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ABSTRAKT 

 

Diplomová práce s názvem "Hodnocení efektivnosti investic" se skládá ze dvou základních 

částí – teoretické a praktické. V úvodních dvou kapitolách je představen podnik, ve kterém 

bylo téma diplomové práce řešeno a následně je popsána investice, která byla v podniku 

realizována. Navazující teoretická část má čtyři kapitoly a je věnována charakteristice 

investic, jejich financováním a plánováním v podniku. V této časti je také popsána klasifikace 

investičního projektu a metody hodnocení investic.  

V praktické části, sestávající z jedné kapitoly, jsou metody hodnocení investic aplikovány na 

konkrétní investici a pak vyhodnoceny jednotlivé výsledky výpočtů. Závěrečná kapitola 

obsahuje celkové zhodnocení. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

 

Investice, efektivnost investic, metody hodnocení efektivnosti investic, investiční 

rozhodování, investiční projekt, diskontování, výnosnost, návratnost, čistá současná hodnota  

 

 

ABSTRACT 

 

The thesis titled "Evaluation of Investment Efficiency" consists of two basic parts - theoretical 

and practical. The company, in which the topic of the thesis was solved, is introduced in the 

first two chapters and further is described the investment that has been implemented in the 

company. Continued theoretical part has four chapters and is dedicated to the investments and 

their financing and planning in the company. The classification of the investment project and 

investment evaluation methods are described in this section. 

In the practical part, consists of one chapter, the methods of evaluation of investment are 

applied to specific investment and than the results of the individual calculations are evaluated. 

The final chapter contains overall evaluation. 

 

KEYWORDS 

 

Investment, investment efficiency, methods of evaluating the effectiveness of investment, 

investment decisions, investment project, discounting, profitability, return on, net present 

value 
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Úvod    
 

   Investice a jejich rozvoj jsou důležité pro prosperitu každé společnosti. Rozhodování o 

investicích je rozhodování strategické a dlouhodobé. Zahrnuje předinvestiční přípravu 

projektu, předvídání výše peněžních toků z projektu, výběr metod pro hodnocení efektivnosti 

projektu a následné zhodnocení realizace projektu. 

O volbě investic, jejich financování a způsobu jejich provádění rozhoduje vlastník podniku. 

Ten se rozhoduje na základě podkladů, které mu předávají pracovníci investičního 

controllingu. 

   Plánování investic je jednou z nejsložitějších a mnohostranných činností podnikového 

managementu. 

   Cílem práce je srovnání jednotlivých variant výpočtu efektivnosti investice v reálně 

existujícím podniku. 

    V úvodní části diplomové práce je představen podnik, ve kterém bylo téma diplomové 

práce řešeno. Následně je popsán investiční projekt, který byl v podniku realizován.   

    V navazující teoretické části jsou kapitoly věnovány seznámení se s pojmem investice, jaké 

jsou její druhy a jak důležité je jejich plánování. Dále je popsána základní charakteristika 

investičních  projektů s jejich jednotlivými fázemi. 

   Další část je věnována hodnocení efektivnosti investic a bližšímu popisu  jednotlivých 

metod, které mohou majitelům nebo investorům  pomoci rozhodnout, zda-li zamýšlený 

investiční projekt přijmout či nikoliv. 

   Praktická část pak obsahuje výpočty konkrétní investice, při kterých jsou využívány metody 

statické i dynamické, jež jsou blíže popsané v teoretické části.  

 V závěrečné části je provedeno shrnutí výsledků a jsou vyhodnoceny získané informace 
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1. Představení podniku 

   Společnost MS UTILITIES & SERVICES a.s. vznikla na základě rozhodnutí jediného 

akcionáře společnosti ŽDB GROUP a.s. ze dne 18.6.2012, kterým byl schválen projekt 

rozdělení odštěpením společnosti ŽDB GROUP a.s. podle zákona č. 125/2008 Sb., o 

přeměnách obchodních společností a družstev, a to s účinností ke dni 1.8.2012, tj. ke dni 

zápisu rozdělení odštěpením do obchodního rejstříku, jako jedna ze tří nových nástupnických 

akciových společností.     

1.1 Historie společnosti   

 

   Historie společnosti Železárny a drátovny Bohumín spadá do 19. století. Prvním a tudíž 

nejstarším provozem se stala v 1885 rourovna, která byla založena Albertem Hahnem a 

Heinrichem Eisnerem. Zde se vyráběly plynové a kotlové trubky a v roce 1888 se začaly 

vyrábět i první litinové radiátory. Roku 1896 byla Moravskoslezskou akciovou společností 

pro drátěný průmysl vybudována drátovna. Do provozu byla uvedena první linka na výrobu 

zinkovaného drátu v Evropě. Od roku 1913 do roku 1978 se výroba rozšířila o ocelová lana 

z nízkouhlíkové oceli a mědi, patentovaný drát, výrobu pružin a výrobu ocelových kordů a 

patních lankových kordů do pneumatik. V roce 1966 byl vybudován provoz na výrobu 

železničních dvojkolí, který se v roce 1999 stal samostatnou firmou s názvem BONATRANS 

a. s. Provoz rourovna byl roku 1966 ukončen. Státní podnik Železárny a drátovny Bohumín 

byl v roce 1993 převeden na akciovou společnost s názvem ŽDB a. s. 9 

   Dne 20. června 2006 schválila řádná valná hromada ŽDB a. s. zrušení společnosti ŽDB a. s. 

bez likvidace s převodem obchodního jmění na hlavního akcionáře.  

   Od 1. srpna 2006 společnost ŽDB GROUP a. s. působí jako nástupnická organizace 

společnosti ŽDB a. s. Tato společnost převzala veškeré obchodní jmění bez jakéhokoli 

přerušení dosavadní výrobní činnosti.  

   Předmětem její činnosti byla výroba drátů, výrobků z drátů, kotlů, radiátorů, komerčních 

odlitků, profilové a tyčové oceli, ingotů, plotových systémů a služeb. Mezi jejich odběratele 

patřili nejen evropští zákazníci, kde významnou roli hráli obchodní partneři z Německa, 

Polska, Slovenska a Itálie, ale výrobky byly známé i v Americe, Asii, Africe a Austrálii. 

   Dne 18.6.2012 vznikla společnost MS UTILITIES & SERVICES a.s. jako nástupnická 

společnost rozdělením odštěpením společnosti ŽDB GROUP a.s. 
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   Vyčleněné části obchodního jmění společnosti ŽDB GROUP a.s., včetně práv a povinností 

z pracovněprávních vztahů, přešly na tři nově vzniklé nástupnické  akciové společnosti (ŽDB 

DRÁTOVNA a.s., VIADRUS a.s., MS UTILITIES & SERVICES a.s.) podle projektu 

rozdělení odštěpením. 

   Takto na společnost MS UTILITIES & SERVICES a.s., se sídlem Bohumín, Bezručova 

1200, PSČ: 735 81, IČO: 294 00 074, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským 

soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4511, přešla veškerá práva a povinnosti související s  částí 

podniku rozdělované společnosti týkající se podnikání v oblasti výroby a distribuce 

energetických médií, zejména elektřiny a plynu, tepla a stlačeného vzduchu, dále poskytování 

služeb v oblasti odpadového a vodního hospodářství, akreditované laboratoře a 

telekomunikací a dále aktivit dosavadního provozu Doprava, spočívající v provozování drážní 

dopravy na vlečkách. 9 

   Nástupnická společnost tak ke dni 1.8.2012 převzala práva a závazky nejen v oblasti 

majetkových a pracovněprávních vztahů, ale i v ostatních oblastech, tedy především smluvní 

závazky v obchodním styku vůči dodavatelům a odběratelům v této oblasti podnikání.  

Společnost má základní kapitál 2.000.000,- Kč, který je plně splacen. 

 

1.2 Organizační struktura podniku 

 

                Obrázek 1: ORGANIZAČNÍ SCHÉMA MS UTILITIES & SERVICES a.s. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Zdroj: interní materiály MS UTILITIES & SERVICES a.s. 
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Struktura podniku   

 

Obrázek 2: Rozdělení provozů podniku 

 

 

 

 

Zdroj: interní materiály MS UTILITIES & SERVICES a.s. 
 

 

 
 provoz Energetika poskytuje: 

- komplexní služby v oblasti dodávek elektrické energie, kdy je výroba zajišťována 

           pomocí dvou parních protitlakých turbín; 

- úpravu a distribuci zemního plynu, kdy je distribuční soustava připojená na 

vysokotlakou přenosovou soustavu a pomocí regulačních stanic je tlak plynu upravován 

dle požadavků zákazníků na středotlaký a nízkotlaký rozvod; 

- výrobu a rozvod tepelné energie pomocí 2ks parních uhelných kotlů a plynového 

parního kotle. Rozvod tepelné energie je prováděn ve formě páry a ve formě teplé vody 

- výrobu a distribuci stlačeného vzduchu, kdy je výroba stlačeného vzduchu zajišťována 

pomocí dvou kompresorových stanic osazených turbokompresorem a šroubovými 

kompresory; 

- distribuci vody – zdrojem jsou řeky Olše a Odra, potoky Lutyňka a Bystřinka a 

štěrkovna Pudlov 

 provoz Elektroúdržba – zajišťuje údržbu a opravy rozvodů a rozvoden VN (vysokého 

napětí) a VVN (velmi vysokého napětí), provádí revize vyhrazených technických zařízení 

a zpracovává projektovou dokumentaci v oblasti elektro, provádí elektroinstalační práce a 

výrobu rozváděčů; 

 

Asistentka ředitele

 provoz Energetika

provoz Elektroúdržba

provoz Doprava

oddělení Ekologie

oddělení Technický rozvoj a správa majetku
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úsek Ředitele pro ekonomiku a obchod

úsek Ředitele pro IT

Právník

Manažer pro kontrolu a ostrahu

Ředitel společnosti
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 provoz Doprava - zabezpečuje provozování dráhy a drážní dopravy. Poskytuje služby 

vážení na kolejové a silniční váze. Hlavní náplní provozu je obsluha železničních vleček 

v MS UTILITIES & SERVICES a.s. a ŽDB DRÁTOVNA a.s. a s tím související 

přeprava vozových zásilek z ČD Carga a.s. k jednotlivým subjektům operujícím v oblasti 

těchto vleček. Poskytuje služby strojně zámečnického charakteru (údržba lokomotiv, 

oprava a údržba železničních vozů), hlavní náplní střediska jsou základní opravy a údržba 

vlastních vagónů a lokomotiv; 

 oddělení Ekologie - zastřešuje komplexní služby v oblasti nakládání s odpady, odvod a 

čištění odpadních vod, ochrany ovzduší a legislativy v ochraně životního prostředí, 

obchodování s povolenkami (emise CO2), provádí monitoring legislativních povinností 

v oblasti nakládání s odpady; 

 úsek Laboratoře - provádí rozbory vod, odpadů, materiálů železné metalurgie, 

barevných kovů a měření parametrů pracovního prostředí, zpracovává písemná pravidla 

pro nakládání s nebezpečnými látkami a směsmi, vede evidenci nebezpečných 

chemických látek; 
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2.      Představení investičního projektu 

Úprava parní protitlakové turbíny 

      Společnost PBS Velká Bíteš dodala v r. 2000 firmě ŽDB Bohumín, a.s. (dnes MS 

UTILITIES & SERVICES, a.s.) parní turbínu STG II - RE 5,0 (obr.č.2). Tato byla původně 

navržena na množství vstupní páry 56 t/h. Po změnách v provozování teplárny však byla tato 

turbína pro stávající stav předimenzovaná a provoz byl energeticky velmi nevýhodný 

v důsledku nízké účinnosti turbíny a hlavně nutnosti trvale redukovat tlak vstupní páry před 

vstupem do lopatkových částí pomocí vstupního regulačního ventilu turbíny. 12 

Turbína musela být provozována na režimech s nízkým výkonem nebo byla odstavována.  

  Záměrem podniku bylo zvýšit výrobu elektrické energie oproti stávajícímu stavu, tzn. 

provozovat turbínu během kalendářního roku co nejdéle s výkonem elektrického generátoru 

turbíny STG II co nejbližším k jeho nominálnímu výkonu 5000 kW. 

  Dne 4.10.2010 zaslala ŽDB společnosti PBS ENERGO technické zadání a následně pak 

dostala nabídku k rekonstrukci stávající turbíny STG II. Maximální průtočné množství 

vstupní páry pro provoz kompletního soustrojí bylo stanoveno 30 t/h. 

   Byla realizována rekonstrukce protitlakové turbíny STG II, kdy byla provedena úprava 

vedoucí ke zmenšení průtočných částí. Tím došlo ke snížení výkonu soustrojí na svorkách 

generátoru z 5 000 kW na 2 920 kW, což vedlo k úsporám elektrické energie. 10 

   K ověření nových parametrů turbosoustrojí bylo VŠB-TU Ostrava provedeno garanční 

měření, jehož cílem bylo prokázat dosažení elektrického výkonu a měrné spotřeby tepla. 

 

Realizovaná investice:  

   Průtočné části modulu byly upraveny pro provoz s podstatně menším průtočným množstvím 

páry 27,5 t/h než bylo původní množství 40 t/h.   

Turbína má nainstalované rozváděcí kolo navržené pro menší průtok. Natáčivé lopatky 

rozváděcího kola pracují v mírně přivřenější poloze, což je zajištěno automaticky řídícím 

systémem regulující tlak v meziodběru. 

   Rozváděcí kolo s natáčivými lopatkami bylo použito stávající, stejně tak mechanismus 

natáčení rozváděcích lopatek. Byla však provedena úprava lopatek, kdy byla výška lopatek 

zmenšena a vnější tvary lopat byly obrobeny. 
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Financování 

 

    Podnik financoval projekt z vlastních zdrojů. Kapitálový výdaj byl 8.960.000,- Kč, po 

vyhodnocení investice metodou doby prosté návratnosti se předpokládá vrácení této investice 

do 2,49 let. 

 

Přínos 

 

   Přínosem této investice je především navýšení výroby elektřiny.  Po provedení roční bilance 

teplárny byla rekonstrukce turbíny vyhodnocena jako výhodná investice. Za rok bylo 

navýšení výroby elektrické energie o 1552 MWh, což vedlo k úsporám cca 3,5 milionu Kč.  

   To znamená, že nemusí nakupovat silovou elektrickou energii od dodavatele a současně 

ušetří i na distribučních poplatcích.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3: Uhelný parní kotel 

 

Obrázek 4: Elektrický zdroj- Turbína 5 MWe 

 

zdroj: interní materiály MS UTILITIES & SERVICES a.s. 

 

 

  zdroj: interní materiály MS UTILITIES & SERVICES a.s. 

  



Hodnocení efektivnosti investic 
 

 15 

3.   Pojem investice  
                 

    Pojem investice má v odborné literatuře řadu výkladů, které se od sebe liší v závislosti na 

úhlu pohledu jednotlivých autorů. 

   Např. autor Miloslav Synek a kolektiv ve své knize Manažerská ekonomika uvádějí, že:         

“Investice jsou statky, které nejsou určeny k bezprostřední spotřebě, ale k výrobě dalších 

statků (spotřebních i výrobních) v budoucnu. Z hlediska finančního je lze charakterizovat jako 

jednorázově vynaložené zdroje, které budou přinášet peněžní příjmy během delšího 

budoucího období. Jde tedy rovněž o odložení spotřeby za účelem získání budoucích užitků, 

za účelem rozmnožení majetku a bohatství vůbec“. 1 

  Autor Josef Valach ve svém díle Investiční rozhodování a dlouhodobé financování hodnotí 

investice z  makroekonomického hlediska a píše, že investice se ve svém nejširším pojetí 

v ekonomické teorii často charakterizují jako ekonomická činnost, při níž se subjekt (stát, 

podnik, jednotlivec) vzdává své současné spotřeby s cílem zvýšení produkce statků 

v budoucnosti. 2 

Jde tedy o obětování určité dnešní hodnoty pro získání hodnoty budoucí, obvykle méně jisté. 

 

Charakteristické znaky investice: 8 

1. Na počátku je jednorázový (nebo krátkodobý) větší peněžní výdaj. 

2. Slouží zpravidla k pořízení dlouhodobého majetku. 

3. Jeho využívání přináší příjmy po delší časové období (dlouhodobý dopad). 

 

3.1. Rozdělení druhů investic v podniku  

 

   V každém podniku jsou potřebné jiné investice a každému podnikateli nabízejí jiné 

možnosti s přihlédnutím na obor, produkovaný výrobek či druh nabízených služeb, které 

využívá. 

Na začátku procesu řízení investic je potřeba jej specifikovat, aby mohla být správně 

stanovena metoda sledování a hodnocení konkrétního investičního projektu. 

Investiční projekty můžeme klasifikovat z mnoha hledisek. 
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Podle podnětu k investicím dělíme investice na: 4 

 interní – vzniklé z podnikové potřeby a to:  

 potřeby úspor nákladů, obnovy nebo rozvoje z důvodu nedostatečné kapacity 

 potřeby umístění kapitálových zdrojů vytvořených v minulých obdobích tak,   

     aby byly efektivně využívány 

 externí za účelem: 

 rozvoje, růstu – nové příležitosti trhu, nabídky nových kontraktů, nových 

technologií 

 regulace slabých stránek – legislativně vynucené investice do ochrany 

životního prostředí nebo bezpečnosti práce 

Z hlediska účetnictví dělíme investice dle druhu majetku na: 4 

 hmotné (kapitálové, věcné,  fyzické) – ty vytvářejí nebo rozšiřují výrobní kapacitu 

 nehmotné (nemateriální) – patří zde např. značka podniku, výdaje na nákup know-

how, softwaru 

 finanční – jedná se o nákup akcií, obligací (myšleno jako dlouhodobá investice), 

půjčování peněz investičním společnostem za účelem získání úroků nebo zisku 

Z hlediska přínosu pro rozvoj podniku investice dělíme na: 4 

 regulatorní – musí být realizovány, aby mohl podnik nadále existovat na stávajících 

trzích se stávajícími produkty; většinou jsou tyto investice závislé na vzniku nového 

zákona, předpisu nebo normy (např. bezpečnost práce),  

 obnovovací – tyto investice jsou nutné pro dlouhodobou stabilitu podniku; patří zde 

náhrada a obnova výrobního zařízení, výměna zařízení s cílem snížit náklady  

 rozvojové – záměrem těchto investic je zajistit další růst firmy; jedná se o rozšíření 

výrobní kapacity, výzkum a vývoj nového výrobku, zavedení nové technologie, 

investice na ochranu životního prostředí  

     Hlavními výdaji na investice průmyslových podniků jsou výdaje na pořízení 

dlouhodobého hmotného majetku, jeho výstavbu, rekonstrukci, modernizaci či obnovu. 

Menší část tvoří výdaje na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku a finanční investice. 
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3.2. Financování investic    

    Pro možnost úspěšné realizace investice je důležité nashromáždit dostatečné množství 

finančních zdrojů na pokrytí potřeb projektu tak, aby mohl být proveden v plánovaném čase. 

   Je nutné zajistit, aby v průběhu životnosti projektu nevznikl nedostatek peněžních 

prostředků, který by mohl vést ke zbrzdění projektu nebo k jeho zastavení. Navržená struktura  

by měla vést k optimalizaci nákladů na kapitál a ke stabilitě investic v podniku.  

Dostatek prostředků pro financování investic lze zajistit: 

 z vlastního kapitálu, tj. základního kapitálu a zadržených zisků, základním zdrojem 

jsou nerozdělené zisky; důležitými jsou odpisy a zisk 

 z cizího kapitálu, tj. z nových úvěrů čerpaných právě kvůli investici; nejdůležitější 

jsou investiční úvěr banky, vydané a prodané obligace, splátkový prodej 

 finančním leasingem – podnik není okamžitým vlastníkem předmětu investice, tím je 

leasingová společnost; podnik však může majetek užívat a mít z něj zisk. Po splacení 

leasingu se stává vlastníkem 

 

  Obrázek 5: Zdroje financování 

 

Zdroj: SYNEK, Miloslav; KISLINGEROVÁ, Eva; a kol. Podniková ekonomika 17 
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   Hlavním zdrojem cizího kapitálu pro financování investic jsou banky. Banky při jednání o 

půjčce vyžadují podrobný podnikatelský záměr spolu s rozpočtem, ze kterého musí být 

patrné, zda-li je podnik schopen požadovaný úvěr splácet. 

   Je třeba mít na paměti, že se musí všechny cizí zdroje nakonec splatit, tudíž investice si 

musí “vydělat” jak na splacení cizích, tak i vlastních zdrojů. Proto se provádí hodnocení 

efektivnosti investic. 
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4.      Plánování investic 
 

   Rozhodování o investicích, tedy rozhodování o tom “ kolik, do čeho, kdy, kde a jak 

investovat”, je rozhodování o budoucím vývoji podniku a  jeho efektivnosti. Toto 

rozhodování patří k nejdůležitějším činnostem podnikového managementu.  

Investiční plánování je součástí celkového podnikového plánování.   

Předmětem investičního plánování je: 7 

 Optimalizace investičního rozhodování 

 Realizace investičních projektů 

 Kontrola investičních projektů 

 

Investiční plán, který vychází ze strategického podnikatelského plánu, je specifikován v 

investičních projektech. 

Podnik může investiční projekt realizovat: 

 vlastní investiční výstavbou 

 dodavatelským způsobem 

 

   Investiční činnost a její financování podnikem je charakteristická několika významnými 

specifiky: 2 

 rozhoduje se v dlouhodobém časovém horizontu, který zahrnuje u hmotných investic 

jejich přípravu, dobu výstavby a dobu životnosti 

 dlouhodobý časový horizont nese s sebou větší možnost rizika odchylek od původních 

záměrů 

 jde často o kapitálově náročné operace, které vyžadují velké jednorázové vklady 

 investiční činnost je náročná na časovou a věcnou koordinaci různých účastníků 

investičního procesu (investor, projektant, dodavatelé a subdodavatelé apod.) 

 investování těsně souvisí s aplikací nových technologií a nových výrobků, což vede 

k uskutečnění technických a technologických inovací 

 některé investice mají vliv na infrastrukturu a ekologii, kdy si vynucují další vyvolání 

investice v této oblasti (čističky vod, ochrana spodních vod aj.). Někdy vznikají 

vysoké náklady na likvidace (doly, elektrárny) 
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Uvedená specifika pak kladou různé požadavky na používané metody rozhodování a 

financování. Mezi nejdůležitější patří: 2 

 respektovat čas, časovou hodnotu peněz 

 respektovat riziko vyplývající z dlouhodobosti investic a nejistoty peněžních toků 

investičních projektů 

 uvažovat variantně s různými faktory ovlivňujícími projekt a jeho financování 

 posuzovat investici nejen z hlediska výnosnosti a rizika, ale i z hlediska jejího vlivu na 

likviditu podniku 

 

4.1. Investiční projekty a jejich klasifikace 

 

   Pro stanovení metody hodnocení efektivnosti investic a řídící podnikové úrovně, která o 

investici rozhoduje, se investiční projekty rozdělují do několika skupin. 

   Některé investice je třeba provést bez ohledu na jejich efektivnost, u některých stačí 

porovnat náklady na ně vynaložené s úsporami výrobních nákladů, které přinesou, u jiných je 

třeba provést podrobné analýzy včetně analýz marketingových. 1 

    O velkých investicích rozhodují nejvyšší orgány podniku, o malých  manažeři nižších 

stupňů řízení. 

Klasifikace investičních projektů dle E.F. Brighama,a J.L. Pappase v titulu Managerial 

Economics: 6 

1. náhrada zařízení – obvykle jde o nezbytnou náhradu opotřebovaného zařízení, 

provede se bez zvláštních analýz a rozhodovacích procesů 

2. výměna zařízení za účelem snížení nákladů – jde o výměnu provozuschopného, ale 

zastaralého zařízení, na němž je výroba nákladná. Výměna musí být zdůvodněna 

podrobnou analýzou – srovnáním investičních nákladů s úsporou výrobních nákladů 

3. expanze dosavadního výrobku a rozšíření trhu – rozhodnutí je více komplexní a 

vyžaduje i průzkum trhu; rozhodování je v rukou vyšších stupňů řízení 

4. vývoj, výroba a prodej nového výrobku a expanze na nové trhy – vývoj a zavedení 

nového výrobku je vysoce nákladná a zároveň riziková záležitost, stejně tak rozvoj na 
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nové trhy; využívá se detailní analýza a náročné metody, schválení je obvykle v rukou 

vrcholového řídícího orgánu 

5. investiční projekty v oblasti bezpečnosti práce, ekologie – podnik musí tyto projekty 

provést, aby vyhověl různým předpisům a nařízením, pokud jsou investice malé, 

zachází se s nimi jako s investicemi 1.kategorie 

6. výzkum a rozvoj – pro řadu podniků hlavní a nejdůležitější kapitálové výdaje. Jsou      

velmi rizikové, k jejich hodnocení se kromě metod hodnocení hmotných investic 

používá metoda rozhodovacího stromu 

7. dlouhodobé smlouvy – přinášejí výnosy a vyžadují náklady pro řadu let, jako např. 

Smlouvy o dlouhodobém poskytování výrobků nebo služeb specifickým zákazníkům.  

8. ostatní investiční projekty – jak se posuzují a kdo o nich rozhoduje závisí na jejich    

velikosti 

   Při zamyšlení se nad touto klasifikací lze nalézt souvislost mezi bodem 6. a bodem 4., kdy 

rozvojem může být míněno např. dokoupení dalších strojů, protože jejich původní kapacita už 

nestačila pro expanzi výrobků na širší trh. 

Taktéž pak bod 7. souvisí s bodem 3., kdy dlouhodobá smlouva sama o sobě není investicí 

jako takovou, ale dlouhodobá smlouva investici vyžaduje (např. smlouva je uzavřena na 5 let, 

v tomto období však strojům končí životnost, je tedy nutné provést investici do nákupu 

nových strojů). 

 

4.2. Fáze investičního projektu  

 

   Vlastní příprava k realizaci a následná realizace investičních projektů je jednou ze 

základních podmínek úspěchu v oblasti dlouhodobého strategického rozvoje podniku a proto 

je důležité jí věnovat náležitou pozornost. 

   Celý investiční proces můžeme rozdělit do čtyř základních fází: 4 

1. předinvestiční se skládá z: 

 identifikace projektů, jejímž cílem je nalézt potenciálně realizovatelné projekty,   

      zjistit jejich základní parametry úspěšnosti a na jejich základě provést předvýběr 

 selekce projektů, jejímž cílem je na základě velkého množství shromážděných    

      údajů s větší přesností stanovit hodnotu projektů racionální metodikou 
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 vyhodnocení a případné rozhodnutí o realizaci     

2. investiční – cílem je zabezpečit podmínky pro úspěšný start investice, což zahrnuje:3 

 vytvoření potřebné právní, finanční a organizační základny 

 získání technologie a její technické dokumentace 

 nabídkové řízení - výběr dlouhodobých i krátkodobých aktiv 

 získání potřebného majetku 

 zajištění personální stránky 

 záběhový provoz 

3. provozní – zabezpečuje a řídí vlastní provoz investice a případné reakce na nové                 

       podmínky; v případě, že se ukáže, že byly nereálné či zcela špatné základní strategické  

       předpoklady, je třeba zvážit poměr dalších nákladů k možným efektům z pokračování   

       v realizaci upravovaného projektu 

4. dezinvestice – zabývá se ukončením provozu s minimálními náklady 

5. postinvestiční audit je etapou, která není pevně navázána na celý proces, ale její  

       včasné a  kvalitní  provedení  je v zájmu  lepšího rozhodování a řízení  dalších   

       podobných   akcí; správně  prováděný  postaudit  identifikuje odchylky skutečného    

       chování od  stanovených předpokladů, hledá příčiny odchylek a vytváří doporučení   

       pro budoucí investiční projekty. Obsahuje: 4 

 hodnocení úspěšnosti projektu – hodnotí výsledný efekt na rozvoj podniku 

 výběr faktorů rizika – zkoumá, zda byly postiženy všechny klíčové odhady,   

          míru přesnosti odhadu, příčiny odchylek, které nastaly 

 revizi krizových plánů - sleduje a hodnotí, zda byly vytvořeny krizové plány, 

         míru modifikací, které byly uplatněny, efekty z uplatnění krizových plánů  

 identifikaci příčin neúspěchu, kdy neúspěchem se má na mysli míra rozdílu od   

         očekávaného stavu nejen z hlediska cíle, ale i z hlediska  průběžných procesů; 

         důležité je zjistit skutečné příčiny, ne jejich první důsledky 

  

Základním výstupem v rámci obsahu postauditu bude shrnutí výsledků, které by mohly být 

podkladem pro přípravu a realizaci podobných investičních projektů. 
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   Obrázek 6: Vývojový cyklus investičního plánování 

 

    Zdroj:  SYNEK, Miloslav. Manažerská ekonomika  1 
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5.      Hodnocení efektivnosti investic 
 

   Jak již bylo uvedeno, obecně platí, že investor obětuje svůj současný důchod za příslib 

budoucího důchodu s cílem dosažení zisku. Musí při tom také přihlížet k riziku a k době, za 

kterou budoucí výnosy získá.  

Pro posuzování investice jsou rozhodující tato kritéria: 1 

 výnosnost – vztah mezi výnosy, které investice za dobu své existence 

přinese a náklady, které její pořízení a provoz stojí 

 rizikovost – stupeň nebezpečí, že nebude dosaženo očekávaných výnosů 

 doba splácení – doba rychlosti přeměny investice zpět do peněžní formy 

  Ideální investice je taková, která má vysokou výnosnost, je bez rizika a co nejdříve se 

zaplatí. Ve skutečnosti jsou tyto podmínky protikladné, protože investice s vysokou 

výnosností je zpravidla také vysoce riskantní. Málo riskantní a vysoce likvidní investice je 

zase málo výnosná. 

   Podstatou hodnocení investic je tedy porovnávání nákladů na investici s výnosy, které 

investice přinese. 

   Výnosem z investice je přírůstek zisku a přírůstek odpisů, které dostane podnik v ceně 

prodaných výrobků. Tyto dvě položky spolu tvoří cash flow (peněžní tok), který je základem 

pro rozhodování o investičních projektech. 

Postup hodnocení efektivnosti investic lze rozdělit do několika kroků: 1 

1) určení kapitálových výdajů na investici – akci, projekt 

2) odhadnutí budoucích čistých peněžních příjmů, které investice přinese a rizika, se 

kterými jsou tyto příjmy spojeny 

3) určení nákladů na kapitál vlastního podniku 

4) výpočet současné hodnoty očekávaných výnosů (očekávaných peněžních toků) a její 

porovnání s kapitálovými výdaji na investici 

  První dva kroky jsou z hlediska zjištění údajů nejobtížnější. Na reálnosti odhadu 

kapitálových výdajů a budoucích peněžních příjmů závisí úspěšnost celého investičního 

plánování. Čím je vyšší riziko, tím je vyšší požadovaná výnosnost.  
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5.1. Určení kapitálových výdajů 

 

   Do kapitálových výdajů patří jen takové výdaje, které jsou bezprostředně spojené 

s investičním projektem. 

Stanovení kapitálových výdajů (investičních nákladů) na stroje a výrobní zařízení jsou 

poměrně přesné. Výdaje se skládají z nákupní ceny, dopravného, nákladů na instalaci včetně 

výdajů na projektovou a přípravnou dokumentaci. 

Kapitálové výdaje tvoří: 1
 

 pořizovací cena investice (nákupní ceny plus veškeré pořizovací aj. náklady) 

 zvýšení čistého pracovního kapitálu (zvýšení oběžného majetku minus zvýšení 

krátkodobých závazků) 

 výdaje spojené s prodejem a likvidací nahrazovaného investičního majetku (o příjmy 

se investiční náklady snižují) např. u budov, demolice (její náklady) vstupuje do další 

investice; nebo výnos z prodeje šrotu likvidovaného majetku (haly) rovněž souvisí 

s novou investicí 

 daňové vlivy aj. 

Kapitálový výdaj lze modelově  vyjádřit takto: 2 

                                               K = I + O – P ± D                                                      (5.1) 

kde  je K kapitálový výdaj 

 I výdaj na pořízení dlouhodobého majetku 

 O výdaj na trvalý přírůstek čistého pracovního kapitálu 

 P příjem z prodeje existujícího nahrazovaného dlouhodobého majetku 

 D daňové efekty (kladné či záporné) 

 

   V praxi se stává, že doba investiční výstavby trvá několik let. V tom případě by se mělo 

přihlédnout k faktoru času a kapitálové náklady aktualizovat, tj. přepočítat na stejnou časovou 

základnu. Také by se mělo přihlédnout k inflaci. Tyto přepočty se provádí pomocí diskontní 

míry (blíže v kapitole 5.3.). 

5.2. Odhad budoucích peněžních příjmů 

   Moderní metody propočtu efektivnosti investičních projektů vycházejí z předvídání 

peněžního toku, který projekt vyvolá. 
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  Peněžní tok z investičního projektu je dán kapitálovými výdaji a peněžními příjmy 

vyvolanými projektem během doby jeho pořízení, životnosti a likvidace. 

Zatímco při zjišťování kapitálových výdajů dochází většinou k jejich podcenění, při 

zjišťování budoucích příjmů je tomu naopak, jsou přeceňovány. Samotný odhad je obtížnější, 

protože působí řada faktorů, jejichž vliv lze jen stěží odhadnout. Jde o vliv času, vliv inflace, 

vliv měnících se podmínek na trhu apod., což vše vede k riziku, že očekávané příjmy nebudou 

dosaženy. 

   Proto je potřeba věnovat velkou pozornost odhadům budoucích peněžních příjmů, kdy 

marketingové oddělení musí připravit bezchybnou analýzu trhu, technický a výrobní úsek 

musí zjistit výrobní náklady spojené s novou produkcí, finanční oddělení musí dát údaje o 

výši použitých zdrojů, např. úvěru, apod. 

   Celkové pojetí peněžních příjmů z investičního projektu lze vyjádřit takto: 2 

                                                     P= Z + A ± O + PM ± D                                              (5.2) 

 

kde  je P celkový roční peněžní příjem z investičního projektu 

 Z roční přírůstek zisku po zdanění, který investice přináší 

 A přírůstek ročních odpisů v důsledku investice 

 O změna oběžného majetku v důsledku investování během doby životnosti 

 PM příjem z prodeje dlouhodobého majetku koncem životnosti 

 D daňový efekt z prodeje dlouhodobého majetku koncem životnosti 

 

   Peněžní příjmy získané v jednotlivých letech se nakonec musí transformovat na jejich 

současnou hodnotu pomocí jejich diskontace. 

 

5.3. Určení podnikové diskontní míry 

  Při hodnocení investice musíme počítat s náklady, které nás stojí kapitál.  S těmi musíme 

počítat při hodnocení investice. 

Financuje-li podnik celou investici  vlastním kapitálem, pak nákladem je požadovaný výnos z 

kapitálu vyjádřený např. ve výši míry dividend z akcií (v %).  

Je-li investice plně financována úvěrem (cizími zdroji), je nákladem úrok z úvěru -  náklady 

na obligace (v %).  

Průměrné kapitálové náklady (při použití obou složek kapitálu) se vypočítají jako aritmetický 

průměr podle vzorce: 1 

                                               ko = Wiki (1-t) + Wpkp + Weke                                                            (5.3) 
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kde  je ko průměrná míra kapitálových nákladů podniku (podniková diskontní míra) 

 ki úroková míra pro nové úvěry před zdaněním 

 t míra zdanění zisku vyjádřená desetinným číslem 

 kp míra nákladů na prioritní akce (míra prioritních dividend) 

 ke míra nákladů na nerozdělený zisk a základní kapitál (ve výši míry dividend ze společných akcií 

 Wi,Wp,We váhy jednotlivých kapitálových položek určené procentem z celkových zdrojů (vše měřeno v tržních 

hodnotách 

 

   Platí, že rizikovější projekt musíme diskontovat vyšší úrokovou mírou než projekt méně 

rizikový. 

V nejjednodušší situaci se projekty člení pouze do tří kategorií a to na projekty s : 16 

 Nízkým rizikem – diskontní sazba nižší než náklady kapitálu o 1-3% 

 Průměrným rizikem – diskontní sazba rovna firemním nákladům kapitálu 

 Vysokým rizikem – diskontní sazba vyšší o 2-5% než firemní náklady kapitálu 

                      Tabulka 1: Závislost diskontní sazby na typu projektu 

Kategorie projektů 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 Jiří, SOUČEK  Ivan, Investiční rozhodování a řízení projektů  

 

Význam diskontování: Diskontní míra je vyjádřením rizika nebo přesněji řečeno odměny za 

riziko, kterou požadují vlastníci a věřitelé (poskytovatelé podnikového kapitálu) za uložení 

peněz do podnikových projektů. Je-li např. diskontní míra 14%, znamená to, že z vložených 

prostředků budou chtít 14% (za období) navíc. 4 

5.4. Výpočet současné hodnoty očekávaných peněžních příjmů 

     Zatímco jednorázové náklady na investici jsou vynaloženy v poměrně krátké době 

(obvykle do 1 roku), očekávané příjmy z investice plynou řadu let. V ekonomickém životě 

působí tzv. faktor času, který způsobuje, že hodnota dnešní peněžní jednotky je cennější než 

hodnota peněžní jednotky v budoucnu. 1 
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     Znamená to tedy, že časová hodnota peněz se mění. Protože výnosy vznikají v delším 

období, musí se přepočítat na stejnou časovou bázi, tj. na rok pořízení investice. 

Budoucí hodnotu tedy  přepočítáváme na současnou hodnotu, tj. na peněžní sumu, která musí 

být investována, pokud má být ve stanovené době získána zpět, větší o očekávané výnosy.  

 

Vypočteme ji podle vzorce: 1 

                                               
 


N
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n
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1 )1(
                                                           (5.4) 

 

   Je třeba upozornit, že jak při stanovení diskontní míry, tak při výpočtu peněžních příjmů je 

nutné přihlédnout k míře inflace a všechny veličiny podle její předpokládané výše upravovat 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kde  je SHP současná hodnota peněžních příjmů  

 Pn očekávaná hodnota peněžních příjmů v období n   

 i podniková diskontní sazba 

 n období 1 až n (roky) 

 N očekávaná životnost investice v letech 
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6.       Metody hodnocení efektivnosti investic  
 

   Pro výběr investičních projektů a posuzování jejich efektivnosti existuje několik metod. 

Někdy se od sebe zásadně liší, jindy se jedná o různé propočtové postupy, které nakonec 

vedou ke stejným závěrům.    

Hlediskem pro třídění metod hodnocení investičních projektů může být pojetí efektů z  

investičních  projektů. Dle toho lze metody hodnocení efektivnosti rozdělit na: 2 

 Nákladové metody, u nichž jako hodnotící kritérium vystupuje očekávaná úspora 

nákladů  

 Ziskové metody, u nichž je hodnotícím kritériem očekávaný účetní zisk  

 Příjmové (výnosové) metody, kde je hodnotícím kritériem očekávaný peněžní příjem 

z projektu 

 

 Podle toho, zda příslušné metody hodnocení efektivnosti investičních projektů přihlížejí nebo   

nepřihlížejí k faktoru času, je můžeme rozdělit na: 2 

 Statické metody   - nepřihlížejí k působení faktoru času, např. prostá doba návratnosti; 

využívají se u méně významných projektů s krátkou dobou životnosti a v případech, 

kdy je diskontní faktor nízký       

 Dynamické metody – přihlížejí k působení faktoru času, např. vnitřní výnosové 

procento, základem je aktualizace všech vstupních dat vstupujících do výpočtů; k 

použití je nutná výpočetní technika s programem pro hodnocení investic (Excel, Lotus 

apod.) 

  

    Nákladové metody považují za efekt investování úsporu nákladů a to jak investičních tak i 

provozních, tj. nákladů spojených s fungováním projektu.  

    Nákladové metody vyjadřují jen část efektu z investice, neberou v úvahu změny zisku nebo 

výnosů, a proto nákladovými kritérii nelze posuzovat efektivnost jednotlivého projektu.     

   Nákladová kritéria se používají hlavně tehdy, když nelze spolehlivě odhadnout ceny 

budoucí produkce a tím spolehlivě určit zisk. Jsou vhodné u propočtů různých technických 

variant projektů, které všechny zajišťují stejný rozsah produkce (např. náhrada starého stroje 

novým se stejnou kapacitou). 
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    Nákladové metody nejsou v praxi moc využívány, jelikož nehodnotí peněžní toky ani 

případné zisky z investice. 

    Pro majitele či investory nemají žádnou vypovídací hodnotu. 

  Ziskové metody hodnotí jako efekt investování zisk (snížený o daň ze zisku). Používají se 

jen u ziskově zaměřených projektů.  

Ziskové kritérium vyjadřuje efektivnost komplexněji, protože se v ukazateli zisku odráží 

výkony jednotlivých variant projektů. Lze jimi také srovnávat projekty o různém druhu a 

objemu výkonů. 

    K ziskovým metodám patří metoda průměrné výnosnosti a metoda doby návratnosti. Obě 

metody jsou často používány pro jednoduchost výpočtu a snadnější srozumitelnost.  

   Protože však zisk nezahrnuje celkové peněžní příjmy z investice - např. nezahrnuje odpisy a 

jiné peněžní příjmy, a na druhé straně nezobrazuje ani všechny peněžní výdaje, např. splátky 

úvěrů, může vést k podhodnocení finančního efektu investice. 

Příjmové (výnosové) metody vyjadřují efekt z investice jako souhrn peněžních příjmů po 

dobu ekonomické životnosti projektu, čili vyjadřují absolutní efektivnost projektu a jeho 

příspěvek ke zvýšení hodnoty firmy. Kromě toho umožňují také vybírat a srovnávat varianty 

projektu. 

 

Nejčastěji používanými metodami hodnocení efektivnosti investic jsou: 

 metoda průměrné výnosnosti 

 metoda doby návratnosti 

 metoda čisté současné hodnoty 

 indexu ziskovosti 

 metoda vnitřního výnosového procenta (vnitřní míry výnosu) 

6.1. Statické metody  

 

Statické metody se zaměřují především na sledování peněžních přínosů z investice, případně 

na jejich poměřování s počátečními výdaji. Zcela opomíjejí faktor rizika a čas berou v úvahu 

pouze omezeně. 

Statické metody by se měly využívat u méně významných projektů, u projektů s krátkou 

dobou životnosti a při nízkém stupni rizika. 3 
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6.1.1. Metoda průměrné výnosnosti 

  Průměrná výnosnost investice nepovažuje za efekt z projektu úsporu nákladů nebo 

peněžních příjem, ale zisk, který projekt přináší. Obvykle se jedná o průměrný roční zisk po 

zdanění, který zobrazuje přínos projektu pro podnik. Průměrný roční zisk po zdanění projektu 

stanovíme jako aritmetický průměr zisků v jednotlivých letech provozu. 

Ten lze matematicky vyjádřit takto: 11 
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 1                                                                (6.5) 

kde  je Zr průměrný čistý roční zisk plynoucí z investice 

 Zn zisk v jednotlivých letech 

 N doba životnosti projektu (v letech) 

 n jednotlivá léta životnosti projektu 

 

  Jelikož jde o roční zisk, lze tuto metodu použít bezprostředně i na investiční varianty 

s různou dobou životnosti. Není zde rovněž nutná podmínka, že varianty projektu  musí 

splňovat stejný objem produkce, která omezovala použití nákladových kritérií. 

Částečnou předností průměrné rentability projektu je i fakt, že tento ukazatel je konzistentní 

se standardně používaným ukazatelem rentability podniku jako celku, vycházejícím 

z účetních výkazů podniku. 

 

Průměrnou výnosnost lze modelově vyjádřit takto:  1 

                                                           
K

Z
ROI r                                                         (6.6) 

kde  je ROI výnosnost investice (RETURN ON INVESTMENT) 

 Zr průměrný čistý roční zisk plynoucí z investice 

 K kapitálové výdaje investice 

  

   Varianta s vyšší průměrnou výnosností se považuje za vhodnější. Porovnáním průměrné 

roční výnosnosti s požadovanou minimální výnosností se zjistí absolutní efektivnost, čili 

přijatelnost pro ekonomiku podniku. Základním požadavkem je, aby vypočtená průměrná 

rentabilita projektu dosahovala alespoň hodnoty dosavadní rentability podniku jako celku ve 

výchozím stavu. 
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   Nevýhodou této metody je, že nebere v úvahu faktor času, což ji řadí mezi statické metody. 

Další nevýhodou pak je, že pracuje pouze s částí peněžních příjmů – se ziskem. 

6.1.2. Metoda doby návratnosti 

     Doba návratnosti investičního projektu je často používaným kritériem hodnocení projektů, 

zvlášť v bankovních oblastech. Obecně řečeno je to doba, za kterou se vložené prostředky 

zaplatí efektem z provozu. Za efekt z provozu je považován zisk po zdanění a odpisy. 

Čím je kratší doba návratnosti, tím je projekt příznivěji hodnocen. Doba návratnosti má 

sloužit jako doplňující hledisko při hodnocení efektivnosti investic, hlavně u investic 

s krátkou dobou životnosti nebo pro rizikové projekty, které jsou ohroženy rychlými 

technickými změnami. 

 

Pro výpočet doby návratnosti lze použít tuto rovnici: 
 
1 

                                                            
P

K
DN                                                    (6.7) 

 
kde  je DN doba návratnosti 

 K kapitálové výdaje investice 

 P roční peněžní příjem z investice  

 

  Návratnost je dána tím rokem životnosti investičního projektu, v němž platí požadovaná 

rovnost. Technicky se doba návratnosti stanoví tak, že se určí každoroční peněžní příjmy. 

Tyto příjmy z investice se kumulativně sčítají. Rok, v němž se kumulativní souhrn peněžních 

příjmů rovná kapitálovému výdaji, ukazuje hledanou dobu návratnosti. 

   Zjištěná doba návratnosti se dále srovnává s průměrně dosahovanou dobou návratnosti 

v daném odvětví. V některých oborech náročných na hmotný majetek je běžné, že doba 

návratnosti dosahuje 10-15 let, v jiných oborech je naopak nepřípustné, aby doba návratnosti 

přesahovala 5 let. 

   Předností ukazatele doby návratnosti je srozumitelnost, jednoduchost a názornost výpočtu; 

jedná se o rychlé orientační měřítko efektivnosti investice. Je ukazatelem likvidity a 

rizikovosti – je vhodným doplňkem výnosových metod. 

   Nedostatkem pak může být nerespektování faktoru času a to, že ukazatel nebere v úvahu 

příjmy z projektu, které vzniknou až po době návratnosti. Ty pak mohou být pro projekt 

rozhodující jak v kladném, tak záporném významu.  
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6.1.3. Metoda diskontované doby návratnosti 

     Vylepšením metody doby návratnosti je diskontovaná doba návratnosti. Tato metoda 

pracuje s diskontovanými (odúročenými) hodnotami jednotlivých peněžních toků a tím 

vyjadřuje jejich současnou hodnotu. Metoda pak podává přesnější výsledky o reálném 

splacení investice. 

 Výpočet diskontované doby návratnosti vychází ze vzorce pro výpočet statické doby 

návratnosti se zohledněním času v podobě diskontovaných peněžních toků v jednotlivých 

letech. Ty se určí dle následujícího vzorce: 11 

             Diskontované roční peněžní toky = roční peněžní toky * diskontní faktor              (6.8) 

                                               
 ni

faktorDiskontní



1

1
                                                 (6.9) 

 

 

6.2. Dynamické metody  

   Dynamické metody přihlížejí k působení faktoru času; jejich základem je diskontování 

všech vstupních parametrů použitých pro výpočet. Zároveň je v diskontním faktoru 

zohledněno i působení rizika. 3 

 

6.2.1. Metoda čisté současné hodnoty 

   Čistá současná hodnota považuje za efekt z investice peněžní příjem z projektu, jehož 

základ tvoří očekávaný zisk po zdanění, odpisy, popř. ostatní příjmy.  

   Tuto metodu lze definovat jako rozdíl mezi diskontovanými peněžními příjmy 

z investičního projektu a kapitálovým výdajem. 

   Díky použití podnikové diskontní sazby respektuje riziko investice a faktor času. 

 

Pro výpočet čisté současné hodnoty lze použít tuto rovnici: 2 
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kde  je n rok hodnocení 

 i diskontní sazba 
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kde  je ČSH čistá současná hodnota 

 Pn peněžní příjem z investice v jednotlivých letech její životnosti  

 K kapitálový výdaj na investici 

 i podniková diskontní sazba (v %/) 

 N doba životnosti investice (v letech) 

 n jednotlivé roky životnosti investice 

Mezi čistou současnou hodnotou a výhodností investice platí následující: 

Čistá současná hodnota > 0  investice je výhodná 

Čistá současná hodnota = 0  rozhodnutí o investici je indiferentní (projekt nezvyšuje                  

                                                  ani nesnižuje tržní hodnotu podniku) 

Čistá současná hodnota < 0  investice není výhodná 

Obecně platí, že čím je čistá současná hodnota vyšší, tím je investice pro podnik výhodnější. 

 

    Metoda čisté současné hodnoty je v dnešní době považována za nejvhodnější způsob 

ekonomického vyhodnocování investičních projektů.  

Mezi klady této metody patří zejména to, že:  

 vychází z peněžních toků  

 respektuje faktor času  

 za efekt považuje celý peněžní příjem, ne jen účetní zisk  

 bere v úvahu příjmy po celou dobu životnosti projektu. 

Předností je i to, že ukazuje bezprostřední přínos projektu k hlavnímu finančnímu cíli podniku 

– k tržní hodnotě firmy. 

   Nevýhodou metody čisté současné hodnoty je absolutní výsledek, který může zkreslit 

porovnání více investičních projektů, neboť nevyjadřuje přesnou míru ziskovosti projektu. Z 

tohoto důvodu se většinou doplňuje jinou metodou, která dává relativní pohled na více 

investičních variant, nejčastěji jde o metodu vnitřního výnosového procenta. Největším 

problémem této metody je velká citlivost na vývoj úrokových měr, které ovlivňují diskontní 

faktor. 5 
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6.2.2. Metoda indexu ziskovosti 

Metoda indexu ziskovosti (rentability) těsně souvisí s metodou čisté současné hodnoty 

investice. Je to poměrový ukazatel, který ukazuje podíl mezi diskontovanými peněžními 

toky a kapitálovým výdajem: 2 
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kde  je Iz index ziskovosti 

 Pn peněžní příjmy v jednotlivých letech životnosti projektu 

 K kapitálový výdaj 

 n jednotlivá léta životnosti projektu 

 N doba  životnosti projektu (v letech) 

 i hledaný úrokový koeficient 

 

Z uvedeného vyplývá, že kdykoliv je čistá současná hodnota kladná, je index rentability je >1 

a znamená to, že projekt je pro podnik přijatelný. 

Pokud je čistá současná hodnota záporná, pak i index rentability je < 1. 

   Index rentability se doporučuje používat jako kritérium, kdy se volí mezi více projekty, 

které mají kladnou čistou současnou hodnotu, avšak kapitálové výdaje podniku  jsou 

omezené. 

   Index rentability by se neměl využívat u projektů různé velikosti, jestliže se vzájemně 

vylučují a výběr není omezen kapitálovými zdroji. 2 V takových případech podnik preferuje 

spíše výši současné hodnoty peněžních příjmů, která bývá u větších projektů vyšší, než index 

rentability. 

 

6.2.3. Metoda vnitřního výnosového procenta  

  Tato metoda rovněž považuje za efekt peněžní příjem z projektu a respektuje časové 

hledisko. Je považována za téměř stejně vhodnou jako čistá současná hodnota. 

V odborné literatuře se pro označení vnitřního výnosového procenta (VVP) také používají 

názvy jako vnitřní míra výnosu, vnitřní míra návratnosti. 

Vnitřní výnosové procento lze definovat jako takovou úrokovou míru, při které současná 

hodnota peněžních příjmů z projektu se rovná kapitálovým výdajům. 2 
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Metoda vnitřního výnosového procenta lze modelově vyjádřit takto: 2 
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kde  je Pn peněžní příjmy v jednotlivých letech životnosti projektu 

 K kapitálový výdaj 

 n jednotlivá léta životnosti projektu 

 N doba  životnosti projektu (v letech) 

 i hledaný úrokový koeficient 

 

   Z uvedeného vzorce je patrné, že jej nebude tak snadné vyčíslit. Jednou z možností, jak 

hodnotu nalézt je využití tzv. iteračního způsobu výpočtu VVP. Podstatou této metody je 

nalezení 2 diskontních sazeb a to s kladnou a zápornou čistou současnou hodnotou. Poté lze 

vypočítat přibližnou hodnotu podle vzorce: 4 

 

                                                
 

vn

nvn
n

ČSHČSH

iiČSH
iVVP




                                                   (6.13) 

 

kde  je VVP vnitřní výnosové procento  

 in diskontní sazba kladné ČSH 

 iv diskontní sazba záporné ČSH 

 ČSHn čistá současná hodnota kladná 

 ČSHv čistá současná hodnota záporná 

 

   Zatímco u čisté současné hodnoty se počítalo s předem vybranou úrokovou mírou, u VVP 

naopak úrokovou míru hledáme. 

    Podle VVP jsou za přijatelné investiční projekty považovány ty, které vyjadřují vyšší úrok 

než požadovaná minimální výnosnost projektu. Požadovaná minimální výnosnost se odvozuje 

od výnosnosti dosahované na kapitálovém trhu. 

 

Shrnutí 

   Při volbě metody hodnocení investic by se měly brát v potaz klady i zápory každé metody. 

Výběr metody sám o sobě nezajistí úspěšné rozhodnutí, rovněž tak důležité je obstarat si 

reálné vstupní údaje o kapitálových výdajích a peněžních příjmech z projektu. 
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  Nákladová kritéria efektivnosti projektu jsou omezeně použitelná jen pro projekty zajišťující 

stejný rozsah výkonů nebo pro neziskové investice. 

  V propočtech efektivnosti je třeba respektovat významné finanční důsledky a při výběru 

projektů je důležité dbát na jejich srovnatelnost z hlediska délky životnosti. 

  Jako nejméně vhodným kritériem posuzování projektu je průměrná rentabilita projektu. 

  Doba návratnosti je ukazatelem likvidity projektu, je vhodné ji kombinovat s kritérii 

výnosnosti. 

  Dynamické metody respektující faktor času při propočtech efektivnosti investičních projektů 

podstatně ovlivňují rozhodování o přijetí či nepřijetí projektu. Metody, jako diskontovaná 

doba návratnosti, čistá současná hodnota či výnosové procento by měly být využívány tam, 

kde se předpokládá delší doba pořízení dlouhodobého majetku a delší doba jeho ekonomické 

životnosti. Přínos investičního projektu k maximalizaci tržní hodnoty podniku nejpřehledněji 

formulují finanční kritéria hodnocení efektivnosti projektu, zejména čistá současná hodnota. 

Tato metoda nejlépe vyhovuje hlavnímu finančnímu cíli podnikání v tržní ekonomice.  

Taktéž u vzájemně se vylučujících projektů je nejvhodnější používat metodu čisté současné 

hodnoty. 
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7.     Praktická část 
 

   Investiční projekt, kterým byla rekonstrukce protitlakové turbíny, byl realizován v roce 

2012. Přestože podnik se již pro tuto investici rozhodl, vybrala jsem si zhodnocení tohoto 

projektu pro svou diplomovou práci.  Vedlo mě k tomu především zjištění, že podnik pro své 

rozhodnutí investici přijmout zvolil pouze metodu prosté návratnosti investice.  

Investiční projekt je proto v práci posuzován ještě jinými metodami, jejichž výsledky jsou 

následně vyhodnoceny. 

7.1.      Vstupní údaje 

 

Při výpočtech v práci se vycházelo z poskytnutých údajů, které měl podnik pro svůj výpočet 

prosté návratnosti. 

Tabulka č.2: Výpočet návratnosti z protitlaké MW turbíny  

Roční navýšení výroby el. Energie MWh 1 552  

Výpočet úspory el. Energie    

   nákup silové el. Energie EUR/MWh 60,48 

Aktuální cena na pražské 

energetické burze pro rok 

2012 (www.pxe.cz) ke dni 

15.3.2011, zvýšená o marži 

obchodníka 

 Kč/MWh 1 475,41  

   Kurs Kč/EUR 24,40 ke dni 15.3.2011 

   úspora dist. Poplatků Kč/MWh 141,97  

Úspora silové el. Energie Kč 2 289 836  

Úspora distr. poplatků (při cenách r. 

2011) Kč 220 337 

 

Celková úspora z nákupu el. Energie Kč 2 510 173  

Zelené bonusy ze spoluspalování 

biomasy Kč 1 086 400 

 

Celková úspora Kč 3 596 573  

Investiční náklady na turbínu Kč 8 960 000  

Prostá návratnost investice let 2,49 

Investiční náklady/celková 

úspora 
Zdroj: interní materiály MS UTILITIES & SERVICES a.s. 

 

   Jelikož je doba životnosti investice plánována na 15 let, je zde předpoklad, že se některé 

údaje pro výpočet budou lišit od původních údajů, ze kterých vycházel pro svůj propočet 

podnik.  

    Předpověď hodnot pro výpočet doby návratnosti jako je kurz Kč vůči euru a vývoj cen 

silové elektřiny je velmi obtížná. Tyto hodnoty jsou dlouhodobě ovlivňovány několika 

http://www.pxe.cz/
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faktory, jako např. to, zda- li se eurozóna nerozpadne, nejistou situací v Evropě v souvislosti s 

dluhovou krizí, apod. Vývoj krize je přitom zásadní pro kurz Kč, protože na krizi reagují 

zahraniční investoři.  

    Hodnoty byly zvoleny na základě vlastních předpokladů, kdy jsem vycházela z údajů o 

cenách silové elektřiny a změn kurzu z předchozích let. 1314 

    Pro předpokládané budoucí hodnoty jsem vytvořila tabulku, kdy jsem u ceny silové energie 

použila meziroční navýšení o 2,5 % od poslední známé ceny (tj. r.2013). Zvolila jsem 

optimistickou vizi s trvajícím nárůstem , ale přesto jsem se nedostala na cenu, která byla 

použita pro výpočet prosté návratnosti společností. Především je to proto, že hned 

v následném roce po schválení investice došlo k poklesu ceny silové elektrické energie. 

  

Obrázek 7: Kurz Kč/EUR 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

27,2 25,4 24,4 24,7 25,68 25,9 26,12 26,34 26,56 26,78 26,5 26,28 26,06 25,84 25,62 25,48 25,22 25,67 

 Zdroj: autor na základě vlastního předpokladu vývoje kurzu 13 

 

Obrázek 8: Cena silové energie 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
52,1 54,1 60,5 52,8 42,93 44 45,1 46,23 47,39 48,57 49,79 51,03 52,31 53,61 54,95 56,33 57,74 

Zdroj: autor na základě vlastního předpokladu vývoje ceny silové el.energie 14 

   

http://finance.idnes.cz/kurzovni-listek.aspx
http://www.pxe.cz/
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  Při stanovení kurzu Kč vůči euru jsem použila hodnoty od 25 do 27 opakující se v určité 

sinusoidě přibližně dle dat z předešlých let.  

    Po dosazení hodnot ceny silové el. energie EUR/MWh a hodnot Kč/EUR (ostatní ceny 

zůstaly stejné) jsme získali hodnoty úspory pro jednotlivé roky. 

Tabulka 3:Výpočet úspory na jednotlivé roky 

 

    V následujících kapitolách bude sledovaný investiční projekt hodnocen pomocí statických a 

dynamických metod, které byly uvedeny v praktické části. 

 

7.2.    Statické metody  

   Statické metody jsou oblíbené pro svoji jednoduchost, v praxi mívají při hodnocení 

efektivnosti  projektů hlavně pomocný charakter  k dalším  metodám. 

7.2.1. Metoda průměrné výnosnosti 

 

    Tato metoda považuje za efekt z projektu zisk, který investice přináší. Jde obvykle o 

průměrný roční zisk po zdanění, protože právě ten je považován za  ukazatele přínosu 

projektu pro podnik.  

    Pro zjištění celkového ročního peněžního příjmu z investice bylo nutné stanovit rovněž výši 

odpisů. Odpisování je rovnoměrné, investice je dle z.č. 586/1992 Sb., § 30 odst.1) zákona o 

daních z příjmů zařazena do 3. odpisové skupiny s dobou odpisování 10 let.       

 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Nákup silové 

energie 

(EUR/MWh) 52,8 42,93 44 45,1 46,23 47,39 48,57 

Kurs(Kč/EUR) 24,7 25,68 25,9 26,12 26,34 26,56 26,78 

Celková 

úspora (Kč) 

 

3 330 794 

 

3 017 728 

 

3 075 397 

 

3 135 012 

 

 

3 196 605 

 

 

3 260 206 

 

 

3 325 431 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Nákup silové 

energie 

(EUR/MWh) 49,79 51,03 52,31 53,61 54,95 56,33 57,74 

Kurs(Kč/EUR) 26,5 26,28 26,06 25,84 25,62 25,48 25,22 

Celková 

úspora (Kč) 
3 354 501 

 

3 388 076 

 

3 422 422 

 

3 456 696 

 

3 491 673 

 

3 534 305 

 

3 566 764 
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Daňová sazba pro daň z příjmů právnických osob je dle z.č. 586/1992 Sb., § 21 odst. 1) 

zákona o daních z příjmů 19 %.  15 

Při výpočtech se předpokládá, že i v ostatních letech bude konstantní výše daně z příjmů. 

    Podnik financoval projekt z vlastních zdrojů, proto nejsou žádné položky jako např. 

nákladové úroky či úvěrové splátky, které by měnily hodnotu čistého peněžního toku. 

Tabulka 4: Výpočet výše daňových odpisů 15 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 5: Výpočet hospodářského výsledku (HV) 

 

 

Rok  Sazba Výše odpisu 

1.   5,5% 492.800 Kč 

2.-10. 10.5% 940.800 Kč 

Celkem  100% 8.960.000 Kč 

 

Rok 

 

Úspora (Kč) 

 

Odpisy (Kč) 

Daňový základ 

(Kč) 

 

HV po zdanění 
(daňová sazba 19%) 

(Kč) 

Peněžní tok 
(HV po zdanění + 

odpisy)(Kč) 

1. 3.596.573 -492.800 3.103.773 2.514.056 3.006.856 

2. 3.330.794 -940.800 2.389.994 1.935.895 2.876.695 

3. 3.017.728 -940.800 2.076.928 1.682.312 2.623.112 

4. 3.075.397 -940.800 2.134.597 1.729.024 2.669.824 

5. 3.135.012 -940.800 2.194.212 1.777.312 2.718.112 

6. 3.196.605 -940.800 2.255.805 1.827.202 2.768.002 

7. 3.260.206 -940.800 2.319.406 1.878.719 2.819.519 

8. 3.325.431 -940.800 2.384.631 1.931.551 2.872.351 

9. 3.354.501 -940.800 2.413.701 1.955.098 2.895.898 

10. 3.388.076 -940.800 2.447.276 1.982.294 2.923.094 

11. 3.422.422 - 3.422.422 2.772.162 2.772.162 

12. 3.456.696 - 3.456.696 2.799.924 2.799.924 

13. 3.491.673 - 3.491.673 2.828.255 2.828.255 

14. 3.534.305 - 3.534.305 2.862.787 2.862.787 

15. 3.566.764 - 3.566.764 2.889.079 2.889.079 

  8.960.000   33.365.670  

ø roční 

zisk 

    

2.224.378 
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Po získání hodnot ročního zisku jednotlivých let jsme mohli vypočíst průměrný roční zisk. Po  

jeho dosazení do příslušného vzorce (viz. níže) jsme získali výši výnosnosti podniku. 

Tabulka 6: Výpočet průměrné výnosnosti 

 

 

   Výnosnost investice činí 24,83%. Jelikož je vyšší než požadovaná výnosnost podniku, 

můžeme projekt hodnotit jako přijatelný. 

 

   Metoda průměrné výnosnosti nebývá většinou teoretiků doporučována k jejímu používaní 

pro hodnocení projektů, jelikož např. nerespektuje odpisy jako součást peněžních příjmů 

z investice, nezohledňuje rozsah projektu aj. Přesto je v praxi tato metoda oblíbená pro svou 

jednoduchost a srozumitelnost. 

     Částečnou předností tohoto ukazatele je jeho konzistentnost s běžně používaným 

ukazatelem rentability podniku jako celku, který vychází z účetních výkazu firmy. 

 

7.2.2. Metoda doby návratnosti 
 

   Při použití této metody zjistíme, za jak dlouho se vložená investice podniku vrátí, tj. kdy se 

náklady spojené s její realizací zaplatí.   

   Pro výpočty v práci je použita  6%  podniková diskontní míra, kterou pro svůj podnik 

stanovili majitelé.  

   Podle tabulky č.1 (kapitola 5.3.),  kde se hodnotí výše diskontní sazby podle kategorie 

projektu, by ale tato investice měla být spíše zařazena do kategorie „Rozšíření existujícího 

výrobního programu“ s diskontní sazbou 12%. 

 

   Jelikož však podnik patří mezi dobře zavedené firmy a majitelé neočekávají v budoucnu 

výraznější pokles cen energií, ohodnotili projekt jako méně rizikový. Proto jsou také ochotni 

akceptovat nižší výnos, tedy 6%. 

 

 

Výpočet průměrné výnosnosti   

K

Z
ROI r  

 

%83,24
8960000

2224378
ROI  Průměrný roční zisk 2.224.378 Kč 

Celkové kapitálové náklady 8.960.000 Kč 

Výnosnost  24,83 % 
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Tabulka 7: Výpočet diskontované a nediskontované doby návratnosti 

 

 

Z tabulky vyplývá, že se investice v obou případech (při  nediskontování  i  při diskontování 

peněžních toků) splatí ve čtvrtém roce. 

Pokud bychom chtěli určit splacení s přesností na dny, pak by výpočet vypadal takto: 

 u nediskontováni     453.337 ÷ 2.669.824 × 365 =   62 dní => 3 roky a   62 dní 

 u diskontování      1.360.996 ÷ 2.114.768 × 365 = 235 dní => 3 roky a 235 dní 

 

    Rozdíl mezi délkou diskontované a nediskontované doby návratnosti není tak velký, což je 

dáno vysokými peněžními toky v jednotlivých letech, nižší podnikovou diskontní mírou, která 

je pouhých 6 % a rovněž poměrně krátkou dobou návratnosti.   

Doba návratnosti nepřekračuje stanovenou délku životnosti, tj. 15 let, proto je projekt 

přijatelný. 

 

Shrnutí 

 
  K nevýhodám statickým metod patří jejich nerespektování faktoru času a to, že nezahrnují 

faktor rizika. Proto jsou tyto metody nevhodné u dlouhodobějších projektů, jelikož mohou 

výsledky zkreslovat. 

 

  Diskontováním můžeme tuto nevýhodu částečně odstranit, protože se díky tomu časové 

hledisko a faktor rizika ve výsledcích zobrazí. 

 

Investiční projekt byl statickými metodami vyhodnocen kladně, je tedy přijatelný. 

 

Rok 0 1 2 3 4 

Peněžní toky                        (Kč) -8.960.000 3.006.856 2.876.695 2.623.112 2.669.824 

Chybí do splacení  

(bez diskontování)               (Kč) 

-8.960.000 -5.953.144 -3.076.449 -453.337 2.216.487 

Podniková diskontní míra 6%  0,9434 0,8899 0,8396 0,7921 

Diskontované peněžní toky (Kč) -8.960.000 2.836.668 2.559.971 2.202.365 2.114.768 

Chybí do splacení  

(s diskontováním)                (Kč) -8.960.000 -6.123.332 -3.563.361 -1.360.996 753.772 
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      Tabulka 8: Výsledky statických metod 

Metoda Výsledek Hodnocení 

Průměrný roční zisk                       2.224.378,- Kč projekt je přijatelný 

Průměrná výnosnost                               24,83  % projekt je přijatelný 

Nediskontovaná doba návratnosti                      3 roky a 62 dní projekt je přijatelný 

Diskontovaná doba návratnosti                    3 roky a 235 dní projekt je přijatelný 

 

   Z tabulky s výsledky vychází projekt jako výhodný, průměrný roční zisk po zdanění a 

odpisech vyšel 2.224.378,- Kč a díky tomu jsme mohli posoudit i výnosnost investice, která 

činí 24,83 %.  Základním požadavkem je, aby vypočtená průměrná výnosnost projektu 

dosahovala alespoň hodnoty dosavadní rentability podniku jako celku. 

  Doba návratnosti je v případě nediskontování i diskontování ve čtvrtém roce, v případě 

diskontování je o 173 dní doba návratnosti delší. Čím je doba návratnosti kratší, tím je projekt 

výhodnější. Podstatné je, že je splněna podmínka, že doba návratnosti investice je kratší než 

doba její životnosti.   

    

    Statické metody by měli mít u projektů plánovaných na delší časové období roli 

dodatkovou k metodám dynamickým.  

 

7.3.     Dynamické metody 

 

     Dynamické metody respektují časovou hodnotu peněz a své uplatnění naleznou při 

hodnocení efektivnosti u všech projektů, u kterých se počítá s dlouhou dobou životností 

projektu. 

 

 

7.3.1. Metoda čisté současné hodnoty 

 

    Metoda čisté současné hodnoty patří v praxi mezi nejoblíbenější metody hodnocení 

investic, protože spojuje všechny důležité faktory a její výsledky jsou přesné. 

   Čistá současná hodnota nám udává, kolik peněz nám za vybranou dobu životnosti projektu 

daný projekt přinese nebo naopak ubere.  
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Tabulka 9:Výpočet metody čisté současné hodnoty 

 Předpokládaný 

peněžní tok 

(Kč) 

Diskontní 

faktor    

(Kč) 

Diskontovaný 

peněžní tok 

(Kč) 

Kumulovaný 

diskontovaný 

peněžní tok 

(Kč) 

0 -8.960.000 1 -8.960.000 -8.960.000 

1 3.006.856 0,9434 2.836.668 -6.123.332 

2 2.876.695 0,8899 2.559.971 -3.563.361 

3 2.623.112 0,8396 2.202.365 -1.360.996 

4 2.669.824 0,7921 2.114.768 753.772 

5 2.718.112 0,7473 2.031.245 2.785.017 

6 2.768.002 0,705 1.951.441 4.736.458 

7 2.819.519 0,6651 1.875.262 6.611.720 

8 2.872.351 0,6274 1.802.113 8.413.833 

9 2.895.898 0,5919 1.714.082 10.127.915 

10 2.923.094 0,5584 1.632.256 11.760.171 

11 2.772.162 0,5268 1.460.375 13.220.546 

12 2.799.924 0,497 1.391.562 14.612.108 

13 2.828.255 0,4688 1.325.886 15.937.994 

14 2.862.787 0,4423 1.266.211 17.204.205 

15 2.889.079 0,4173 1.205.613 18.409.818 

   27.369.818 
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ČSH= 27 369 818– 8 960 000 = 18 409 818 

Čistá současná hodnota při životnosti 15 let je 18 409 818. 

   Jelikož je tato hodnota kladná, znamená to, že na investici vyděláme a proto lze projekt 

hodnotit jako přijatelný.   

 

   Výše ČSH ukazuje, že jde o ekonomicky efektní projekt, jehož realizace povede k růstu 

hodnoty firmy. 
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7.3.2. Index ziskovosti 

 

   Na předchozí uvedenou metodu čisté současné hodnoty navazuje metoda indexu ziskovosti, 

která je její určitou obdobou. Místo rozdílu jsou hodnoty počítány podílem. 

Abychom mohli projekt vyhodnotit jako přijatelný, je potřeba, aby výsledná hodnota indexu 

ziskovosti byla vyšší než 1. 

 

 
1,3

8960000

273698181

1

1
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Index ziskovosti vyšel 3,1, projekt je tedy přijatelný. Čím vyšší je hodnota tohoto ukazatele, 

tím je projekt výhodnější. 

 

  Index ziskovosti vyjadřuje velikost současné hodnoty budoucích příjmů projektu připadající 

na jednotku investičních nákladů přepočtených na současnou hodnotu. 11 

   U našeho projektu tedy na jednu korunu investičních výdajů v jejich přepočtu na současnou 

hodnotu projekt přináší 3,1 Kč budoucích příjmů přepočtených opět na jejich současnou 

hodnotu. 

 

7.3.3. Vnitřní výnosové procento   

 
    Vnitřní výnosové procento (VVP) je taková úroková míra, při které je současná hodnota 

peněžních příjmů z investice rovna kapitálovým výdajům vynaloženým na investici. 

    Tato metoda bývá v praxi hojně využívána. VVP je relativní ukazatel, který ukazuje přínos 

projektu v % pokud zvážíme časovou hodnotu peněz. 

   Pro výpočet VVP posloužil vzorec iteračního způsobu výpočtu, kdy pro dosažení záporné 

čisté současné hodnoty byla použita diskontní sazba 35%. 
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Tabulka 10: Výpočet vnitřního výnosového procenta 

 Předpokládaný 

peněžní tok  

(Kč) 

Diskontní 

faktor 6% 

Kumulovaný 

diskontovaný 

peněžní tok 

(Kč) 

Diskontní 

faktor 35% 

Kumulovaný 

diskontovaný 

peněžní tok 

(Kč) 

0 -8.960.000 1 -8.960.000 1 -8.960.000 

1 3.006.856 0,9434 -6.123.332  0,741 -6.731.920 

2 2.876.695 0,8899 -3.563.361 0,5487 -5.153.477 

3 2.623.112 0,8396 -1.360.996 0,4064 -4.087.444 

4 2.669.824 0,7921 753.772 0,3011 -3.283.560 

5 2.718.112 0,7473 2.785.017 0,223 -2.677.421 

6 2.768.002 0,705 4.736.458 0,1652 -2.220.148 

7 2.819.519 0,6651 6.611.720 0,1224 -1.875.038 

8 2.872.351 0,6274 8.413.833 0,0906 -1.614.803 

9 2.895.898 0,5919 10.127.915 0,067 -1.420.778 

10 2.923.094 0,5584 11.760.171 0,0497 -1.275.500 

11 2.772.162 0,5268 13.220.546 0,0368 -1.173.485 

12 2.799.924 0,497 14.612.108 0,0273 -1.097.047 

13 2.828.255 0,4688 15.937.994 0,0202 -1.039.916 

14 2.862.787 0,4423 17.204.205 0,015 -996.974 

15 2.889.079 0,4173 18.409.818 0,0111 -964.906 

Č   18.409.818  -964.906 
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   Dle tohoto kritéria je investice přijatelná v případě, že VVP je vyšší než diskontní míra. Čím 

je vyšší VVP, tím je vyšší návratnost investice. 

Vypočtená hodnota vnitřního výnosového procenta je 33,56 %, což je více než podniková 

diskontní míra 6 %. Projekt lze proto hodnotit jako přijatelný. 
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Shrnutí 

 
Dynamické metody jsou svým výpočtem složitější, ale poskytují přesnější výsledky než 

statické metody. Dynamické metody do svých hodnocení zahrnují i riziko, které je 

reprezentováno úrokovou mírou vyjadřující požadovanou výnosnost. 

  V případě hodnoceného projektu byla použita diskontní sazba 6%, kterou stanovili majitelé 

podniku. 

Tabulka 11: Výsledky dynamických metod 

Metoda Výsledek Hodnocení 

Čistá současná hodnota                      18.409.818,- Kč projekt je přijatelný 

Index ziskovosti                                      3,1 projekt je přijatelný 

Vnitřní výnosové procento                                  33,56% projekt je přijatelný 

 

   Z tabulky lze vyčíst, že rovněž dynamickými metodami byl projekt vyhodnocen příznivě. 

Výpočtem čisté současné hodnoty jsme zjistili, že realizace investice přinese podniku za dobu 

své životnosti 18.409.818,- Kč. 

   Index ziskovosti je vyšší než 1, což je základní podmínkou přijatelnosti. Výše vypočítaného 

indexu 3,1 nám vyjadřuje poměr očekávaných diskontovaných peněžních příjmů z investice k 

počátečním kapitálovým výdajům.  

   Míra vnitřního výnosového procenta 33,56% je vyšší než podniková diskontní míra. Vyšší 

míra VVP podniku zajistí vyšší návratnost investice 

 

   Zhodnocením efektivnosti konkrétní investice v podniku pomocí dynamických a statických 

metod jsme získali dostatečné podklady pro rozhodnutí investici přijmout. 
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Závěr  
 

   Rozhodování o investicích a jejich pořízení se řeší v každém podniku, ať už se jedná o 

pořízení nových strojů či technologií, nebo se uvažuje o úpravách stávajících zařízení. 

Rozhodování to jsou riziková, protože co se na začátku jeví jako výhodná investice, nemusí 

nakonec takto dopadnout. 

Proto je dobré při rozhodování se o investicích používat k tomu vhodné metody jejich 

hodnocení. 

 Cílem této diplomové práce bylo srovnání jednotlivých variant výpočtu efektivnosti investice 

v konkrétním podniku. 

  V teoretické části diplomové práce  jsem podrobněji popsala nejčastěji využívané metody 

hodnocení, jež byly do kapitol rozděleny dle hlediska přihlížení nebo nepřihlížení k faktoru 

času na metody statické a dynamické. 

  V praktické části jsem pomocí těchto uvedených metod hodnotila konkrétní investici – 

úpravu protitlakové turbíny, jež byla realizována v podniku MS UTILITIES & SERVICES 

a.s. v Bohumíně.  

   V případě této investice vychází všechny hodnoty kladně a příznivě pro zvolení projekt 

přijmout. Hodnocení jednotlivých výsledků použitých metod bylo shrnuto na konci kapitol. 

  V podniku při rozhodování, zda investici přijmout či ne, bylo rozhodující, v jakém časovém 

horizontu se jim investice vrátí. Při svém výpočtu hodnocení efektivnosti této investice 

vycházeli v podniku pouze ze statické metody prosté doby návratnosti, kdy počítali pouze 

s hodnotou čisté úspory, kterou zjistili po zpracování roční bilance navýšení výroby elektrické 

energie. 

Doba návratnosti jim vyšla 2,49 let.  

Je nutné konstatovat, že se jedná o investici, jejíž doba návratnosti je relativně krátká, proto 

byl tento údaj pro ně dostačující. 

   V práci jsem provedla zhodnocení této investice více metodami. Protože se jedná o investici 

dlouhodobou, s plánovanou životností 15 let, zohlednila jsem tuto skutečnost vypracováním 

grafů s vlastním odhadem vývoje cen silové energie a vlastním předpokladem vývoje kurzu 
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české měny k euru. Po zapracování těchto hodnot do výpočetní tabulky, se kterou pracovali 

ve firmě, vyšly údaje o úspoře propočtené na jednotlivých 15 let životnosti projektu.  

     Pro výpočet metody průměrné výnosnosti bylo třeba zjistit čistý peněžní tok, proto došlo 

k další změně původních hodnot. Hodnoty úspory byly sníženy o daňové odpisy, které u této 

investice budou probíhat rovnoměrně 10 let a zdaněny 19% daně z příjmů.  

   Po těchto úpravách výchozích údajů už byly patrné rozdíly ve výsledku doby návratnosti, 

kdy byla diskontovaná doba návratnosti vypočtena 3 roky a 235 dní. 

Pro tento projekt to neznamená zásadní rozdíl, avšak u  projektů s delší dobou návratnosti by 

tento nepřesný údaj mohl vést k podhodnocení finančního efektu investice a k nesprávnému 

rozhodnutí.  

   Rozhodování na základě statické metody průměrné návratnosti není vhodné z důvodu 

nerespektování faktoru času v hodnocení. Statické metody by měly u dlouhodobějších 

projektů plnit funkci dodatkovou k metodám dynamickým. 

    Při hodnocení investic s dlouhou dobou ekonomické životnosti a projektů, kde se doba 

pořízení předpokládá delší než 1 rok,  bych doporučovala používat metody dynamické, které 

při svých výpočtech respektují časovou hodnotu peněz a faktor rizika, čímž se jejich výpočty 

stávají přesnější. 

   Uvedené poznámky a doporučení v oblasti hodnocení efektivnosti investic by měly vést 

hlavně k získání pravdivějších podkladů pro rozhodování, zda si má posuzovanou investici 

podnik zvolit či nikoliv. Investiční rozhodování na základě přesnějších výsledků by mělo vést 

k efektivnějšímu využití kapitálových výdajů. 

   V práci jsem zhodnotila jednotlivé metody hodnocení efektivnosti investic, jak statické – 

metodu návratnosti, metodu výnosnosti, tak dynamické – metodu čisté současné hodnoty, 

vnitřního výnosového procenta, indexu ziskovosti, čímž se mi podařilo naplnit cíl diplomové 

práce. 
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