřního výnosového procenta je stanoven pomocí funkce MS Excel „Míra 

výnosnosti“, základem výpočtu jsou volné peněžní toky. Dle vzorce (2.22) 

IRR = 27,39 % 

Vnitřní výnosové procento je vyšší než náklady kapitálu, proto je splněna podmínka 

přijetí tohoto kritéria a investice je i z tohoto pohledu výhodné realizovat. 

 

Index ziskovosti 

 

 Index ziskovosti vyjadřuje podíl mezi diskontovanými peněžními příjmy z investice a 

kapitálovými výdaji. Výpočet je proveden dle vzorce (2.23). 

Tab. 4.5: Určení indexu ziskovost 

FCFdisk 6 111 595,81 Kč 

Náklady vlastního kapitálu 5,57% 

Kapitálové výdaje 1 675 700,00 Kč 

Index ziskovosti 3,65 

 Zdroj: Vlastní zpracování 
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Index ziskovosti je větší než jedna. Tudíž je splněna podmínka toho, aby mohla být 

investice přijata. 

 

Diskontovaná doba návratnosti 

 

 Představuje dobu, za kterou jsou kapitálové výdaje uhrazeny diskontovanými peněžní 

příjmy z investice. Výpočet je proveden dle vzorce (2.24). 

 

Tab. 4.6: Propočet diskontované doby návratnosti 

Počet let 

diskontované 

FCF 

Kumulované disk. 

FCF 

0 -1 675 700,00  -1 675 700,00 

1 369 837,56  -1 305 862,44 

2 444 538,66  -861 323,78 

3 465 006,80  -396 316,98 

4 491 016,12  94 699,14 

5 523 359,04  618 058,18 

6 572 599,51  1 190 657,69 

7 646 806,42  1 837 464,11 

8 726 240,91  2 563 705,02 

9 824 884,55  3 388 589,57 

10 1 047 306,29  4 435 895,86 

           Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Diskontovaná doba návratnosti = 3 roky a 291 dní 

 

 Diskontovaná doba návratnosti je kratší než doba životnosti investice. Podle tohoto 

kritéria hodnocení investice je projekt pro podnik výhodný. 

 

Prostá doba návratnosti 

 

 Určuje nám dobu, za kterou se nediskontované peněžní příjmy z investice budou 

rovnat kapitálových výdajům.  Prostá doba návratnosti je stanovena dle vzorce (2.26). 
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Tab. 4.7: Propočet prosté doby návratnosti 

Počet let FCF Kumulované FCF 

0 -1 675 700,00 -1 675 700,00 

1 390 535,96 -1 285 164,04 

2 495 583,79 -789 580,25 

3 547 066,77 -242 513,48 

4 609 957,91 367 444,43 

5 685 922,73 1 053 367,16 

6 793 074,11 1 846 441,27 

7 945 623,43 2 792 064,70 

8 1 120 742,15 3 912 806,85 

9 1 343 460,17 5 256 267,02 

10 1 799 495,35 7 055 762,37 

    Zdroj: Vlastní zpracování 

 Prostá doba návratnosti = 3 roky a 144 dní. 

 

               U prosté doby návratnosti je rovněž potvrzena podmínka, že doba návratnosti musí 

být menší než životnost investice. Proto je projekt i z tohoto hlediska výhodný. 

 

Rentabilita investovaného kapitálu 

 

              Je doplňkovým kritériem, které poměřuje průměrný čistý zisk s celkovými 

kapitálovými výdaji.  

 

ROCE = 4,20 % 

4.4. Zadlužený projekt 

 

             Celková částka pořizovací ceny investice je financována cizími zdroji. Cizím zdrojem 

je úvěr. Doba splatnosti úvěru je 10 let. Způsob splácení anuitní. Frekvence splátek roční. 

Úroková sazba je 6 %. 

 

Výpočet změny čistého pracovního kapitálu a volných peněžních toků zadluženého 

projektu je uveden v příloze č. 2. 
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Tab. 4.8: Splátkový kalendář 

období anuita úrok úmor stav úvěru 

0       1 675 700 

1 249 729 134 056 115 673 1 560 027 

2 249 729 124 802 124 927 1 435 100 

3 249 729 114 808 134 921 1 300 179 

4 249 729 104 014 145 715 1 154 464 

5 249 729 92 357 157 372 997 092 

6 249 729 79 767 169 962 827 130 

7 249 729 66 170 183 559 643 571 

8 249 729 51 486 198 243 445 328 

9 249 729 35 626 214 103 231 225 

10 249 729 18 498 231 231 -6 (vliv zaokrouhlení) 

Celkem - 821 584 1 675 706 - 

    Zdroj: Vlastní zpracování 

 

4.4.1. Kritéria hodnocení zadluženého projektu 
 

 Tato podkapitola se skládá s výpočtů čisté současné hodnoty, vnitřního výnosového 

procenta, indexu ziskovosti, prosté a diskontované doby návratnosti a rentability 

investovaného kapitálu. Pomocí těchto metod bude zhodnocena efektivnost investice pro 

zadluženou variantu financování. 

 

Čistá současná hodnota 

 

Výpočet čisté současné hodnoty (dle vzorce (2.21)) je stanoven z diskontovaných 

peněžních toků, diskontního faktoru a kapitálových výdajů.  

 

Tab. 4.9: Čistá současná hodnota 

FCFEdisk 4 325 686,02 Kč 

Náklady kapitálu 5,57% 

NPV 4 325 686,02 Kč 

    Zdroj: Vlastní zpracování 

  

Hodnota čisté současné hodnoty je vyšší jak 0, diskontované provozní příjmy z investice jsou 

větší než kapitálové výdaje. Investici je z pohledu čisté současné hodnoty výhodné realizovat. 
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Vnitřní výnosové procento 

 

 Výpočet vnitřního výnosového procenta je stanoven pomocí funkce MS Excel „Míra 

výnosnosti“, základem výpočtu jsou volné peněžní toky.  

 

IRR =16,17 % 

 

Vnitřní výnosové procento je vyšší než náklady kapitálu, proto je splněna podmínka 

přijetí tohoto kritéria a investici je vhodné realizovat. 

 

Index ziskovosti 

 

 Index ziskovosti je stanoven dle vzorce (2.23.). Vyjadřuje podíl mezi diskontovanými 

peněžními příjmy z investice a kapitálových výdajů.  

 

Tab. 4.10: Index ziskovosti 

FCFdisk 4 325 686,02 Kč 

Náklady kapitálu 5,57% 

Kapitálové výdaje 1 675 700,00 Kč 

Index ziskovosti 2,58 

   Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Index ziskovosti je větší než jedna. Tudíž je splněna podmínka toho, aby mohla být 

investice přijatá, jelikož je zisková. 

 

Prostá doba návratnosti 

 

 Představuje dobu, za kterou se uhradí kapitálové výdaje nediskontovanými 

(nominálními) peněžní příjmy z investice, dle vzorce (2.26). 
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Tab. 4.11: Prostá doba návratnosti 

Počet let FCF 

Kumulované 

FCF 

0 -1675700,00 -1675700,00 

1 156662,80 -1519037,20 

2 240411,16 -1278626,04 

3 319151,29 -959474,75 

4 379991,57 -579483,18 

5 453741,56 -125741,62 

6 558500,84 432759,22 

7 708466,73 1141225,95 

8 880795,49 2022021,44 

9 1100500,11 3122521,55 

10 1553280,97 4675802,52 

 Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Prostá doba návratnosti = 5 let + 82 dní 

 

 Prostá doba návratnosti je kratší než doba životnosti investice. Podle tohoto kritéria 

hodnocení investice, projekt je pro podnik výhodný. 

 

Diskontovaná doba návratnosti 

 

 Určuje nám dobu, za kterou se diskontované peněžní příjmy z investice budou rovnat 

kapitálových výdajům. Je to situace, kdy příjmy pokryjí výdaje. Dle vzorce (2.24). 
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Tab. 4.12: Diskontovaná doba návratnosti 

Počet let disk. FCF 
disk. kum. 

FCF 

0 -1 675 700,00 -1 675 700,00 

1 148 359,67 -1 527 340,33 

2 215 648,81 -1 311 691,52 

3 271 278,60 -1 040 412,92 

4 305 893,22 -734 519,70 

5 346 204,81 -388 314,89 

6 403 237,61 14 922,72 

7 484 591,24 499 513,96 

8 570 755,48 1 070 269,44 

9 675 707,07 1 745 976,51 

10 904 009,52 2 649 986,03 

     Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Diskontovaná  doba návratnosti = 5 let a 347 dní.  

 U diskontované doby návratnosti je rovněž potvrzena podmínka, že doba návratnosti 

musí být menší než životnost investice. Proto je projekt i z tohoto hlediska výhodný. 

 

Rentabilita investovaného kapitálu  

 

 Při výpočtu této metody se poměřuje průměrný čistý zisk s celkovými kapitálovými 

výdaji. Rentabilita investovaného kapitálu byla stanovena dle vzorce (2.25). 

 

ROCE = 3,78 % 

 

 Vyjadřuje, že jedna koruna investovaného kapitálu, přinese podniku 3,78 Kč zisku. 

 

4.5. Porovnání projektu podle způsobu financování 

 

 Tato část bakalářské práce bude zaměřena na srovnání výsledků podle způsobu 

financování investice a to na ukazatelích čistá současná hodnota, vnitřní výnosové procento, 

index ziskovosti, diskontovaná doba návratnosti, prostá doba návratnosti a rentabilita 

investovaného kapitálu. 
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Tab. 4.13: Souhrnný přehled výsledků 

Metoda hodnocení 

 

Způsob financování 

Vlastní zdroje Bankovní úvěr 

Čistá současná hodnota - NPV 4 435 895,81 4 325 686,02 

Vnitřní výnosové procento - IRR 27,39% 16,17% 

Index ziskovosti - PI 3,65% 2,58% 

Prostá doba návratnosti - pDD 3 roky + 144 dní 5 let + 82 dní 

Diskontovaná doba návratnosti- dDD 3 roky + 291 dní 5 let + 347 dní 

Rentabilita investované kapitálu - ROCE 4,20% 3,78% 

              Zdroj: Vlastní zpracování 

 

4.5.1. Čistá současná hodnota 
 

 Při rozhodování, zda financovat projekt z vlastních zdrojů nebo bankovním úvěrem 

vybereme takovou variantu, která má vyšší NPV. V našem případě to je varianta financování 

vlastními zdroji.  Obě dvě varianty splňují podmínku, že NPV musí být větší než nula. 

 

4 435 895,81

4 325 686,02

4 260 000,00

4 280 000,00

4 300 000,00

4 320 000,00

4 340 000,00

4 360 000,00
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4 440 000,00

Vlastní zdroje Bankovní úvěr

Graf 4.1: Srovnání financování projektu dle NPV 

NPV

 

 Zdroj: Vlastní zpracování 
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4.5.2. Vnitřní výnosové procento 
 

 Obě dvě varianty splňují podmínku, že IRR musí být větší než náklady kapitálu. 

Zvolíme takovou variantu financování, u které je IRR vyšší. U této konkrétní investice je to 

opět forma financování vlastními zdroji, kde IRR (vlastní zdroje) je přes 27 % a IRR 

(bankovní úvěr) je přibližně 16 %.  

 

27,39%

16,17%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

Vlastní zdroje Cizí zdroje

Graf 4.2: Srovnání financování projektu dle IRR

IRR

 

 Zdroj: Vlastní zpracování 

 

4.5.3. Index ziskovosti 
 

 Při rozhodování volíme variantu s vyšší hodnotou indexu ziskovosti. Pro daný projekt 

vybereme variantu s financováním investice z vlastních zdrojů, jelikož index ziskovosti je u 

této varianty vyšší. Obě dvě varianty splňují podmínku, že PI musí být větší jak jedna. 
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Graf 4.3: Srovnání financová projektu dle PI

PI

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

4.5.4. Diskontovaná doba návratnosti 
 

U obou variant je doba návratnosti kratší než doba životnosti, což je podmínkou pro 

uskutečnění investice. U financování z vlastních zdrojů je doba kratší (1 371 dní), proto 

zvolíme právě tuto variantu. 

1 371

2 147
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Vlastní zdroje Bankovní úvěr

Graf 4.4: Srovnání financování projektu dle diskontované doby 

návratnosti

dDD

 

  Zdroj: Vlastní zpracování 
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Graf 4.6: Srovnání financování projektu dle výnosnosti investovaného 

kapitálu

ROCE

4.5.5. Prostá doba návratnosti 
  

 Obě varianty financování splňují podmínku, že prostá doba návratnosti má být kratší 

než doba životnosti investice. Zvolíme variantu financování z vlastních zdrojů, jelikož doba 

návratnosti je kratší. 
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Graf 4.5: Srovnání financování projektu dle prosté doby návratnosti

pDD

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

4.5.6. Rentabilita investovaného kapitálu 
 

 Zde volíme variantu financování z vlastních zdrojů, jelikož hodnota ukazatele je vyšší 

než u financování bankovním úvěrem. 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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4.6. Vyhodnocení výsledků 

 

 Z výsledků je patrné u všech hodnotících kriterií je výhodnější pro firmu zvolit 

financování z vlastních zdrojů. Čistá současná hodnota je vyšší u financování vlastními zdroji. 

Vnitřní výnosové procento je taktéž vyšší u této varianty financování. Index ziskovosti udává 

vyšší hodnotu u nezadluženého financování. Doby návratnosti jsou kratší taktéž u 

nezadlužené formy. Rentabilita investovaného kapitálu jako doplňkové kritérium pro 

hodnocení investice potvrzuje výhodnost volby nezadluženého financování. 

 

 P + K Houtblok, s. r. o. zvolí variantu krytí vlastními zdroji. Pro firmu je to více 

efektivní právě díky tomu, že nedojde ke zvýšení zadlužení firmy. Firma v současnosti klade 

důraz na to, aby vnitřní výnosové procento bylo co nejvyšší, proto si zvolí právě variantu 

nezadluženého financování. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

5. Závěr 
 

 Hodnocení efektivnosti investice je jednou z nejdůležitějších částí finančního 

plánování podniku. Podnik musí počítat s vynakládáním velkého množství peněžních 

prostředků na přípravu celého procesu hodnocení investice.  

 

V bakalářské práci byla zhodnocena celková efektivnost investice na koupi 

briketovacího lisu BrikStar 400 firmou P + K Houtblok, s. r. o. 

 

V první kapitole byly popsány základní pojmy, a to pojem investice, dále byla 

vymezena klasifikace investičních projektů, byla objasněna problematika stanovení nákladů 

kapitálu. Byly vysvětleny základní metody (statické a dynamické) pro hodnocení efektivnosti 

investice.   

 

V druhé byla představena společnost P + K Houtblok, s. r. o., která bude realizovat 

hodnocenou investici – nákup briketovacího lisu BrikStar 400. 

 

V třetí části byla zhodnocena reálná efektivnost investice na základě statických a 

dynamických metod hodnocení investice. Hodnocena byla varianta financování z vlastních 

zdrojů a varianta financování bankovním úvěrem.  Na základě výsledku byla vybrána 

efektivnější forma financování. 

 

Výsledkem hodnocení efektivnosti reálné investice, bylo z pohledu čisté současné 

hodnoty, vnitřního výnosového procenta, indexu ziskovosti, prosté a diskontované doby 

návratnosti a výnosnosti investovaného kapitálu zjištěno, že je  pro podnik výhodnější 

varianta financování z vlastních zdrojů. 
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Seznam zkratek 

 

∆ČPK změna čistého pracovního kapitálu 

ØEAT průměrný čistý zisk 

Østav. BÚ průměrný stav bankovních úvěrů 

*P příjem z prodeje zařízení na konci jeho životnosti 

A aktiva 

APM arbitrážní model oceňování 

BÚ bankovní úvěry 

c kupónová platba 

CAPM model oceňování kapitálových aktiv 

CZ cizí zdroje 

d daň ze zisku 

dDD diskontovaná doba návratnosti 

D cizí kapitál 

DIV dividendy 

DÚ doba úhrady 

E vlastní kapitál 

E(Re) očekávaný výnos vlastního kapitálu 

E(Rj) očekávaný výnos j-tého faktoru 

E(Rm) očekávaný výnos tržního portfolia 

EAT čistý zisk 

EBIT zisk před zdaněním a úroky 

EVA ekonomická hodnota firmy 

FCF volné peněžní toky 

FCFt volné peněžní toky v průběhu životnosti 

FCFdisk diskontované volné peněžní toky 

FCFD volné peněžní toky plynoucí věřitelům 

FCFE volné peněžní toky plynoucí vlastníkům 

FCFEU0 volné peněžní toky před zavedením do provozu 

FCFE0 volné peněžní toky vlastníků před zavedením do provozu 

FCFEt volné peněžní toky vlastníků v průběhu životnosti 

FCFEdisk diskontované volné peněžní toky vlastníků 
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FCFF volné peněžní toky celkového kapitálu 

i úrok 

INV investiční výdaj 

JKV jednorázový kapitálový výdaj 

IRR vnitřní výnosové procento 

KV kapitálový výdaj 

NPV čistá současná hodnota 

NV nominální hodnota obligace 

OA oběžná aktiva 

OBL obligace 

ODP odpisy 

pDD prostá doba návratnosti 

P příjem z prodeje starého zařízení 

PI index ziskovosti 

RD náklady cizího kapitálu 

RE náklady vlastního kapitálu 

RF bezriziková úroková míra, bezriziková sazba 

Rfinstab riziková přirážka za riziko z finanční stability 

RLA riziková přirážka za velikost podniku 

ROCE rentabilita investovaného kapitálu 

Rpodnikatelské riziková přirážka za obchodní podnikatelské riziko 

RU náklady kapitálu nezadluženého projektu 

St
+ 

přijaté úvěry 

St
+ 

splátky úvěru 

t sazba daně 

T životnost investice 

TSt daňový štít 

Ú úroky 

UZ úplatné zdroje 

VK vlastní kapitál 

WACC náklady na celkový kapitál 

WACCU náklady celkového kapitálu nezadlužené firmy 

X1 nahrazování úplatného cizího kapitálu vlastním kapitálem 

XL index stanoven pro odvětví průmyslu 
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βE koeficient citlivosti dodatečného výnosu 

βEj  koeficient citlivosti dodatečného výnosu vlastního kapitálu na 

dodatečný výnos j-tého faktoru 
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Technické parametry briketovacího lisu BrikStar 400 Příloha č. 3 

 

 Nákres briketovacího lisu BrikStar 400 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vnitřní dokument podniku 

 

 

Tabulka 1: Velikost briketovacího lisu dle nákresu 

 

Objem násypky Délka A Šířka B Výška Šířka násypky C 

3 m
3
 4450 mm 2940 mm 1710 mm 1820 mm 

 

 Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Lisovací rám 

Hydraulický 

agregát 


