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Abstrakt 

Cílem této diplomové práce je zpětné zhodnocení již realizovaného projektu ve spo-

lečnosti Kermi s.r.o., včetně zhodnocení základních charakteristik projektu, cílů a jejich 

naplnění, zhodnocení analýzy rizika, posouzení zvolených metod hodnocení efektiv-

nosti investic a porovnání plánovaných a skutečných hodnot. V teoretické části je po-

zornost věnována problematice investičního rozhodování, metodám hodnocení efek-

tivnosti investičních, druhům financování, a nakonec problematice postauditů inves-

tičních projektů. Poznatky z teoretické části jsou pak aplikovány v praktické části. V té 

je nejprve představena společnost, která vybraný projekt realizovala a poté samotný 

projekt, u něhož je následně proveden postaudit. Hlavním výstupem této práce je ur-

čení faktorů úspěchu a neúspěchu daného investičního projektu a doporučení pro spo-

lečnost ohledně provádění postauditů. 

Klíčová slova 

Investiční rozhodování, investiční projekt, postaudit, hodnocení projektu,  metody 

hodnocení efektivnosti investic, financování projektu 

 

Abstract 

The aim of this diploma thesis is to retrospectively evaluate the already realized pro-

ject in the company Kermi s.r.o. In the theoretical part, attention is paid to the issue of 

investment decision-making, investment efficiency evaluation methods, project fi-

nancing, and finally the issue of post-audit of investment projects. Knowledge from 

the theoretical part is then applied in the practical part. First there is an introduction 

of the company that implemented the selected project and then an introduction of 

the project itself, which is the subsequently carried out post-audit. The main outcome 

of this thesis is to determine the success and failure factors of the investment project 

and propose recommendations for the company on the implementation of post-au-

dits. 

Key words 

Investment decision-making, investment project, post-audit, project evaluation, 

investment efficiency evaluation methods, project financing  
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Úvod 

V současné době silné konkurence je pro společnosti čím dál tím těžší se na trhu udr-

žet. Proto je důležité, aby uměly využít příležitostí, které se jim naskytnou. Využití 

těchto příležitostí bývá většinou ve formě investičních projektů. Investiční projekty 

mohou společnostem přispět ke zvýšení jejich hodnoty kupříkladu pomocí zvyšování 

výnosů či naopak úsporou nákladů. Investiční rozhodování má pak za úkol rozhodnout 

o tom, zda daný investiční projekt přijmout nebo nepřijmout. Aby mohlo být investiční 

rozhodnutí kvalitní, musí být kvalitně provedena příprava a správně využity metody 

hodnocení efektivnosti investic. Bohužel současná praxe ukazuje na neúspěch mnoha 

projektů. Tyto neúspěchy mají většinou podobu vyšších nákladů na projekt nebo pro-

dloužení doby realizace. Nástrojem, který umožňuje poučení se z chyb u projektů, a 

naopak zjištění faktorů úspěchu, je právě postaudit investičních projektů. 

 

Cílem této diplomové práce je zpětné zhodnocení již realizovaného projektu ve spo-

lečnosti Kermi s.r.o., včetně zhodnocení základních charakteristik projektu, cílů a jejich 

naplnění, zhodnocení analýzy rizika, posouzení zvolených metod hodnocení efektiv-

nosti investic a porovnání plánovaných a skutečných hodnot. Přínosem pak budou po-

klady, které firmě poskytnou cenné informace o úspěšnosti zrealizovaného projektu a 

zároveň poučení se z případných chyb pro budoucí projekty.  

 

Práce je rozdělena do dvou částí, a to teoretické a praktické. Ta teoretická se věnuje 

zejména problematice investičního rozhodování, hodnocení investičních projektů a 

postauditů investičních projektů. Poznatky z teoretické části jsou poté uplatněny na 

konkrétním projektu společnosti Kermi s.r.o. 

 

První kapitola teoretické části je věnována investičnímu rozhodování. Součástí této ka-

pitoly je vysvětlení základních pojmů, klasifikace investic, fáze investičních projektů a 

okolnosti ovlivňující investiční rozhodování. Druhá kapitola se zabývá metodami hod-

nocení investic. Jsou zde uvedeny postupy jejich výpočtu a výhody či nevýhody jejich 

využití. V další kapitole jsou rozebrány druhy financování investičních projektů a jejich 

vliv na efektivitu projektu. Poslední kapitola teoretické části se věnuje přímo proble-

matice postauditů investičních projektů.  
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Praktická část se nejprve zabývá představením samotné společnosti Kermi s.r.o. Ná-

sledně je představen investiční projekt, u kterého je v další kapitole proveden postau-

dit. Náplní postauditu tohoto projektu je zhodnocení jeho základních charakteristik, 

cílů a jejich naplnění, zhodnocení analýzy rizika, posouzení zvolených metod hodno-

cení efektivnosti investic a porovnání plánovaných a skutečných hodnot. Součástí po-

rovnání plánovaných a skutečných hodnot je i objasnění příčin vzniku odchylek, které 

byly při tomto porovnávání zjištěny. V práci je uplatněna metoda analýzy, budou apli-

kovány poznatky z teoretické části a z konzultací s vedoucím závodní techniky a ve-

doucí controllingového oddělení společnosti, kteří se podíleli na projektu. K vypraco-

vání jsou rovněž využity informace z interních dokumentů společnosti a z veřejně do-

stupných zdrojů, především z obchodního rejstříku a webových stránek společnosti. 

Hlavním výstupem praktické části je určení faktorů úspěchu a neúspěchu daného in-

vestičního projektu a doporučení pro společnost ohledně provádění postauditů.  
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1 INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ 

Hlavním cílem úvodní kapitoly je charakteristika základních pojmů obecně souvisejí-

cích obecně s investicemi a investičním rozhodováním. Náplní této kapitoly bude, 

kromě vymezení těchto základních pojmů, i základní klasifikace investic, fáze investič-

ního projektu a okolnosti, které mají na investiční rozhodování vliv. 

 

Abychom mohli hovořit o investičním rozhodování, měli bychom nejprve definovat po-

jem investice. Na investice lze pohlížet jak z pohledu makroekonomického, tak z po-

hledu mikroekonomického. Investice jsou dle Valacha (2006, str. 16) “ekonomická čin-

nost, při níž se subjekt (stát, podnik jednotlivec) vzdává své současné spotřeby s cílem 

zvýšení produkce statků v budoucnosti”. 

 

Z makroekonomického pohledu se na investice pohlíží v rámci ekonomiky jako celku a 

chování státu. Investice lze dle Valacha (2006, s. 16) definovat jako vztah mezi hrubým 

domácím produktem a současnou spotřebou: 

 

U = I = H–S 

  

kde: U = úspory z hrubého domácího produktu (odložená spotřeba) 

         H = hrubý domácí produkt 

         S = spotřeba 

         I = investice 

 

Podle Scholleové (2009, s. 13) jsou investice z mikroekonomického pohledu nejčastěji 

chápány jako ekonomická činnost, při které podnik obětuje současné prostředky ve 

prospěch budoucích dlouhodobě vyšších užitků a peněžních příjmů. Kislingerová 

(2010, s. 281) definuje investice jako „jednorázově (krátkodobě) vynaložené zdroje, 

které budou přinášet peněžní příjmy během delšího časového období”. Jak můžeme 

vidět, obě tyto definice mají stejnou podstatu chápání investic jako omezení současné 

spotřeby ve prospěch budoucí. 

 

Investice slouží jak k tomu, aby podnik zachoval do budoucna svoji existenci, tak pře-

devším k tomu, aby podnik rostl a rozvíjel se. Scholleová (2009, s. 13) to označuje za 

jednu z nejdůležitějších otázek, kterými se podnik musí zabývat, aby přežil v 
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konkurenčním prostředí. Jak tvrdí Fotr (2012, s. 126), investiční plán podniku je sou-

časně s finančním plánem nejpodstatnějším strategickým plánem podniku. Investiční 

plán, i jednotlivé investiční projekty, by měl být v souladu se strategií podniku a napo-

máhat k jejímu naplnění. V poslední době, kdy podle Šuláka a Vacíka (2005, s. 62) o 

úspěchu či neúspěchu daného podniku rozhoduje zákazník, je důležité, aby podnik 

mezi své priority zařadil inovace. 

 

Co se týká samotného investičního rozhodování, je jedním z nejdůležitějších rozhod-

nutí podniku. Úkolem investičního rozhodování je rozhodnutí o tom, zda daný projekt 

přijmout či zamítnout. Jak uvádí Fotr a Souček (2011, s. 16), toto rozhodnutí má samo-

zřejmě vliv na podnik i jeho okolí. Znamená to, že úspěch projektu může mít značně 

příznivý dopad na ekonomiku a fungování podniku, a naopak jeho neúspěch může 

způsobit výrazné komplikace a ztráty podniku, které mohou směřovat až k jeho zániku. 

Jak je již zmíněno výše, investiční projekty by měly podporovat naplnění podnikové 

strategie. Je to jeden z interních faktorů, které jsou při rozhodování o jednotlivých pro-

jektech zohledňovány. Dalším je podle Fotra a Součka (2011, s. 16) například dostup-

nost zdrojů apod. Kromě těchto interních faktorů musí investiční rozhodování brát v 

potaz i externí faktory, jejichž většina souvisí s určitým rizikem a nejistotou. Jsou to 

takové faktory, u nichž se dle Fotra a Součka (2011, s. 16) dá vývoj analyzovat jen velmi 

těžko. To, jak jsou tyto faktory zohledňovány, má velký vliv na kvalitu daného rozhod-

nutí. 

 

V následující části této kapitoly bude uvedena základní klasifikace investic, budou cha-

rakterizovány jednotlivé fáze investičního projektu a popsány okolnosti ovlivňující in-

vestiční rozhodování. 

  

1.1 Klasifikace investic 

Investice můžeme rozdělit podle více hledisek. Na začátku každého investičního pro-

jektu je vhodné určit jeho parametry a specifika, aby bylo možné ho správně kontrolo-

vat, hodnotit a případně zamítnout, pokud nebude dané hledisko splňovat stanovené 

hodnoty. Podle různých autorů se dají investice rozdělit z různých hledisek: 
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● Fotr a Souček (2011, s. 17) je dělí z hlediska vztahu k rozvoji podniku na projekty: 

○ Rozvojové, orientované na expanzi – jedná se o projekty, které mají za 

úkol zvýšení objemu výroby, rozšíření portfolia výroby, resp. služeb nebo 

například vstup na nové trhy, to vše za účelem zvýšení tržeb. 

○ Obnovovací – u těchto projektů jde v zásadě o výměnu již zastaralého 

výrobního zařízení. A to z důvodu, že zařízení je již na konci své život-

nosti, anebo je patrně schopné provozu, nicméně jeho provoz je již velmi 

nákladný a podniku se nevyplatí. 

○ Mandatorní (regulatorní) - jak již z názvu vyplývá, jedná se o projekty, 

které nesouvisí s ekonomickými cíli podniku. Mandatorní projekty jsou 

takové projekty, které mají za cíl, aby podnik dodržoval veškeré stano-

vené zákony, předpisy a nařízení týkající se jeho fungování (např. bez-

pečnost práce, hygienické předpisy, pracovní podmínky nebo ekolo-

gické podmínky). 

 

● Kislingerová (2010, s. 282) uvádí dělení z hlediska účetnictví: 

○ Finanční – zde se jedná o investice do cenných papírů, dlouhodobé 

půjčky či vklady do společností. 

○ Hmotné – pokud hovoříme o hmotných investicích, máme na mysli po-

řízení pozemků, výstavbu nových budov, např. výrobních hal, pořízení 

nových strojů, zařízení a dopravních prostředků apod. 

○ Nehmotné – u nehmotných investic se jedná především o nákup soft-

waru, různých licencí nebo například know-how jiných podniků. 

 

● Fotr a Souček (2011, s. 18) dále uvádí dělení z hlediska míry závislosti projektů 

na: 

○ Vzájemně se vylučující projekty – to jsou takové projekty, které nelze re-

alizovat současně. Může se jednat kupříkladu o dva projekty, které vyu-

žívají stejný zdroj odlišným způsobem (pozemek, halu, výrobní zařízení 

apod.) nebo o projekty, jejichž předmětem je výroba stejného výrobku 

odlišným způsobem. 

○ Plně závislé projekty – tyto projekty jsou přesným opakem předchozího 

typu projektů. Jedná se o projekty, které dohromady tvoří určitý celek. 

Většinou jsou to dílčí projekty, které vznikly rozkladem většího a složi-

tějšího projektu. Pokud nejsou dokončeny všechny dílčí závislé projekty, 
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nelze dosáhnout požadovaných výsledků. Dílčí projekty je vždy nutné 

vnímat a hodnotit jako celek, nikoliv jednotlivě. 

○ Komplementární projekty – jde o projekty, které svojí realizací napomá-

hají realizaci jiných projektů. Pokud se bude například jednat o projekt 

rekonstrukce výrobní haly, může tento projekt pomoci k realizaci pro-

jektů týkajících se výrobní linky apod. I zde, stejně jako v předchozím 

typu projektů, je vhodné projekty posuzovat celistvě. 

○ Ekonomicky závislé projekty – jsou to takové projekty, u kterých se může 

objevit substituční efekt. To znamená, že pokud se nový projekt týká vý-

roby nových produktů, které zastávají stejnou funkci jako dosavadní pro-

dukty, nebo jsou vyráběny pro stejný segment zákazníků, mohou do jisté 

míry ovlivnit prodej stávajících produktů, a to jejich poklesem. Proto je 

nutné počítat při hodnocení takovýchto projektů s poklesem prodeje 

stávajících produktů a o tuto hodnotu snížit příjmy nového projektu. 

○ Statisticky (stochasticky) závislé projekty – jedná se o dvojici projektů, 

které jsou na sobě buď přímo, nebo nepřímo závislé. V případě přímé 

závislosti, jestliže náklady nebo výnosy jednoho projektu vzrostou (kles-

nou), vzrostou (klesnou) i náklady nebo výnosy druhého projektu. V pří-

padě nepřímé závislosti je to přesně naopak. Pokud vzrostou (klesnou) 

náklady nebo výnosy jednoho projektu, klesnou (vzrostou) náklady nebo 

výnosy projektu druhého. 

 

● Scholleová (2009, s. 15) pak investice dělí z hlediska věcné náplně: 

○ Nové výrobní zařízení – jde o projekty, jejichž předmětem je koupě nebo 

reprodukce hmotného majetku, jenž je využíván k výrobě stejného pro-

duktu určeného pro stejné trhy jako doposud. Účelem těchto projektů je 

nahrazení již dosluhujícího stroje či zařízení nebo úspora provozních ná-

kladů. 

○ Nový produkt – jedná se o investice do takových aktivit, jejichž výsled-

kem je výroba nového produktu nebo poskytování nových služeb. 

○ Nová organizace – to jsou takové investiční projekty v organizaci, jež 

mají za cíl především zkvalitnění vztahů na pracovišti a informovanosti 

zaměstnanců. Díky tomu lze dosáhnout schopnosti rychleji reagovat na 

změny a problémy, které mohou v podniku nastat. Příkladem může být 

nový informační systém. 
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○ Nové trhy – to jsou investice do aktivit týkajících se vstupu na nový trh a 

získání pozice na tomto novém trhu. 

○ Nové okolí – tyto projekty reagují na změny okolí podniku. Může se jed-

nat o změny legislativní (nové zákony, předpisy a nařízení) nebo o změny 

v chování a požadavcích společnosti (nové preference zákazníků). 

○ Nová firma – u těchto projektů jde především o růst a rozšíření podniku 

(nákup jiného podniku, rozvoj aktivit podniku). 

 

● Valach (2006, s. 44) dělí investice z hlediska typu peněžních toků z investic: 

○ Projekty s konvenčním (klasickým) peněžním tokem – jedná se o pro-

jekty, u nichž po kapitálových (investičních) výdajích nebo jednorázo-

vém kapitálovém výdaji následuje období peněžních příjmů. Pro názor-

nou ukázku můžeme použít znaménko – pro kapitálové výdaje a zna-

ménko + pro peněžní příjmy. Jedná se pak například o tyto projekty:  

■ - + + +  

■ - - + + 

■ - 0 + + 

○ Projekty s nekonvenčním peněžním tokem – zde jde o projekty, u kte-

rých v průběhu dochází ke dvěma či více změnám v peněžním toku ze 

záporného (kapitálový výdaj) na kladný (peněžní příjem). Tato situace 

může nastat kupříkladu při těžbě, kdy na konci projektu dochází k vyso-

kým výdajům souvisejících s rekultivačními pracemi na krajině. Znovu 

lze tyto příklady projektů znázornit pomocí znamének – a +. 

■ - + - + 

■ - 0 + - 

■ - + + - 

 

● Dle Kislingerové (2010, s. 282) lze investice dělit z hlediska délky jejich exis-

tence: 

○ Projekty na zelené louce – jsou takové projekty, které se vztahují ke 

vzniku nového podniku nebo k projektu, který se realizuje v samostatně 

vyčleněné organizaci mateřského podniku, a není tím ovlivněna činnost 

daného podniku. 
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○ Projekty v zavedeném podniku – u těchto projektů je potřeba uvažovat 

souvislosti mezi jednotlivými činnostmi v podniku, které mohou být pro-

jektem ovlivněny. 

 

● Scholleová (2009, s. 14) pak ještě poukazuje na dělení z hlediska podnětu k in-

vesticím: 

○ Interní – investice, které mají interní podnět, vznikají z potřeb podniku, 

například uspořit náklady, rozšířit výrobu z důvodu nedostačující kapa-

city nebo využít dříve vytvořené kapitálové zdroje s účelem jejich efek-

tivního zhodnocení. 

○ Externí – tyto investice se realizují v důsledku legislativních změn (např. 

úprava pracovního prostředí z důvodu větší bezpečnosti práce) nebo v 

důsledku nové příležitosti v okolí podniku (např. možnost uzavření no-

vého kontraktu). 

 

1.2 Fáze investičního projektu 

Každý projekt lze chápat jako určitý proces od jeho přípravy, přes realizaci až po jeho 

zavedení, příp. ukončení a likvidaci. Tento proces můžeme rozdělit do několika fází. 

Podle Kislingerové (2010, s. 283) se tento proces skládá ze tří základních fází: 

 

● předinvestiční – tuto fázi pak můžeme ještě rozdělit na: identifikaci projektů, 

předběžný výběr a studii proveditelnosti (Feasibility Study) 

● investiční  

● provozní 

 

Většina zdrojů uvádí i čtvrtou fázi, kterou je ukončení provozu a likvidace. Scholleová 

(2009, s. 16) pak ještě zmiňuje pátou fázi, kterou je postinvestiční audit, která není v 

těsné návaznosti na čtvrtou etapu, ale pro lepší rozhodování a řízení budoucích pro-

jektů je důležité, aby byla včas a kvalitně provedena.  

 

Aby mohl být projekt úspěšný, je důležité, aby byla pozornost věnována každé jeho 

fázi. Avšak základem úspěchu každého projektu je kvalitně a důkladně provedená pře-

dinvestiční fáze. Informace a poznatky shromážděné v této fázi pomocí různých analýz 

jsou důležité pro kvalitní rozhodnutí o tom, zda bude projekt realizován či nikoliv. Fotr 
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a Souček (2011, s. 23) tvrdí, že řadu podniků mohou odradit nemalé finanční náklady 

spojené se zpracováním analýz, přesto nám pak mohou tato data ušetřit nemalé ná-

klady související se špatným rozhodnutím o realizaci daného projektu. V dalších pod-

kapitolách práce budou charakterizovány jednotlivé fáze investičního projektu. 

 

1.2.1 Předinvestiční fáze 

Jak již bylo zmíněno výše, je tato fáze pro úspěch projektu velice podstatná. V první 

etapě dochází k tzv. identifikaci projektů neboli identifikaci podnikatelských příleži-

tostí, jak o ní hovoří Fotr a Souček (2011, s. 26). Tato identifikace s sebou obnáší neu-

stálé sledování a vyhodnocování okolí podniku. Jak zmiňuje Kislingerová (2010, s. 283-

284), tyto aktivity spojené s hledáním investičních příležitostí nemusejí nutně vycházet 

z vlastních analýz, ale je možné využít data z různých dostupných zdrojů, jako jsou 

např. informace zveřejňované statistickými úřady, různé marketingové studie, studie 

vývoje daného odvětví, technologické prognózy apod. Výsledkem této činnosti jsou 

studie o jednotlivých příležitostech, ovšem dle Valacha (2006, s. 45) by tyto studie ne-

měly být příliš podrobné a finančně náročné. Jejich účelem je shrnutí důležitých 

aspektů dané příležitosti a umožnit tak první eliminaci nevhodných projektů a výběr 

těch vhodných. 

 

Druhou etapu je předběžný výběr. Tato etapa se také nazývá předběžná technicko-

ekonomická studie (Pre-Feasibility Study). Tato studie představuje mezistupeň mezi 

identifikací příležitostí a vypracováním nákladné studie proveditelnosti. Náplň i účel 

této studie je téměř stejný jako u zmiňované studie proveditelnosti, jediným rozdílem 

je detailnost a přesnost uváděných dat. U předběžné technicko-ekonomické studie by 

podle Valacha (2006, s. 45) neměla míra nepřesnosti překročit 30-50 %. U studie pro-

veditelnosti by pak měla být samozřejmě nižší. Cílem této předběžné studie je posou-

zení, zda vypracovat podrobnější technicko-ekonomickou studii proveditelnosti nebo 

projekt nerealizovat. 

 

Poslední částí předinvestiční fáze je technicko-ekonomická studie proveditelnosti. 

Prostřednictvím této studie by měl podnik dle Fotra a Součka (2011, s. 28-29) získat 

veškeré podstatné technické, finanční, marketingové a další ekonomické informace, 

bez kterých by nebylo možné kvalitní vyhodnocení projektu a rozhodnutí, zda by měl 

být projekt realizován nebo naopak odmítnut. Valach (2006, s. 45-46) rovněž uvádí, jaká 
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by měla být základní náplň této studie podle doporučení organizace UNIDO (United 

Nations Industrial Development Organization):  

 

● Souhrnný přehled výsledků – tento přehled sumarizuje závěry jednotlivých 

částí studie proveditelnosti do kompletní charakteristiky daného projektu po 

ekonomické, technické, finanční a sociální stránce. 

● Zdůvodnění a vývoj projektu – v této části studie by měly být uvedeny veškeré 

důvody a přínosy investičního projektu. Jedná se v podstatě o odůvodnění, proč 

by měl být daný projekt realizován a jaké výhody z jeho realizace plynou, včetně 

posouzení v návaznosti na současný stav oblasti, které se projekt týká. Součástí 

by měly být i různé varianty řešení projektu, které naplňují zvolený investiční cíl. 

● Kapacita trhu a produkce – tato část se zabývá analýzou trhu, a to jak součas-

ného stavu, tak i budoucího vývoje podle doby životnosti daného projektu. Po-

suzuje konkurenci, poptávku, vývoj cen aj. 

● Materiální vstupy – v této části se posuzuje, které vstupní zdroje jsou pro daný 

investiční projekt potřeba. Analyzují se ceny, substituty, dostupnost a vývoj da-

ného vstupu na trhu, jeho případné alternativy a rovněž i požadavky projektu 

na spotřebu energie. 

● Lokalizace a prostředí – část lokalizace a prostředí projektu se zabývá možnými 

variantami umístění projektu. V posledních letech se velmi řeší i ekologické po-

žadavky a překážky, a to především u projektů, které mají značný dopad na ži-

votní prostředí (chemické podniky, elektrárny, doly apod.). 

● Technická část – hodnotí veškeré technické parametry a veškerá možná tech-

nologická řešení projektu. Výstupem této části studie proveditelnosti jsou in-

vestiční náklady týkající se strojní a stavební složky projektu. 

● Organizační projekt, projekt pracovních sil a časový plán realizace – tato část 

se zabývá organizační strukturou, logistikou, zajištěním pracovní síly (její potře-

bou pro projekt, vývojem na trhu práce, vývojem mezd a požadavků na ně 

apod.) a sestavením časového plánu. 

● Finanční a ekonomické vyhodnocení, včetně hodnocení rizika projektu – v zá-

věrečné části studie proveditelnosti se vyčíslují veškeré investiční náklady pro-

jektu, a to i náklady, které projekt způsobí do budoucna, a zároveň i očekávané 

příjmy z projektu. Součástí je i hodnocení efektivnosti dané investice, analýza 

rizik a analýza různých způsobů financování projektu. 

 



 22 

Kislingerová (2010, s. 285) považuje za velmi důležité, aby při zpracování technicko-

ekonomické studie proveditelnosti byla zohledněna závislost a propojenost jednotli-

vých složek projektu. Výstupem studie je pak hodnotící zpráva, která může být využita 

jako podklad pro financování ze strany různých institucí. 

 

1.2.2 Investiční fáze 

V investiční fázi dochází k zajištění všech potřebných kroků pro uvedení projektu do 

provozu. Podle Kislingerové (2010, s. 285) tyto kroky zahrnují: 

 

● „vytvoření potřebné právní, finanční a organizační základny; 

● získání technologie (nákupem či vývojem) a její technické dokumentace; 

● nabídkové řízení – výběr dodavatelů dlouhodobých i krátkodobých aktiv; 

● získání potřebného majetku; 

● zajištění personální stránky; 

● záběhový provoz”. 

 

Kvalitně zpracovaná technicko-ekonomická studie proveditelnosti a časový plán mo-

hou poskytnout nástroj pro efektivní řízení realizace daného projektu. Zároveň ale 

Scholleová (2009, s. 181) upozorňuje, že vynechání některých kroků či částí nebo jejich 

nedostatečné zpracování v předinvestiční fázi může mít negativní vliv na realizaci pro-

jektu. 

 

Je nezbytné, aby byla po celou dobu prováděna kontrola časového plánu realizace da-

ného investičního projektu. Tato průběžná kontrola může včas odhalit vzniklé odchylky 

a následně mohou být tyto odchylky posouzeny podle vlivu na termín dokončení pro-

jektu nebo na růst nákladů. Včasná identifikace odchylek od plánu je podle Fotra a 

Součka (2011, s. 37) podstatná pro případné obstarání dalších finančních prostředků 

na financování projektu. Nezbytné je rovněž to, aby byla v případě potřeby dalších fi-

nančních prostředků nebo prodloužení realizace projektu vyhodnocena i efektivnost 

toho projektu. Rovněž lze podle Fotra a Součka (2011, s. 37) říci, že zatímco v předin-

vestiční fázi bylo podstatné kvalitní zpracování analýz a vyhodnocení, tak v investiční 

fázi je nejpodstatnější čas. Z toho vyplývá, že není vhodné podceňovat jednotlivé kroky 

v předinvestiční fázi, a chtít tak proces urychlit, neboť by to mohlo přinést ztráty v prů-

běhu realizace projektu. 
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1.2.3 Provozní fáze 

Provozní fáze zahrnuje celou etapu realizace daného investičního projektu. Tak jak již 

bylo zmíněno výše, kvalitně provedená předinvestiční, ale i investiční fáze jsou před-

pokladem pro úspěšnou realizaci projektu. Přesto se ovšem nejedná o zaručený 

úspěch, neboť realizace projektu může být ovlivněna mnoha faktory. Scholleová (2009, 

s. 211) uvádí, že problémy, které mohou v této fázi nastat, můžeme posuzovat z hle-

diska krátkodobého a dlouhodobého. Z krátkodobého hlediska se jedná především o 

nákladovou část projektu. Tyto problémy vznikají většinou přímo ve výrobě a bývají 

způsobeny podceněním investiční fáze. Jsou to problémy týkající se např. špatně vy-

školených pracovníků, špatné organizace, chyb nedořešených již v záběhovém pro-

vozu, nezvládnutí technologie aj. Z dlouhodobého hlediska jde zejména o výnosovou 

část (ale rovněž i nákladovou). Problémy tohoto typu mají svůj původ v předinvestiční 

fázi. Jedná se většinou o chybné předpoklady např. o vývoji poptávky apod. Pokud na-

stane situace, že se projekt nebude vyvíjet podle plánu vlivem vnitřních i vnějších fak-

torů, je nutné provést úpravy, které mohou být velmi náročné jak po stránce realizační, 

tak po stránce finanční. V tomto případě je na místě, aby byl přehodnocen daný projekt 

z hlediska ekonomické efektivnosti, a v případě, že jsou náklady příliš vysoké, je ne-

zbytné přikročit k předčasnému ukončení projektu. 

 

Součástí realizace a provozu daného projektu je rovněž údržba a inspekce zařízení. 

Činnosti týkající se údržby zařízení jsou nezbytné pro řádné fungování a zajištění pro-

vozu daných zařízení. Fotr a Souček (2011, s. 38) dodávají, že jsou také nedílnou sou-

částí rozpočtu provozních nákladů projektu a podle složitosti projektu se výše těchto 

nákladů pohybuje v rozpětí 2 - 3,5 % ročně z celkových investičních nákladů. 

 

1.2.4 Ukončení provozu a likvidace 

Ukončení provozu a likvidace je poslední fází života daného investičního projektu. V 

této fázi nedochází pouze k výdajům, ale také k příjmům. Výdaje jsou spojeny přede-

vším s fyzickou likvidací zařízení, nápravou (obnovení) krajiny apod. Příjmy mohou po-

cházet z prodeje nevyužitých zásob, prodeje zařízení apod. Rozdíl mezi příjmy a výdaji 

na likvidaci projektu se podle Fotra a Součka (2011, s. 38-39) nazývá likvidační hodnota 

projektu. Její kladná hodnota zlepšuje ekonomické ukazatele efektivnosti investičního 

projektu, naopak záporná je zhoršuje. Fotr a Souček (2011, s. 38-39) zároveň uvádějí, 
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že se v praxi ukazuje, že je většina odhadů příliš optimistická a reálná likvidační hod-

nota projektu je většinou záporná. 

 

1.3 Okolnosti ovlivňující investiční rozhodování 

Investiční rozhodování podniku je ovlivněno mnoha faktory. Tyto faktory mohou být jak 

interní, tak externí a jejich působení má vliv na výsledné rozhodnutí o přijetí či nepřijetí 

daného investičního projektu. Mezi tyto faktory patří požadovaná výnosnost (diskontní 

míra), riziko, daně a inflace. 

 

1.3.1 Požadovaná výnosnost (diskontní sazba) 

Požadovanou výnosnost neboli diskontní míru lze podle Valacha (2006, s. 142) defino-

vat jako „výnosnost, kterou investor požaduje jako minimální kompenzaci za odložení 

spotřeby a kompenzaci za podstoupení rizika investování”. Jak z definice vyplývá, bude 

tato požadovaná výnosnost ovlivněna výší podstoupeného rizika. Čím bude riziko pro-

jektu vyšší, tím vyšší bude i požadovaná výnosnost. Podle Scholleové (2009, s. 61) tuto 

výši rizika ovlivňují následující faktory: 

 

● velikost podniku – větší podniky jsou méně rizikové, než podniky malé; 

● odvětví, v němž se podnik nachází, a s tím související závislost na hospodář-

ském cyklu; 

● zadluženost podniku – s rostoucím zadlužením podniku roste vnímané riziko;  

● historie podniku a minulá výkonnost – pokud měl podnik v minulosti dobré vý-

sledky, má větší šanci získat kapitál a je pro investory méně rizikový. 

 

V další kapitolách budou uvedeny metody hodnocení investic, které s požadovanou 

výnosností pracují. V těchto metodách požadovaná výnosnost odráží faktor času a již 

zmiňované podstoupené riziko. Její hodnota se dá určit několika způsoby a je důležité 

si uvědomit, že kvalita jejího určení významně ovlivní výsledky při výpočtu efektivnosti 

dané investice. Výběr způsobu určení požadované výnosnosti je podle Synka (2007, s. 

287) dán strukturou kapitálu. Pokud je investiční projekt financován pouze cizím kapi-

tálem, můžeme za požadovanou výnosnost považovat úrok z úvěru. Synek (2007, s. 

287) ale upozorňuje, že musíme brát v úvahu, že úroky je nutné přizpůsobit dané da-

ňové sazbě. Druhým způsobem financování může být financování pouze vlastním 
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kapitálem. Zde Synek (2007, s. 287) uvádí tři základní způsoby určení výše požadované 

výnosnosti. Jsou jimi: 

 

● požadovaný výnos z kapitálu (např. dividendy); 

● výnos dosahovaný jinými možnými projekty (náklady obětované příležitosti); 

● výnos (míra výnosnosti) stanovený specifickými postupy (např. stavebnicový 

model, model CAPM apod.). 

 

Třetím způsobem financování projektu je financování kombinací vlastního a cizího ka-

pitálu. Podle Synka (2007, s. 287) volí tento způsob financování značné množství pod-

niků. V tomto případě se nejčastěji pro určení hodnoty požadované výnosnosti volí vá-

žené náklady na kapitál neboli průměrné náklady na kapitál (WACC – Weighted 

Average Cost of Capital). Ty jsou definovány jako: 

 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝑟𝑑  (1 − 𝑡)
𝐷

𝐶
+ 𝑟𝑒

𝐸

𝐶
 

 

kde  rd - náklady na cizí kapitál  

         t - sazba daně z příjmu  

         D - cizí kapitál 

         E - vlastní kapitál 

         C - celkový kapitál (D + E = C) 

         re - náklady na vlastní kapitál 

 

Valach (2006, s. 142-143) uvádí, že pokud se struktura kapitálu podniku neliší od struk-

tury kapitálu investičního projektu, a zároveň je podstoupené riziko srovnatelné s rizi-

kem podnikání daného podniku, je možné využít pro požadovanou výnosnost hodnotu 

vážených nákladů na kapitál celého podniku.  Je tedy potřeba při využívání tohoto způ-

sobu brát v úvahu, zda je toto dodrženo. Synek (2007, s. 289) upozorňuje, že pokud by 

se struktura kapitálu a míra rizika u projektu a podniku lišila, je nutné, aby byla poža-

dovaná výnosnost určována pro každý projekt zvlášť. Zároveň je podle Valacha (2006, 

s. 143) důležité, aby požadovaná výnosnost odrážela obvyklou výnosnost na kapitálo-

vém trhu pro podniky s podobným rizikem. Pokud by totiž podnik nabízel nižší poža-

dovanou výnosnost, než jaká je na trhu obvyklá, s největší pravděpodobností by nepři-

lákal žádné nové investory.  
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1.3.2 Riziko 

Riziko je neodmyslitelnou součástí podnikání. Téměř veškeré podnikatelské aktivity 

jsou spojeny s rizikem a investiční rozhodování není výjimkou. Hlavní důvody, proč 

tomu tak je, jsou podle Atrilla (2017, s. 201): 

 

● poměrně dlouhá doba trvání investice – mezitím, než se o investičním projektu 

rozhodne a tím, než bude projekt dokončen, je relativně dlouhá doba a může 

se přihodit mnoho věcí. 

● velikost investice – pokud něco během projektu nedopadne, tak jak podnik plá-

noval, může to mít velký a dlouhotrvající dopad. 

 

Smejkal a Rais (2013, s. 339) zdůrazňují, že investiční projekty jsou velmi komplikované 

z hlediska souladu všech aktivit během celého procesu a všech jeho účastníků. Kvůli 

tomu je zde větší pravděpodobnost, že nastanou komplikace a nepředvídatelné situ-

ace.  Riziku se dá rozumět více způsoby. Fotr a Hnilica (2014, s. 11) uvádějí, že přede-

vším v minulosti byl pojem rizika chápán pouze v negativním kontextu. V dnešní době 

ale riziko můžeme chápat jako možnost, že dojde k odchylce od plánovaných hodnot, 

a to buď k horším výsledkům nebo k lepším. Z tohoto pohledu lze podle Valacha (2006, 

s. 166) odchylky dělit na žádoucí a nežádoucí a na odchylky různé závažnosti. 

 

Valach (2006, s. 165) také zdůrazňuje, že pokud podnik chce, aby bylo každé investiční 

rozhodnutí kvalitní, je nezbytné riziko do rozhodování zahrnout a respektovat ho. Ri-

ziku nelze nikdy zcela předejít, ale je důležité, aby o něm podnik věděl a uměl s ním 

pracovat. Vhodným způsobem, jak toto zajistit, jsou podle Fotra a Hnilici (2014, s. 15) 

následující kroky, které by neměly chybět v žádné přípravné fázi projektu: 

 

● identifikace rizik a nejistoty, které mohou mít vliv na úspěšnost investičního 

projektu a vyhodnotit jejich závažnost; 

● posouzení dopadu identifikovaných rizik a zhodnocení, zda je dané riziko přija-

telné či nikoliv; 

● stanovení vhodných opatření vedoucí ke snížení pravděpodobnosti vzniku a 

případného dopadu rizika. 
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Rizika je možné klasifikovat z více hledisek. Tato klasifikace rizik je důležitá pro jejich 

analýzu, která podniku umožňuje daná rizika správně řídit a případně jim předcházet. 

Zdroji nejčastěji uváděné klasifikace jsou: 

 

● z hlediska závislosti na vývoji ekonomiky jako celku nebo na vývoji daného pod-

niku: 

○ systematické riziko – takové riziko, které je způsobeno vývojem ekono-

miky jako celku. Lze sem zařadit například různé legislativní úpravy tý-

kající se podnikatelského prostředí apod. Tento typ rizika ovlivňuje 

všechny subjekty na trhu. 

○ nesystematické riziko – toto riziko je naopak vyvolané podnikem samot-

ným a jeho činností. Pro příklad lze uvést různé poruchy zařízení, vznik 

nové technologie apod. 

 

● z hlediska ovlivnitelnosti rizika: 

○ ovlivnitelné riziko – tento typ rizika je možné ovlivnit, a podnik tak má 

možnost provést různá opatření a zamezit vzniku daného rizika. 

○ neovlivnitelné riziko – je takové, které podnik nemůže nijak ovlivnit. 

Jedná se například o různé živelné pohromy apod. Podnik může v tomto 

případě pouze snížit dopady daného rizika kupříkladu pojištěním apod. 

 

1.3.3 Daně 

Daně jsou dalším faktorem ovlivňujícím investiční rozhodování. Valach (2006, s. 147) 

uvádí, že je tento faktor důležitý především, pokud se jedná o zdanění příjmů v různých 

státech. Valach (2006, s. 147) totiž tvrdí, že díky tomu mohou některé státy nabízet 

svým zahraničním investorům různé slevy na dani nebo v některých případech i úplné 

dočasné osvobození od daní (tzv. daňové prázdniny).  

 

Tento faktor však může ovlivnit investiční rozhodování i jiných způsobem. Čižinská 

(2018, s. 147) například uvádí, že tento faktor může ovlivnit výběr způsobu financování 

daného investičního projektu, neboť z tohoto pohledu je cizí kapitál pro podnik výhod-

nější, jelikož úroky z cizího kapitálu jsou, narozdíl například od odměn pro vlastníky, 

nákladem, který snižuje základ daně. Valach (2006, s. 147-148) pak také udává i vliv z 

hlediska zvolené odpisové politiky, jelikož odpis je náklad, který není skutečným 
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výdajem. Znamená to tedy, že odpisy snižují základ daně, ale podnik ve skutečnosti 

nikomu nic neplatí. Jak z výše uvedených poznatků vyplývá, je důležité, aby podnik bral 

daně a daňový systém v úvahu při investičním rozhodování a zvážil i různé varianty 

investičního projektu, neboť mohou ovlivnit, zda bude daný projekt přijat nebo zamít-

nut. 

 

1.3.4 Inflace 

Inflace je posledním uvedeným faktorem ovlivňujícím investiční rozhodování. S tímto 

faktorem se při hodnocení investičních projektů pracuje proto, že se odhadují budoucí 

peněžní příjmy a výdaje. Jak uvádí Valach (2006, s. 152), inflace není v současné době 

ve většině vyspělých států příliš vysoká, přesto s ní řada podniků počítá, a to především 

u investičních projektů s delší dobou životnosti nebo v případě, kdy podstatně ovliv-

ňuje peněžní výdaje, protože dané projekty mají průběžné kapitálové výdaje (např. 

stavební projekty apod.). Pochopitelně inflace má vliv i na peněžní příjmy, neboť dojde 

k růstu cen vyráběných produktů, ovšem musíme si uvědomit, že v tomto případě do-

chází i k růstu cen vstupních zdrojů, čímž se daný efekt inflace vynuluje. Valach (2006, 

s. 152) tento jev označuje jako tzv. neutrální inflace. 

 

Podle Kislingerové (2010, s. 332) nezáleží na tom, zda podnik využívá pro své výpočty 

reálné nebo nominální hodnoty, pokud správně pracuje s inflací ve svých odhadech 

budoucího vývoje. Zároveň ale Kislingerová (2010, s. 332) upozorňuje, že je chybné, 

pokud podnik počítá s některými hodnotami v reálných cenách a s některými v nomi-

nálních. Záleží tedy pouze na volbě podniku, zda inflaci do svých hodnocení investič-

ních projektů zahrne nebo bude považovat její vliv na daný investiční projekt za zane-

dbatelný. 
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2  METODY HODNOCENÍ INVESTIC 

Podnik má při investičním rozhodování za úkol na základě mnoha faktorů, které rozho-

dování ovlivňují, vybrat ten nejvhodnější projekt. Proto, aby se mohl podnik rozhod-

nout, pomáhají různé metody hodnocení efektivnosti investičních projektů. Hlavním 

cílem podniku je maximalizace tržní hodnoty. Je tedy důležité, aby při posuzování 

efektivnosti daného investičního projektu bylo vždy k tomuto faktu přihlíženo. Podle 

Valacha (2006, s. 76) se tento příspěvek k maximalizaci tržní hodnoty podniku nejlépe 

vyjádří pomocí finančních kritérií.  

 

Zároveň ale Valach (2006, s. 76) zmiňuje, že ne vždy se podnik řídí pouze finančními 

kritérii. Existují i projekty, u kterých jsou pro podnik důležitá kritéria jiná. Bývají to pro-

jekty týkající se vstupu na nový trh nebo projekty, které jsou inovativní a podniky chtějí 

uplatnit novou technologii apod. Jedná se rovněž i o projekty, které podniku nepřiná-

šejí žádný ekonomický efekt. Patří sem projekty, které sledují soulad se zákonnými 

úpravami oboru podnikání. Přesto Valach (2006, s. 76) tvrdí, že z dlouhodobého hle-

diska musejí být finanční kritéria rozhodující, aby tak byl naplněn základní cíl podni-

kání. Proto například, i když podnik investiční projekty hodnotí pomocí vícekriteriálního 

hodnocení, kdy je projekt posuzován z hlediska více kritérií, mívají finanční kritéria vel-

kou váhu. 

 

Podle Scholleové (2009, s. 37) jsou základními veličinami vstupujícími do hodnocení 

investice: 

 

● investiční příjmy a výdaje 

● doba životnosti daného projektu (předpokládaný počet let, po které bude pro-

jekt v provozu) 

● diskontní míra (představuje minimální požadovanou návratnost investice při 

daném riziku) 

● a další případné veličiny, které jsou nutné pro výpočet pomocí vybrané metody 

(např. zisk, náklady aj.) 
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Jedním hlediskem, podle kterého lze metody dělit, je dle Valacha (2006, s. 77) forma 

efektu investičního projektu, a to na metody, u kterých je efektem: 

 

● očekávaná úspora nákladů, 

● očekávaný účetní zisk, 

● očekávaný peněžní tok z projektu. 

 

V prvním případě se jedná o metody, které hodnotí projekty, jejichž hlavním cílem je 

úspora nákladů. Nejedná se pouze o úsporu investičních nákladů, ale rovněž o úsporu 

provozních nákladů. Valach (2006, s. 77-78) zdůrazňuje, že je nutné přihlížet k oběma 

typům nákladů, protože při porovnávání více variant se může stát, že některé projekty 

budou mít sice větší úsporu investičních nákladů, ale úspora provozních nákladů bude 

mnohem nižší než u ostatních projektů. Proto není vhodné se rozhodovat pouze na 

základě jednoho typu nákladů. Tyto metody hodnocení investic se podle Scholleové 

(2009, s. 45) hodí pouze pro projekty, u kterých zůstává neměnný objem produkce a 

stejné ceny, protože tyto metody neberou v úvahu případnou změnu zisku. Bývají to 

projekty týkající se např. výměny stroje, který má stejnou výrobní kapacitu, nebo u pro-

jektů, kde je složité ocenit výsledný výrobek apod. 

 

Metody využívající jako kritérium hodnocení očekávaný zisk z investice jsou dle Vala-

cha (2006, s. 77-78) nepochybně lepší než předchozí metody, i přesto nejsou nejideál-

nější. Účetní zisk totiž nereprezentuje celkový peněžní tok z projektu, jelikož nezahr-

nuje, mimo jiné peněžní příjmy související s investicí, především příjmy z odpisů, které 

jsou sice náklad snižující zisk, ale nejsou peněžní výdaj. Podle toho, jakou podnik zvolí 

odpisovou politiku, může ovlivňovat výši zisku, a tím i do jisté míry ovlivňovat výsledky 

hodnocení efektivnosti projektu založeném na zisku.  

 

Posledním typem metod jsou metody založené na očekávaném peněžním toku z pro-

jektu. V současném prostředí se podle Valacha (2006, s. 77-78) tyto metody hodnocení 

investičních projektů využívají nejčastěji, jelikož podávají nejkomplexnější pohled na 

hodnocený investiční projekt. Očekávané peněžní toky jsou definovány jako zisk po 

zdanění plus odpisy, případně jiné další příjmy z projektu.  
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Valach (2006, s. 77) uvádí, že nejčastějším hlediskem pro dělení metod je hledisko zo-

hlednění faktoru času. Podle toho je možné je rozdělit do dvou skupin: 

 

● statické metody – nezohledňující faktor času  

● dynamické metody – zohledňující faktor času 

 

2.1 Statické metody 

Statické metody se zabývají zejména peněžními přínosy z investičního projektu. Jak 

ale uvádí Valach (2006, s. 79), existují i takové statické metody, jejichž kritériem jsou 

náklady. Ovšem z důvodu jejich úzkého využití nejsou tyto metody příliš často ve fi-

nanční literatuře zmiňovány. Příkladem těchto metod je metoda průměrných ročních 

nákladů. Vztah pro výpočet se dá vymezit jako: 

 

R = O + i * J + V 

 

kde:     R - roční průměrné náklady, 

             O - roční odpisy, 

             i - požadovaná výnosnost /úrok 

             J - investiční náklady 

             V - roční provozní náklady (bez odpisů) 

 

Hlavním rozdílem, jak již bylo dříve zmíněno, mezi statickými a dynamickými meto-

dami je zohlednění faktoru času. Statické metody faktor času nerespektují nebo jej re-

spektují pouze velmi omezeně. Nepřihlížejí totiž k tomu, že hodnota peněz je v sou-

časnosti vyšší než hodnota peněz v budoucnosti. Scholleová (2009, s. 58) doporučuje 

využití těchto metod pouze u projektů menší významnosti, které mají krátkodobý cha-

rakter a velmi malé riziko. Kislingerová (2010, s. 286-288) rovněž podotýká, že pro stra-

tegická investiční rozhodování se zpravidla tyto metody nedoporučují. Valach (2009, s. 

77) ovšem tvrdí, že v současné praxi jsou statické metody využívány celkem hojně, což 

je způsobeno jejich jednoduchostí, kterou Scholleová (2009, s. 57) vysvětluje jejich 

snadným výpočtem, ale i lehce pochopitelným výkladem.  

 

Dále zde uvedu nejčastěji zmiňované statické metody. Jsou jimi průměrný roční výnos, 

celkový příjem z investice, čistý celkový příjem z investice, průměrná procentní 
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výnosnost, průměrná doba návratnosti a doba návratnosti. V praktické části bude ná-

zorně předvedeno, jaký je rozdíl při hodnocení investice pomocí statické metody a po-

mocí metody dynamické. Tento rozdíl je, jak je již výše diskutováno, způsoben nezo-

hledněním faktoru času. 

 

2.1.1 Průměrný roční výnos 

Průměrný roční výnos se vypočítá jako suma cash flow (CFi), souvisejících s investicí 

(IN), vydělený počtem let životnosti investičního projektu (n): 

 

∅𝐶𝐹 =
∑ 𝐶𝐹𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
 

 

Tato metoda není vhodná jako podklad pro rozhodnutí o přijetí či zamítnutí hodnocené 

investice, ale podle doporučení Scholleové (2009, s. 52) je možné ji využít jako orien-

tační při uvažování o splácení závazků, které nastaly v rámci investičního projektu.  

 

2.1.2 Celkový příjem z investice 

Jak už vyplývá z názvu metody, jedná se o součet všech očekávaných peněžních toků 

(CF) z investičního projektu: 

 

𝐶𝑃 = 𝐶𝐹1 +  𝐶𝐹2+. . . +𝐶𝐹𝑛 = ∑ 𝐶𝐹𝑖

𝑛

𝑖=1

 

 

Investici je vhodné přijmout v případě, že celkový příjem je vyšší než investiční výdaj. 

Pokud se podnik rozhoduje mezi více investičními projekty, je samozřejmě upřednost-

ňován projekt s vyšším celkovým příjmem z investice při stejných kapitálových výda-

jích. 

 

2.1.3 Čistý celkový příjem z investice 

Výpočet čistého celkového příjmu (ČCP) je totožný jako celkový příjem z investice, ako-

rát je navíc počítáno s počátečním investičním výdajem: 
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Č𝐶𝑃 =  𝐶𝑃 − 𝐼𝑁 =  −𝐼𝑁 + ∑ 𝐶𝐹𝑖

𝑛

𝑖=1

 

 

kde:     IN - počáteční investiční výdaj 

             CP - celkový příjem z investice 

             CF - očekávané peněžní toky 

 

Pokud podnik využije tuto metodu pro hodnocení investice, je pro přijetí projektu 

nutné, aby čistý celkový příjem z investice byl kladný. Pochopitelně čím je čistý celkový 

příjem vyšší, tím výhodnější projekt je. 

 

2.1.4 Průměrná procentní výnosnost 

Metoda průměrné procentní výnosnosti udává, kolik % investičních výdajů se ročně 

průměrně vrátí: 

 

∅𝑟 =
∅𝐶𝐹

𝐼𝑁
  

 

kde:   IN - počáteční investiční výdaj 

          ∅CF – průměrný roční peněžní tok 

 

Při využití této metody je požadavkem co nejvyšší procento roční výnosnosti. Při uva-

žování o uskutečnění projektu je důležité, aby se při dané životnosti projektu zcela 

uhradila investovaná částka a ideálně, aby byla vrácená částka ještě vyšší. Scholleová 

(2009, s. 53) upozorňuje, že pokud podnik porovnává průměrnou roční výnosnost s po-

žadovanou roční výnosností, je nezbytné si uvědomit, že metoda počítá s průměrným 

cash flow, tudíž v případě, že cash flow není stabilní, může nastat situace, že požado-

vaná roční výnosnost nebude naplněna. 

 

2.1.5 Průměrná doba návratnosti 

Průměrná doba návratnosti znamená, za jak dlouho by mělo dojít při rovnoměrné rea-

lizaci peněžních toků ke splacení investice: 
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𝑃𝐷𝑁 =
𝐼𝑁

∅𝐶𝐹
 

 

kde:   IN - počáteční investiční výdaj 

           ∅CF – průměrný roční peněžní tok 

 

Při posuzování projektu pomocí této metody je pro realizaci rozhodující, zda je prů-

měrná doba návratnosti nižší než životnost projektu. Scholleová (2009, s. 54) zdůraz-

ňuje, že pokud by totiž byla vyšší, znamenalo by to, že by se podniku nevrátily vložené 

prostředky. 

 

2.1.6 Doba návratnosti 

Doba návratnosti projektu nám udává, kolik let je potřeba k tomu, aby se kumulované 

očekávané peněžní toky rovnaly počátečním investičním výdajům. To lze podle Má-

čeho (2006, s. 12) vyjádřit následovně: 

 

𝐼𝑁 = ∑ 𝐶𝐹𝑛

𝐷𝑁

𝑛=1

 

kde:    IN - počáteční investiční výdaj 

            CF - očekávané peněžní toky 

            n - jednotlivé roky životnosti projektu 

            DN - doba návratnosti 

 

2.2 Dynamické metody 

Dynamické metody hodnocení investic, narozdíl od statických, při výpočtech zohled-

ňují faktor času a částečně i riziko. Oba tyto faktory jsou zohledněny v požadované 

výnosnosti neboli diskontní sazbě. Způsob určení její výše jsme si objasnili v kapitole 

1.3.1. Zohlednění faktoru času do výpočtu efektivnosti investice výrazně ovlivní výsle-

dek, a tím i možnost rozhodnutí o přijetí či nepřijetí daného investičního projektu. Mezi 

nejčastěji uváděné dynamické metody patří čistá současná hodnota, vnitřní výnosové 

procento, index ziskovosti, diskontovaná doba návratnosti a diskontovaná ekono-

mická přidaná hodnota. 

 



 35 

2.2.1 Čistá současná hodnota 

Čistá současná hodnota (ČSH) patří mezi nejhojněji využívané metody hodnocení efek-

tivnosti investic. Je vhodná zejména pro již zmíněné zahrnutí faktoru času a rizika. ČSH 

představuje rozdíl mezi investičními výdaji a diskontovanými peněžními toky z dané 

investice. Lze ji vyjádřit takto: 

 

Č𝑆𝐻 =  −𝐼𝑁 +
𝐶𝐹1

(1 + 𝑘)1
+

𝐶𝐹2

(1 + 𝑘)2
+. . . +

𝐶𝐹𝑛

(1 + 𝑘)𝑛
 

 

kde:  IN - počáteční investiční výdaj 

          CF - očekávané peněžní toky 

          n - doba životnosti  

          k - diskontní sazba (požadovaná výnosnost) 

 

Zjednodušeně to lze vyjádřit jako: 

 

Č𝑆𝐻 =  −𝐼𝑁 + ∑
𝐶𝐹𝑖

(1 + 𝑘)𝑖

𝑛

𝑖=1

 

 

Výsledky metody pak udávají, kolik peněz podnik obdrží navíc nad to, co investoval. To 

znamená, o kolik se zvýší hodnota podniku. Existují tři různé možnosti, jak můžou vý-

sledky čisté současné hodnoty vypadat a z toho vyplývající interpretace: 

 

● ČSH > 0 - to znamená, že diskontované očekávané peněžní toky jsou větší než 

počáteční investiční výdaj. Pokud nastane tato situace, je projekt vhodný pro 

přijetí. 

● ČSH < 0 - v případě, že ČSH je nižší než 0, jsou diskontované peněžní toky nižší 

než investiční výdaj. Pro podnik to znamená, že investiční projekt nepřináší po-

žadovanou výnosnost, a tím pádem je pro podnik nepřijatelný. 

● ČSH = 0 - pokud je výsledek 0, projekt nezvyšuje hodnotu podniku, ale ani ji 

nesnižuje. Pokud by podnik projekt s takovým výsledkem přijal, muselo by se 

pravděpodobně jednat o projekt, který má pro podnik jiný přínos. 

 

Nulová hodnota ČSH podle Scholleové (2009, s. 64) nemusí být nutně důvodem pro 

zamítnutí projektu, neboť je ve výpočtu čisté současné hodnoty zahrnuta požadovaná 
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výnosnost. Tento výsledek tedy znamená, že investiční projekt dosáhl přesně takové 

výnosnosti, jakou podnik požadoval. 

 

Dluhošová (2006, s. 129) také poukazuje na další výhodu metody čisté současné hod-

noty, kterou je její aditivita neboli možnost sčítat efekty z více investičních projektů v 

podniku. To umožňuje podniku, pokud volí mezi více projekty, porovnávat různé kom-

binace projektů a poskytuje jim to podklad pro rozhodnutí, jaká kombinace je pro pod-

nik nejpřínosnější z hlediska zvýšení jeho hodnoty.  

 

Mezi nejčastěji zmiňované nevýhody této metody patří její citlivost na změnu požado-

vané výnosnosti. Kislingerová (2010, s. 289) pak také mezi její nevýhody řadí fakt, že 

ČSH je absolutní ukazatel a může tedy zkreslovat výsledky při porovnávání více inves-

tičních projektů. Další nevýhodou čisté současné hodnoty je podle Valacha (2006, s. 

101) to, že při porovnávání projektů s různou dobou životnosti nejsou výsledky této 

metody správné. Podnik tedy musí tuto skutečnost zohlednit při výpočtech. Existuje 

několik způsobů, jak dospět k správným výsledkům. Dle Valacha (2006, s. 101) to lze 

například provést pomocí převedení doby životnosti na nejmenší společný násobek 

nebo zkrácení doby životnosti projektů na tu nejkratší a zahrnout zůstatkovou cenu. 

Zároveň, ale Valach (2006, s. 102) říká, že tyto způsoby mohou být někdy těžko prove-

ditelné, a proto se mnohdy volí další způsob, kterým je ekvivalent roční anuity projektu. 

Ekvivalent roční anuity projektu nám udává jakousi průměrnou roční současnou hod-

notu. Pochopitelně čím vyšší je, tím výhodnější je projekt pro podnik. 

 

𝐸 =
Č𝑆𝐻

𝑍
 

 

kde:  E - ekvivalent roční anuity 

          ČSH - čistá současná hodnota 

          Z - zásobitel pro požadovanou výnosnost a dobu projektu 

 

2.2.2 Vnitřní výnosové procento 

Metoda vnitřního výnosového procenta (VVP) je další z dynamických metod hodnocení 

investičních projektů. Stejně tedy jako čistá současná hodnota zohledňuje faktor času. 

Tato metoda představuje výnosnost daného investičního projektu při daných 
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investičních výdajích, očekávaných peněžních tocích a době životnosti. VVP je relativ-

ním ukazatelem a výsledná hodnota je tedy uvedena v procentech. Dá se vyjádřit jako 

taková diskontní sazba, při které je čistá současná hodnota rovna nule. Vztah lze ma-

tematicky vyjádřit takto: 

 

−𝐼𝑁 +
𝐶𝐹1

(1+𝑘)1 +
𝐶𝐹2

(1+𝑘)2 +. . . +
𝐶𝐹𝑛

(1+𝑘)𝑛=0 

 

kde:  IN - počáteční investiční výdaj 

          CF - očekávané peněžní toky 

          k - diskontní sazba (požadovaná výnosnost) 

          n - doba životnosti        

 

Nebo opět zjednodušeně: 

 

−𝐼𝑁 + ∑
𝐶𝐹𝑖

(1 + 𝑘)𝑖

𝑛

𝑖=1

= 0 

 

Podle vnitřního výnosového procenta jsou pro podnik investiční projekty přijatelné, 

jestliže výsledná hodnota VVP je větší než minimální požadovaná výnosnost, kterou 

podnik určil nějakým z uvedených způsobů v kapitole 1.3. Pokud by podnik na základě 

této metody porovnával více projektů, je výhodnější projekt, který má vyšší hodnotu 

VPP. 

 

Scholleová (2009, s. 65) poukazuje na to, že jelikož se jedná o polynomickou rovnici, je 

výpočet vnitřního výnosového procenta poněkud náročnější než jiné metody hodno-

cení efektivnosti investičních projektů. Řešení lze nalézt pomocí iteračního způsobu 

výpočtu založeného na odhadech. Ovšem Kislingerová (2010, s. 292) poznamenává, že 

v současné době se tato metoda výpočtu VVP již příliš nevyužívá, neboť je k dispozici 

různá výpočetní technika s tabulkovými kalkulátory (např. MS Excel aj.). Největší a nej-

častěji uváděnou výhodou VPP je fakt, že podnik pro rozhodnutí o přijetí či nepřijetí 

daného investičního projektu nemusí znát přesnou hodnotu požadované výnosnosti 

(diskontní sazby) a stačí jim pouhý odhad, který pak mohou s výsledky VVP porovnat. 

Existují i případy, kdy využití metody vnitřního výnosového procenta není vhodné, a je 

to považováno za slabinu této metody. Jedná se zejména o dvě situace. Tou první je 

situace, kdy investiční projekt má nekonvenční peněžní toky. Jak již bylo vysvětleno v 



 38 

této diplomové práci dříve, jedná se projekty, u nichž dochází k více než jedná změně 

ze záporného peněžního toku na kladný peněžní tok. Příkladem jsou projekty, u kterých 

je potřeba v jejich průběhu dodatečná investice, nebo projekty, které mají v závěru své 

životnosti další výdaje. Valach (2006, s. 115) upozorňuje, že v takovém případě může 

dojít k tomu, že VVP bude nabývat více hodnot, a proto tuto metodu v takovém případě 

nedoporučuje. Druhou situací, kdy tato metoda hodnocení efektivnosti investičních 

projektů není vhodná, je situace, kdy podnik porovnává více vzájemně se vylučujících 

projektů. Fotr a Souček (2011, s. 85-86) uvádějí, že v takovém případě mohou být vý-

sledky čisté současné metody a vnitřního výnosového procenta odlišné, a projekty tak 

budou mít pro podnik jiné pořadí výhodnosti. Podle Valacha (2006, s. 119) to může být 

způsobeno buď rozdílnými investičními náklady porovnávaných projektů, nebo odliš-

ným průběhem peněžních toků z projektů (např. jeden investiční projekt má vyšší pe-

něžní toky ke konci své životnosti a druhý investiční projekt má vyšší peněžní toky na-

opak na začátku). V takovém případě, kdy se výsledky obou metod liší, většina zdrojů 

uvádí, že je pro podnik vhodnější výběr na základě čisté současné hodnoty, neboť 

udává absolutní hodnotu, o kterou podnik zvýší svou tržní hodnotu. Zatímco vnitřní 

výnosové procento je pouze relativní ukazatel. Scholleová (2009, s. 75) ovšem uvádí, 

že výběr na základě VPP může být vhodný v situaci, kdy investor požaduje co nejvyšší 

zhodnocení svých vložených prostředků a na ostatním mu nezáleží.  

 

Rovněž je metodě VVP vytýkané to, že není aditivní, tudíž výsledky VVP více projektů 

nejdou sčítat a ani se jejich výsledky nedají zprůměrovat. Ze všech výše uvedených 

informací vyplývá, že metoda vnitřního výnosového procenta nemá tak univerzální vy-

užití jako metoda čisté současné hodnoty.  

 

2.2.3 Index ziskovosti 

Index ziskovosti je tak jako vnitřní výnosové procento relativní ukazatel. Vyjadřuje po-

měr očekávaných peněžních příjmů a počátečních investičních výdajů. 

 

𝑃𝐼 =

∑
𝐶𝐹𝑖

(1 + 𝑘)𝑖
𝑛
𝑖=1

𝐼𝑁
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kde:  PI - index ziskovosti (Profitability Index) 

          CF - očekávané peněžní toky 

          IN - počáteční investiční výdaj 

          k - diskontní sazba (požadovaná výnosnost) 

          i - jednotlivé roky životnosti projektu 

         

Investiční projekty hodnocené na základě indexu ziskovosti jsou přijatelné, pokud je 

výsledná hodnota PI vyšší než jedna. V takovém případě bude totiž i čistá současná 

hodnota kladná, což je žádoucí. Důvodem je vzájemná souvislost těchto dvou metod. 

Naopak tedy, pokud výsledná hodnota PI bude menší než jedna, projekt není vhodné 

přijmout, neboť i jeho ČSH bude záporná. Opět pokud bude podnik porovnávat více 

projektů, je výhodnější ten projekt, který má větší index ziskovosti. 

 

Velmi často bývá tato metoda využívána jako doplňková metoda k metodě ČSH. Je to 

dáno zejména tím, že čistá současná hodnota je absolutní ukazatel a index ziskovosti 

naopak relativní, tudíž společně podávají celistvější obraz. Valach (2006, s. 104) pak 

zdůrazňuje toto využití zejména u investic, kdy má podnik omezené investiční zdroje 

a není možné zvolit všechny projekty s kladnou ČSH. Nevýhodou indexu ziskovosti, 

stejně jako u VVP, je nemožnost sčítat nebo zprůměrovat výsledné hodnoty pro více 

projektů.  

 

2.2.4 Diskontovaná doba návratnosti 

Diskontovaná doba návratnosti je upravená již zmíněná statická metoda doby návrat-

nosti. Tato metoda je upravena tak, aby zohledňovala faktor času. Představuje dobu, 

za kterou se diskontované očekávané peněžní toky vyrovnají počátečním investičním 

výdajům. Vypočítá se tak, že se postupně sčítají diskontované očekávané peněžní toky, 

dokud se nevyrovnají počátečním investičním výdajům. Za přijatelný projekt se pova-

žuje ten, jehož diskontovaná doba návratnosti je kratší než podnikem předem stano-

vená doba, za kterou by se projekt měl vrátit nebo v případně, kdy je kratší než doba 

životnosti projektu. Valach (2006, s. 135) upozorňuje na problematické určení doby, za 

kterou by se projekt měl vrátit. Autor uvádí, že většina podniků tuto dobu určuje na 

základě v minulosti realizovaných podobných projektů. Projekt je pro podnik výhod-

nější, čím kratší je diskontovaná doba návratnosti.  
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Jako její největší nevýhodu uvádí Kislingerová (2010, s. 302) skutečnost, že nebere v 

úvahu očekávané peněžní toky po výsledné době návratnosti. Tudíž při srovnání více 

projektů může dojít ke zkreslení. Podle Valacha (2006, s. 136) je to dáno zejména tím, 

že diskontovaná doba návratnosti nepředstavuje efektivnost investičního projektu, ale 

spíše jeho likviditu. Tato metoda nám tedy neurčí, jakou hodnotu projekt podniku při-

nese. Fotr a Souček (2011, s. 79) proto doporučují využití této metody spíše jako do-

plňkové. Scholleová (2009, s. 94) pak ještě její využití doporučuje u projektů, které mají 

vysoké riziko a krátkou dobu životnosti. Její hlavní a nejčetněji uváděnou výhodou je 

její jednoduchost a srozumitelnost.  

 

2.2.5 Diskontovaná ekonomická přidaná hodnota 

Diskontovaná ekonomická přidaná hodnota je odvozena od finančního ukazatele eko-

nomické přidané hodnoty. Tento ukazatel se využívá pro určení hodnoty celého pod-

niku. Vyjadřuje hodnotu, která v podniku zůstane poté, co jsou naplněny potřeby in-

vestorů a vlastníků podniku. Lze ji formulovat jako: 

 

𝐸𝑉𝐴 = 𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇 − 𝐶 ∗ 𝑊𝐴𝐶𝐶 

 

kde: EVA - ekonomická přidaná hodnota 

         NOPAT - čistý provozní zisk (provozní zisk po zdanění) 

         C - celkový kapitál podniku 

         WACC - vážené náklady na kapitál 

 

Definovali jsme si tedy ekonomickou přidanou hodnotu. Scholleová (2009, s. 97) pak 

říká, že v upravené podobě se dá využít i pro hodnocení investičních projektů. Touto 

úpravou je její diskontování. Vzorec pak bude vypadat takto: 

 

𝐷𝐸𝑉𝐴 = ∑
𝐸𝑉𝐴𝑖

(1 + 𝑘)𝑖

𝑛

𝑖=1

 

 

kde:   DEVA - diskontovaná ekonomická přidaná hodnota 

           EVA  - ekonomická přidaná hodnota 

           k - diskontní sazba (požadovaná výnosnost) 

           i - jednotlivé roky životnosti projektu 
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Podnik může investiční projekt přijmout v případě, že výsledná hodnota DEVA je větší 

než 0. Naopak pokud je výsledek menší než 0, je projekt pro podnik nepřijatelný. 

Scholleová (2009, s. 99) dodává, že tato metoda a metoda čisté současné hodnoty mají 

stejný účel, kterým je zjištění, o kolik se zvedne hodnota podniku, proto nemá význam 

výsledky těchto metod porovnávat. Jediným rozdílem těchto dvou metod jsou vstupní 

data, jelikož ČSH pracuje s očekávanými peněžními toky, kdežto DEVA pracuje s čistým 

ziskem. Rovněž je výhodou této metody fakt, že je aditivní, a je proto možné sčítat vý-

sledné hodnoty pro více investičních projektů. 

 

2.3 Metody reálných opcí 

Výše jsem popsala několik nejčastěji uváděných metod. V posledních letech se ale za-

čaly využívat další metody s novým přístupem k hodnocení efektivnosti investičních 

projektů. Tyto nové metody jsou nazývány jako metody reálných opcí. Ukázalo se totiž, 

že veškeré předchozí metody nezohledňují jeden podstatný faktor, kterým je flexibilita 

rozhodování v průběhu projektu. Výše popsané metody totiž počítají s danou strategií 

realizace investičního projektu a neberou v úvahu možnost dodatečného rozhodnutí v 

průběhu projektu. Starý (2003b, s. 9-10) poukazuje na fakt, že mnohdy investice, které 

se jevily z pohledu trhu jako výhodné, pak byly zamítnuty kvůli záporné hodnotě čisté 

současné hodnoty, která byla způsobena vysokými diskontními sazbami, neboť to byly 

většinou projekty s velkým rizikem (např. výzkumné a vědecké projekty, inovativní pro-

jekty apod.). Mašát (2004) dodává, že se jedná spíše o doplňující metodu v případě, kdy 

například výsledky metody čisté současné hodnoty nejsou jednoznačné. To jsou hlavní 

důvody, proč tato metoda nebude aplikována v praktické části, neboť se pro vybraný 

projekt nehodí. Zároveň si ale myslím, že je vhodné jí zde v teoretické části zmínit, je-

likož může být u některých typů projektů důležitá. 

 

Podle Scholleové (2009, s. 105) lze reálné opce vnímat jako možnost v budoucnu změ-

nit rozhodnutí ohledně vývoje projektu za cenu dodatečných výdajů, ale zároveň také 

dalších peněžních příjmů. Tato možnost se dá vyjádřit jako hodnota opce. Poté lze spo-

čítat novou hodnotu projektu pomocí rozšířeného vzorce: 

 

ČSH rozšířená = ČSH + hodnota opce  
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Hodnota reálné opce je tedy penězi ohodnocená možnost změnit rozhodnutí v prů-

běhu investičního projektu. Kislingerová (2001, s. 252) zdůrazňuje, že v dnešním glo-

balizovaném a rychle se měnícím prostředí je flexibilita podstatný faktor, který je po-

třeba při rozhodování o investici zohlednit. Metody reálných opcí jsou obdobou finanč-

ních opcí. Reálné opce jsou založeny právě na principech finančních opcí, a proto po-

važuji za nezbytné zde uvést alespoň stručně jejich základní charakteristiky. 

 

Finanční opce jsou právem na nákup či prodej určitého aktiva v předem stanovenou 

dobu.  Majiteli opce dávají možnost se rozhodnout, zda daný obchod uskuteční či ni-

koliv. Existují dva typy opcí, kterými jsou kupní opce a prodejní opce. Kupní opce dává 

majiteli právo koupit v předem stanovený den určité aktivum za předem domluvenou 

cenu, která se nazývá realizační cena. Ten, kdo opci prodává, za to od kupce obdrží tzv. 

prémii. Starý (2003b, s. 21) podotýká, že tento obchod bývá pro kupce velmi výhodný 

oproti klasickému nákupu akcií, neboť dává majiteli opce možnost obchod neuskuteč-

nit, čímž přijde pouze o zaplacenou prémii. U prodejních opcí je to přesně naopak. Pro-

dejní opce umožňuje majiteli prodat v předem stanovený den určité aktivum. 

 

Reálné opce lze tedy přirovnat k finančním opcí, a to jako právo na budoucí peněžní 

toky při uskutečnění změny v průběhu projektu (např. rozšíření výroby aj.). Rovněž lze 

na základě analogie s finančními opcemi spočítat hodnotu reálných opcí, a tím i hod-

notu projektu. Při úpravě lze podle Kislingerové (2010, s. 364-365) vyjádřit vzorec pro 

stanovení hodnoty projektu jako: 

 

𝐶 = ∑
𝐶𝐹

(1 + 𝑘)𝑡
⋅ 𝑁(𝑑1) −  𝐼𝑁 ⋅ 𝑒−𝑟𝑡 ⋅ 𝑁(𝑑2) 

kde: 

𝑑1 =
𝑙𝑛(∑

𝐶𝐹
(1 + 𝑘)𝑡 /𝐼𝑁) + (𝑟 + 𝜎2/2) ⋅ 𝑡

𝜎 ⋅ √𝑡
 

 

 

𝑑2 = 𝑑1 − 𝜎 ⋅ √𝑡 
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kde:   C - hodnota projektu 

           CF - očekávané peněžní toky 

           IN - počáteční investiční výdaj 

           k - diskontní sazba (požadovaná výnosnost) 

           r - bezriziková úroková míra 

           t - doba do vypršení opce 

           𝜎2- rozptyl ceny aktiva 

           e - základ přirozeného logaritmu 

 

Zjednodušeně lze tento vzorec vyjádřit: 

 

𝐶 = 𝑃𝑉 ⋅ 𝑁(𝑑1) − 𝐼𝑁 ⋅ 𝑁(𝑑2) 

 

kde:  PV - diskontované CF 

          N(d1) a N(d2) - hodnoty normálního rozdělení 

 

Podle Starého (2003a, s. 18) je při hodnocení reálných opcí důležité, aby podnik vždy 

zvážil charakteristiky dané opce jako například, zda je opce jedinečná nebo ji může mít 

i konkurence, či zda se dané opce vzájemně neovlivňují nebo zda je daná opce usku-

tečnitelná pouze za předpokladu další opce apod. Hlavní nevýhodu této metody vidí 

Scholleová (2008) v náročnosti celého procesu nalezení reálných opcí. 

 

2.3.1 Klasifikace reálných opcí 

Reálné opce lze rozdělit do skupin na základě mnoha různých hledisek. Převážná část 

zdrojů dodává, že žádná klasifikace není úplná a nedokáže zahrnout veškeré reálné 

opce. Uvedu zde tedy klasifikaci reálných opcí, která je podle Starého (2003a, s. 16-17) 

nejrozšířenější. Reálné opce lze rozdělit na tyto typy opcí: 

 

● odložení – to je taková opce, kdy vedení podniku vyčkává do té doby, než pro 

ně bude nejvýhodnější danou investici provést. Odvětví, kde se tato opce nej-

častěji využívá, je především těžební, stavební či zemědělský průmysl. 

● etapová opce – v tomto případě se jedná o složenou opci založenou na rozdě-

lení projektu do několika etap, přičemž podnik může ukončit projekt dříve, 
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pokud se okolí vyvíjí nepříznivě. Tento typ opcí se využívá zejména v odvětvích 

vyžadujících nákladný výzkum a vývoj. 

● provozní opce – je založena na možnosti podniku rozšířit či snížit, případně i 

dočasně pozastavit nebo úplně ukončit svoji produkci jako reakci na vývoj trhu.  

Mezi hlavní odvětví využívající tento typ opcí patří těžební průmysl, průmysl zá-

vislý na cyklech, oděvní a spotřebitelský průmysl. 

● ukončení – opce na ukončení projektu dává právo podniku, v případě nepřízni-

vých podmínek, projekt předčasně ukončit, prodat zbývající zařízení, a snížit tak 

eventuální škody. Jedná se především o kapitálově náročná odvětví nebo zavá-

dění nových produktů či vstup na neznámé trhy. 

● záměna – tento typ opcí umožňuje podniku změnit produktové portfolio na zá-

kladě změny cen či poptávky nebo změnit vstupní zdroje na základě vývoje je-

jich cen.  Opce na změnu produktového portfolia se nejčastěji využívá u malo-

sériových produkcí a opce na změnu vstupů nejčastěji v chemickém a energe-

tickém průmyslu. 

● růstová opce – tento typ opcí lze chápat jako opce na projekty v oblasti vý-

zkumu a vývoje nebo například akvizice podniků. Patří sem veškeré akce, které 

vedou k dalšímu růstu podniku. Jedná se o oblast technologických podniků, far-

maceutického průmyslu apod. 

● složená opce – tento typ opcí je složen z více výše uvedených typů opcí, tak jak 

to podle Starého (2003a, s. 18) nejčastěji v praxi bývá. Jejich hodnota potom 

bývá odlišná než součet jejich hodnot, neboť na sebe vzájemně působí.  
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3 DRUHY FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍCH 

PROJEKTŮ 

 

Součástí investičního rozhodování je i rozhodování finanční. Cílem finančního rozho-

dování je rozhodnutí o tom, jakým způsobem budou zajištěny finanční prostředky po-

třebné k financování investičního projektu. Již v předinvestiční fázi se řeší možnosti 

financování daného investičního projektu a jsou zvažovány různé varianty. Každá vari-

anta má své výhody a nevýhody. Scholleová (2009, s. 182) zdůrazňuje, že volba způ-

sobu financování projektu rovněž ovlivňuje i rozhodnutí o tom, zda bude daný projekt 

přijat či zamítnut, neboť se způsob financování projeví i v hodnocení efektivnosti in-

vestic. Zejména se různé způsoby financování projeví v diskontní sazbě a mohou mít 

dopad i do cash flow (např. leasing).  

 

Zajištění dostatečného množství finančních prostředků je nedílnou součástí investič-

ního projektu. Existuje mnoho způsobů financování investičních projektů a je na ve-

dení podniku, pro který z těchto způsobů se, na základě jeho výhod a nevýhod, roz-

hodne. Tyto zdroje můžeme dělit podle různých hledisek. Nejčastěji se ale zdroje fi-

nancování dělí na základě jejich původu a vlastnictví. Z pohledu původu se dělí na in-

terní a externí a z pohledu vlastnictví na vlastní a cizí zdroje. Příklady těchto zdrojů 

financování názorně rozděluje následující tabulka. 

 

Tabulka 1 Druhy financování 

P
ů

v
o

d
 z

d
ro

jů
 

Vlastnictví zdrojů 

Interní 

Vlastní Cizí 

zisk podniková banka 

odpisy rezervy  

Externí 

  úvěry finančních institucí 

vklady vlastníků dluhopisy 

dotace a dary finanční leasing 

rizikový kapitál obchodní úvěry 

  ostatní závazky 

Zdroj: Kislingerová (2010, s. 318) 
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3.1 Vlastní zdroje 

Vlastními interními zdroji financování jsou zejména nerozdělený zisk a odpisy. Naopak 

vlastními externími zdroji jsou vklady vlastníků, různé dotace a dary a také rizikový ka-

pitál (venture capital). Vlastní zdroje financování znamenají pro podnik menší riziko, 

nezvyšují závazky a tím pádem nezvyšují zadluženost podniku. Zároveň je ale vlastní 

kapitál pro podnik dražší než využití cizího kapitálu.  

 

Interní zdroje podniku jsou takové, které jsou vytvořeny vlastní činností podniku. Tento 

způsob financování je často označován jako samofinancování. Jak jsem již zmínila, je 

to pro podnik bezpečný způsob financování, neboť, jak podotýká Kislingerová (2010, s. 

318), v případě, že se podniku nebude dařit, může vyplácení podílů na zisku pozastavit, 

což v případě cizího kapitálu nelze. To ale také znamená, že to může být značně nesta-

bilní zdroj financování. Další již zmíněnou nevýhodou samofinancování je fakt, že pro 

podnik je zisk dražší zdroj financování, protože vlastníci požadují vysokou míru výnos-

nosti za vložený kapitál. Kislingerová (2010, s. 317) rovněž poznamenává, že podíl na 

zisku nelze uplatnit jako náklad, čímž je vlastní kapitál pro podnik ještě dražší.  

 

Externími zdroji podniku jsou především vklady vlastníků, rizikový kapitál a dotace a 

dary. Vklady vlastníků mohou být jak původní, tak navyšované. Jedním způsobem na-

vyšování vlastního kapitálu může být právě rizikový kapitál. Jedná se vložení kapitálu 

do společnosti na určitou dobu, která podle Kislingerové (2010, s. 318) bývá zhruba 4-

5 let. Podnik nebo jednotlivec, který tento rizikový kapitál poskytne, si tím kupuje i podíl 

ve firmě, čímž si zajistí možnost podílet se na vedení podniku. Podle Scholleové (2009, 

s. 184) se tímto způsobem často financují rizikové projekty, u nichž se očekává vysoká 

výnosnost. Kislingerová (2010, s. 318) uvádí, že očekávaná výnosnost při vstupu riziko-

vého kapitálu bývá minimálně 30 % ročně. 

 

3.2 Cizí zdroje 

Cizí zdroje financování znamenají pro podnik finanční prostředky, které mu byly na ur-

čitou dobu zapůjčeny, a cenou za zapůjčení těchto prostředků jsou úroky. Úroky jsou 

narozdíl od dividend nákladovou položkou, což cizí kapitál oproti vlastnímu kapitálu 

zlevňuje. Díky tomu totiž podnik platí menší daně. Ovšem podnik si musí podle 
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Scholleové (2009, s. 185) dávat pozor, protože v případě, že se příliš zadluží, zvyšuje se 

tím pro investory riziko a cizí kapitál pak může být pro podnik dražší než vlastní. 

 

Nejčastěji využívanými cizími zdroji jsou bankovní úvěry, obchodní úvěry nebo také 

dluhopisy. V případě bankovních úvěrů musí podnik bankovním institucím prokázat 

schopnost splácet tento úvěr. Banka si udělá podrobnou analýzu každého žadatele a 

na základě toho rozhodne, zda úvěr poskytne či nikoliv. Fotr a Souček (2011, s. 49) upo-

zorňují, že je scestné si myslet, že všichni žadatelé mají stejnou pravděpodobnost úvěr 

obdržet. Poskytnutí úvěru a jeho cena záleží na mnoha faktorech, které banka vyhod-

nocuje. Obligace neboli dluhopisy jsou dalším možným zdrojem financování investič-

ního projektu. Vlastník dluhopisů podniku má právo na pravidelné předem stanovené 

vyplácení úroků (kupónů) a splátek, kdy na konci životnosti daného dluhopisu je dlu-

hopis plně splacen. Vlastník dluhopisu nemá právo se podílet na řízení podniku.  

 

Další rozšířenou formou financování je leasing. Leasing je forma pronájmu zejména 

hmotného majetku, a to jak movitého, tak nemovitého (např. stroje, zařízení, budovy 

apod.). Podle Kislingerové (2010, s. 322) se k financování investičních projektů spíše 

využívá finanční leasing, protože se jedná o dlouhodobý pronájem s možností odkupu 

majetku po skončení leasingu. Operativní leasing je spíše krátkodobý, kdy doba pro-

nájmu bývá kratší než životnost daného zařízení. Leasing má pro podnik spousty vý-

hod, ale existují samozřejmě i určité nevýhody. Mezi hlavní výhody leasingu patří jeho 

daňová výhodnost, neboť splátky úvěru jsou celkově daňově uznatelným nákladem, 

narozdíl od úvěru, kdy daňově uznatelných nákladem jsou pouze úroky z úvěru. Záro-

veň je ale v tomto ohledu důležité zmínit fakt, že při využití leasingu podnik nemůže v 

nákladech využít, narozdíl od úvěru, odpisy, což jeho daňovou výhodnost snižuje. Dal-

šími výhodami je to, že podnik na začátku nemusí vynaložit vysokou sumu peněz a v 

některých případech veškerou údržbu zařízení zajišťuje leasingová společnost. Hlavní 

nevýhoda leasingu podle Kislingerové (2010, s. 322) tkví v jeho ceně. Leasing bývá 

zpravidla dražší než pořízení majetku, protože splátky zahrnují i zisk pro leasingovou 

společnost. Nevýhodou leasingu je i riziko spojené s krachem leasingové společnosti, 

s nímž musí podnik počítat. 

 

Zvláštní formou financování projektů je tzv. projektové financování. Při projektovém 

financování se financování účastní více subjektů, což má podle Dluhošové (2006, s. 

124) přínos pro podnik z hlediska rozložení rizika. Projektové financování je od 
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současných činností podniku oddělené. V tom spatřuje Kalouda (2009, s. 205) velkou 

výhodu, neboť je podle něj snazší získat úvěr pro projekt než pro podnik jako celek. 

Valach (2006, s. 373) uvádí, že se tento způsob financování projektů nejčastěji využívá 

u rozsáhlých a náročných projektů, například v odvětví těžebního průmyslu nebo ener-

getického průmyslu. Subjekty, které se účastní tohoto financování, mohou být podle 

Fotra a Součka (2011, s. 53) například dodavatelé, banky nebo i státní instituce. 

 

V rámci této práce je rovněž podstatné zmínit cash-pooling jako jednu z možných va-

riant financování investičních projektů. Zejména pokud je podnik členem holdingu, tak 

jednou z možností, jak řídit hotovost, je právě cash-pooling. Díky cash-poolingu jsou 

finance holdingu více centralizované, má nad nimi větší kontrolu a zároveň to podniku 

umožňuje přebytečnou hotovost efektivně využít. Cash-pooling lze rozdělit na fiktivní 

a reálný. Jak vysvětluje Režňáková (2010, s. 145) jedná se o skutečný převod zůstatků 

hotovosti z účtů zapojených do cash-poolingu na určený hlavní účet, zatímco o fiktiv-

ního se jedná pouze o fiktivní převod prostředků. I přesto, že primárně je cash-pooling 

využíván k řízení hotovosti z krátkodobého hlediska, může být v některých případech 

v rámci holdingu využíván k financování různých investičních projektů. 
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4 POSTAUDIT INVESTIČNÍCH PROJEKTŮ 

 

Postaudit investičních nástrojů lze chápat jako proces, který analyzuje průběh již rea-

lizovaného investičního projektu. Podle Fotra, Švecové a Špačka (2009, s. 633-634) 

praxe ukazuje, že značné množství projektů je z nějakého důvodu neúspěšných v pl-

nění svých cílů. V takovém případě může postaudit takových projektů posloužit pod-

niku jako nástroj zpětné vazby, díky němuž se může poučit ze svých chyb. Autoři Fotr, 

Švecová a Špaček (2009, s. 634) zároveň poznamenávají, že postaudit je vhodné využít 

i u úspěšných projektů, neboť z úspěšných projektů podnik může rovněž čerpat cenné 

informace.  

 

Postaudity investičních projektů by ideálně měly být prováděny u všech projektů, bo-

hužel, jak uvádí Kislingerová (2010, s. 376), jsou postaudity finančně a časově náročné, 

a proto není možné je realizovat u všech projektů v podniku.  Jsou ale projekty, u kte-

rých by postaudit měl být proveden. Podle Kislingerové (2010, s. 376-377) jsou to pro-

jekty, které jsou: 

 

● Klíčové – to jsou takové projekty, které jsou zásadní pro podnik buď z hlediska 

rozsahu, nebo z hlediska jejich náplně. 

● Sporné – jedná se o projekty, jež byly od začátku považovány za velmi rizikové. 

V tomto případě postaudit zkoumá zejména to, zda byla veškerá rizika řešena 

tak, jak měla být. 

 

Fotr a Souček (2011, s. 367) potom tyto projekty ještě doplňují o: 

 

● Projekty, které jsou podstatné pro jiné navazující či probíhající projekty – u 

těchto projektů je důležité, aby byly dokončeny včas a naplnily plánované cíle, 

neboť to může ovlivnit další projekty. V tomto případě je úkolem postauditu 

najít případné odchylky a jejich příčiny, aby bylo možné provést různá opatření. 

● Atypické projekty – jsou takové projekty, které nemusí být pro podnik důležité 

z finančního hlediska, ale jsou to projekty, jež jsou pro podnik nové, a mohou 

tak být vzorovým typem pro budoucí projekty. 
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4.1 Příčiny neúspěšnosti investičních projektů 

Investiční projekty mohou být neúspěšné v různé míře a z různých příčin. Určení těchto 

příčin může být pro podnik zásadní pro budoucí investiční projekty. Podle Fotra a 

Součka (2011, s. 362-363) můžeme neúspěšné projekty rozdělit do několika skupin 

podle toho, kdy nastal problém: 

 

● Projekty s prodlouženou plánovanou dobou realizace a/nebo s překročením 

plánovaných nákladů – toto prodloužení nebo překročení má nepříznivý dopad 

na efektivnost daných projektů a ve výsledku ve většině případů i na celý pod-

nik. 

● Projekty s problémy při uvedení do provozu nebo v průběhu provozu – jedná 

se především o projekty, které využívají novou technologii. U těchto projektů 

pak v některých případech nedojde vůbec k uvedení do provozu, nejsou tak vý-

konné, jak se předpokládalo, nebo je jejich provoz ukončen dříve. 

● Projekty s problémy již v průběhu realizace – u takových projektů pak tyto pro-

blémy vedou k jejich ukončení. 

 

Je tedy zřejmé, že neúspěšnost projektu může být zapříčiněna v různých fázích jeho 

životnosti a je ovlivněna mnoha různými faktory. Možný neúspěch projektu může být 

tedy způsoben již ve fázi přípravy. Aby se tomu předešlo, Fotr, Švecová a Špaček (2009, 

s. 634-635) zdůrazňují důležitost určení základních charakteristik projektu, kterými 

jsou:  

 

● Výrobní program a velikost navržené jednotky – u projektů zaměřených na pro-

dukci je podstatný co nejpřesnější odhad vývoje poptávky. Pokud totiž je před-

poklad příliš optimistický, může výsledná nižší poptávka vést k nevyužití kapa-

city, a to pak k horším výsledkům podniku jako celku. 

● Technologie – výběr vhodné technologie a její zvládnutí je rovněž důležité. 

Špatná volba technologie může vést k horší kvalitě, nedosažení plánované pro-

dukce či k nemožnosti změny vyráběných produktů.  

● Umístění – volba lokality pro projekt může zásadně ovlivnit úspěch či neúspěch 

projektu, a to zejména u zahraničních projektů. Možná politická situace, špatná 

kvalita infrastruktury či hrozba válečných konfliktů mohou způsobit konec pro-

jektu. 
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● Partner – u projektů, které vyžadují spolupráci více podniků, je volba partnera 

důležitá, neboť sladění různých podnikových kultur nemusí být vždy jednodu-

ché. 

● Financování projektu – volba způsobu financování může mít na projekt zásadní 

vliv. Pokud totiž dojde například k poklesu prodejů, může velké zadlužení pod-

niku způsobit velké potíže v rámci investičního projektu. 

 

Aby nedocházelo ke špatné volbě a prognóze výše uvedených charakteristik projektů, 

je důležitá důkladná analýza rizika. Příliš optimistické předpoklady ohledně budoucího 

vývoje jsou totiž častým důvodem neúspěchu investičních projektů. Podle Fotra, Šve-

cové a Špačka (2009, s. 635) se jedná zejména o podcenění výše nákladů projektu, a 

naopak předpoklad mnohem vyšší poptávky, než ve skutečnosti je. Podle autorů jsou 

příčinami neúspěchu ve fázi plánování především špatně vypracované harmono-

gramy, kdy dochází k vynechání některých činností nebo jsou špatně odhadnuty jejich 

doby trvání, což vede ve většině případů k prodloužení plánované doby ukončení pro-

jektu, a také podcenění rozpočtu, které nemusí být přímo způsobeno jeho nekvalitním 

zpracováním, ale mohou ho ovlivnit nečekané změny v průběhu realizace projektu.  

 

Jak z výše uvedeného vyplývá, ani kvalitní příprava nezajistí úspěch projektu. Problémy 

mohou nastat i ve fázi realizace projektu. Fotr a Souček (2011, s. 364) doporučují, aby 

se v této fázi předešlo co nejvíce problémům, respektovat základní pravidla projekto-

vého řízení, a to zejména s ohledem na komunikaci, koordinaci a pravidelnou kontrolu. 

Nejčastějšími problémy ve fázi realizace jsou podle autorů opožděné dodání subdo-

dávek od dodavatelů a jejich nedostatečná kvalita.  

 

Bohužel existují i faktory, které podnik nemůže nijak ovlivnit, a proto ani důsledná pří-

prava a realizace investičního projektu neznamená úspěch. I v případě, že podnik vy-

pracuje kvalitní analýzu rizika, mohou nastat nepředvídatelné situace způsobené pře-

devším rychle se měnícím prostředím. Fotr, Švecová a Špaček (2009, s. 638) uvádějí, že 

určitým způsobem, jak zohlednit tyto faktory při hodnocení projektu, je přihlédnutí k 

jejich flexibilitě. Způsobem, jak tuto flexibilitu vyhodnotit, jsou metody reálných opcí, 

jež byly v předchozích kapitolách práce vysvětleny.  
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4.2 Cíle postauditů 

Hlavním cílem postauditů je zvýšit efektivitu celého podniku, a tím zvýšit jeho hodnotu. 

K naplnění tohoto cíle napomáhají různé dílčí cíle. Podle Fotra a Součka (2011, s. 365) 

jsou těmito dílčími cíli: 

 

● Zvýšení kvality investičního rozhodování – to zahrnuje celý proces od přípravy, 

přes výběr až po samotnou realizaci projektu. To může být dosaženo díky pou-

čení se z chyb v minulých projektech, a naopak zjištění příčin úspěchu, které lze 

aplikovat na budoucí projekty. 

● Zvýšení výkonnosti probíhajících projektů – jedná se zejména o projekty, které 

nenaplňují plánované cíle. 

● Zvážení opuštění některých projektů – v případě, že projekty neplní zásadním 

způsobem očekávání, je potřeba zvážit jejich ukončení. 

 

Z výše uvedených dílčích cílů je nejpodstatnější především ten první. Zefektivnění in-

vestičního rozhodování může mít zásadní dopad na růst podniku. Kislingerová (2010, 

s. 376) zdůrazňuje, že poučení se z vlastních chyb a soustředění se na příčiny úspěchu 

je důležitým faktorem pro růst podniku. 

 

4.3 Náplň postauditu 

Hlavní náplní postauditu je zjištění odchylek skutečných a plánovaných hodnot, určení 

příčin těchto odchylek a návrh doporučení pro daný investiční projekt a pro budoucí 

projekty v podniku. Náplň postauditů investičních projektů lze podle Fotra a Součka 

(2011, s. 366-367) shrnout do několika kroků, kterými jsou:  

 

● Vyhodnocení míry splnění cílů projektu – toto vyhodnocení se zaměřuje nejen 

na finanční cíle projektu, ale například i na marketingové apod. Toto vyhodno-

cení bývá doplněno o porovnání skutečných a plánovaných hodnot efektivnosti 

a výsledků daného projektu. 

● Míra souladu daného investičního projektu se strategií podniku – toto posou-

zení se zaměřuje na to, jak daný projekt naplňuje strategický plán podniku. Zá-

roveň může také pomoci podniku upravit jeho strategii. 
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● Zhodnocení přípravy projektu, způsobu hodnocení jeho variant a výběru da-

ného projektu – úkolem je zhodnocení investičního rozhodování na základě 

provedené studie proveditelnosti a dalších vypracovaných podkladech k pro-

jektu.  

● Posouzení plnění plánovaného rozpočtu a doby realizace projektu. 

● Porovnání skutečného stavu s počátečními předpoklady – jedná se především 

o předpoklady týkající se poptávky, vývoje cen vstupů, reakce konkurence, vý-

voje měn apod. Pokud jsou výsledné odchylky výrazné, je na místě zjistit příčiny 

těchto odchylek. Díky zjištění těchto příčin by podnik mohl do budoucna zlepšit 

své prognózy a tím zkvalitnit své rozhodování 

● Vyhodnocení podstatných faktorů, jež ovlivnily průběh projektu – součástí vy-

hodnocení těchto faktorů je určení jejich původu (interní či externí) a skuteč-

nosti, zda s nimi bylo počítáno v analýze rizik či nikoliv. 

● Zhodnocení způsobu řešení krizových situací a efektivnosti předem provede-

ných opatření – pokud nastaly krizové situace, jak se podnik zachoval a zda po-

stupoval podle vypracovaných plánů, případně zda vůbec byly plány vypraco-

vány. 

● Vyhodnocení faktorů úspěchu – stejně jako vyhodnocení faktorů, jež vedly k 

neúspěchu, je důležité vyhodnocení faktorů, jež vedly k úspěchu.  

● Vypracování doporučení pro daný investiční projekt – tato doporučení by se 

měla týkat různých opatření, která by bylo vhodné provést v rámci investičního 

projektu, a zároveň čemu se v budoucnu vyhnout, a naopak co využívat nadále. 

 

Fotr a Souček (2011, s. 367) poznamenávají, že výše uvedená náplň je spíše základem 

pro postaudit investičních projektů. Náplň jednotlivých postauditů se může lišit na zá-

kladě odvětví, rozsahu projektu apod. Každý postaudit tedy může vypadat jinak, jelikož 

záleží na vlastnostech daného investičního projektu. 

 

4.4 Předpoklady a překážky vykonávání postauditů 

Prvotním předpokladem pro provedení postauditu investičního projektu je dle Scholl-

eové (2009, s. 243) kvalitní informační základna. Během celého projektu by měla být 

vedena řádná dokumentace veškerých aktivit souvisejících s projektem. Prvotní infor-

mace vycházejí především z interních zdrojů. U kvalitně zpracovaných dokumentů je 

možné snadněji určit příčinu vzniklých problémů. Některé informace ovšem pocházejí 
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z externích zdrojů, kdy Kislingerová (2010, s. 376) zdůrazňuje, že je důležité znát zdroj 

těchto informací, aby bylo možné správné vyhodnocení kvality těchto informací. 

Špatná informační základna může být překážkou pro kvalitní vykonání postauditu. 

 

Dalším předpokladem pro to, aby mohl být postaudit proveden, je správné nastavení 

toho, jak je vnímán pracovníky. Podle Scholleové (2009, s. 243-244) je důležité, aby byl 

postaudit v podniku vnímán jako nástroj pro možné zlepšení kvality investičního roz-

hodování, a ne jako nástroj pro hodnocení pracovníků. Špatné nastavení tohoto vní-

mání může být také překážkou v provádění postauditů. Pokud pracovníci nejsou 

ochotni spolupracovat, je velmi obtížné hledat příčiny odchylek apod. 

 

Dalším důležitým předpokladem pro správné vypracování postauditu je dle Kislinge-

rové (2010, s. 379-380) stanovení cílů postauditu ještě před jeho provedením. Tyto cíle 

se budou pro každý podnik a projekt lišit na základě toho, o jaký projekt se jedná, v 

jakém odvětví se podnik nachází apod. Dle Scholleové (2009, s. 244) je důležitým před-

pokladem a zároveň častou překážkou pro výkon postauditů neochota podniku vy-

stoupit ze své komfortní zóny a modifikovat své ustálené postupy. 

 

4.5 Přínosy postauditů 

Na základě výše sepsaných informací je zřejmé, že postaudit investičních projektů 

může mít pro podnik mnoho přínosů. Podle Fotra a Součka (2011, s. 374) lze tyto pří-

nosy rozdělit do několika kategorií, a to na přínosy pro: 

 

• Budoucí projekty – v tomto případě se jedná zejména o přínos pro celý proces 

investičního rozhodování od přípravy až po realizaci projektu a zároveň i pro 

zlepšení projektového řízení v podniku. 

• Současné projekty – na základě zjištění z postauditů mohou být investiční pro-

jekty upraveny, a tím může být zvýšena jejich efektivnost. V případě, že projekt 

nelze upravit, jsou na místě úvahy o ukončení daného projektu. 

• Projektové týmy – výsledky postauditů mohou také posloužit jako podklad pro 

různá školení a jiné vzdělávací aktivity. 

• Organizaci jako celek – zde mohou mít přínosy různou podobu, jako je napří-

klad zlepšení investičních procesů, zkvalitnění strategického řízení, zlepšení 
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metodiky postauditů nebo například tvorba postauditů může být vnímána po-

tenciálními investory jako konkurenční výhoda. 

 

Výše zmíněné přínosy může postaudit investičních projektů podniku přinést jen tehdy, 

pokud je kvalitně proveden. Aby mohl být postaudit proveden, musí podnik splňovat 

základní předpoklady, které byly uvedeny v předchozí kapitole. Fotr a Souček (2011, s. 

374) pak ještě zdůrazňují dva důležité faktory, které mohou rozhodnout o kvalitně 

zpracovaném postauditu, a jsou jimi podpora vedení podniku a pozitivní vnímání po-

stauditů. Oba tyto faktory usnadňují výkon postauditů a mnohdy je bez nich nelze pro-

vést vůbec. Z těchto poznatků je zřejmé, že neochota a negativní postoj lidí může zá-

sadně ovlivnit jejich výslednou podobu a formu. 
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5 PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI A 

PROJEKTU 

Náplní této kapitoly je představení vybraného investičního projektu, u kterého bude 

následně proveden postaudit, a společnosti, která daný projekt realizovala. Toto před-

stavení společnosti je nezbytné pro podání uceleného obrazu o projektu a uvedení 

všech souvislostí, neboť z charakteru společnosti vyplývají různá omezení, která mají 

vliv na provádění postauditu. Veškeré informace uvedené v následujících kapitolách 

vycházejí z údajů uvedených na webových stránkách společnosti, ve výročních zprá-

vách společnosti zveřejněných na stránkách www.or.justice.com a z interních doku-

mentů společnosti. 

 

5.1 Představení společnosti 

Společnost Kermi s.r.o. je předním výrobcem článkových radiátorů, topných stěn, de-

signových topných těles, konvektorů a podlahových konvektorů. Zároveň společnost, 

kromě své produkce, prodává deskové radiátory, podlahové vytápění a sprchové kouty 

vyrobené mateřskou společností Kermi GmbH se sídlem v Německu.  

 

Společnost je součástí koncernu Arbonia AG se sídlem ve Švýcarsku. I přesto, že vlast-

níkem společnosti je mateřská společnost Kermi GmbH, vedení společnosti bylo pře-

necháno dvěma českým jednatelům, jimiž jsou podle výpisu z obchodního rejstříku 

Petr Holeček a Ing. Josef Majer, kteří jednají za společnost vždy společně a zároveň byli 

ustanoveni dva prokuristé, Čestmír Novosad a Ing. Alois Jankovec, kteří rovněž jednají 

za společnost vždy společně. Základní kapitál společnosti činí podle výpisu z obchod-

ního rejstříku 195 000 000,- Kč. 

 

Misí podniku, jež uvádí na svých webových stránkách, je nalézt maximální soulad no-

vátorských řešení, atraktivního designu, nejvyšší kvality, funkčnosti, komfortu a spoleh-

livosti u vyráběných produktů. Strategie se zaměřuje na zlepšování všech procesů ve 

společnosti, zavádění projektů a opatření pro zlepšování výkonnosti podniku. Firemní 

politika je založena na hodnotách kvality, trvalé udržitelnosti, bezpečnosti práce a an-

gažovanosti jejich zaměstnanců. Zaměstnanci jsou pravidelně školeni, společnost se 

snaží o podporu týmové práce a zároveň o osobní rozvoj všech svých zaměstnanců. 
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Know-how výrobní technologie je převzato od spřízněných společností z koncernu Ar-

bonia AG. (Kermi: Firemní politika, ©2016) 

 

5.1.1 Historie společnosti 

Společnost Kermi s.r.o. byla založena v roce 1996, kdy začala s výrobou designových 

radiátorů. V roce 1999 pak přibyla výroba konvektorů a otopných stěn a počet zaměst-

nanců překročil 250. V roce 2000 bylo nově do provozu uvedeno lakovací zařízení. Bě-

hem let 2002-2003 byly postaveny dvě nové haly a společnost byla odkoupena spo-

lečností AFG Forster Group. Zároveň počet zaměstnanců překročil 500. (Kermi: Historie 

Kermi s.r.o., ©2016) 

 

Během dalších deseti let společnost převzala výrobu mnoha nových produktů ze sku-

piny Arbonia, bylo postaveno nové školící centrum, nově začala společnost využívat 

zařízení pro chromování, nastaly mnohé úpravy v oblasti logistiky a počet zaměst-

nanců překročil 750. V roce 2016 společnost oslavila 20 let od svého vzniku, byla po-

stavena nová výrobní a skladová hala a došlo k převzetí výroby dalších produktů 

značky Arbonia. V posledních letech společnost investuje do zefektivnění procesů a 

zlepšení kvality vyrobených produktů. (Kermi: Historie Kermi s.r.o., ©2016) 

 

5.1.2 Ekonomická situace podniku 

Pro charakteristiku ekonomické situace bylo vybráno několik ukazatelů, jimiž jsou 

tržby, výsledek hospodaření, ukazatelé rentability, likvidity, aktivity a zadluženosti. 

 

Společnost v posledních deseti letech zaznamenává rostoucí trend tržeb. Tento trend 

je zaznamenaný v následujícím grafu. A níže uvedené tabulka uvádí meziroční procen-

tuální růst těchto tržeb. 
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Zdroj: Vlastní zpracování z výročních zpráv společnosti 2009–2018 

 

Tabulka 2 Meziroční procentuální nárůst tržeb 2009-2018 

2009-2010 12,25% 

2010-2011 23,52% 

2011-2012 5,75% 

2012-2013 2,36% 

2013-2014 1,28% 

2014-2015 4,10% 

2015-2016 8,67% 

2016-2017 6,66% 

2017-2018 7,54% 

Zdroj: Vlastní zpracování z výročních zpráv společnosti 2009–2018 

 

V budoucích letech plánuje společnost stejný objem výroby jako v předchozích letech. 

To je dáno především tím, že společnost má dlouhodobě nasmlouvané zakázky, neboť 

veškerá produkce je určena pro členy koncernu Arbonia AG. Tržby mají rostoucí trend 

zejména z důvodu zdražování vstupů. 
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Graf 1 Vývoj tržeb 2009-2018 (tis. Kč) 
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I přes rostoucí trend tržeb má výsledek hospodaření velké výkyvy. V roce 2018 můžeme 

vidět, v níže zobrazeném grafu, velký pokles oproti předchozímu roku. Ten je způsoben 

především rostoucími cenami vstupních materiálů, zejména oceli, vývojem české ko-

runy vůči euru, vysokými personálními náklady, které jsou způsobeny především situ-

ací na trhu práce a zároveň vyššími cenami energií. Společnost měla dříve zafixované 

ceny energií, což se v minulém roce změnilo.  

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování z výročních zpráv společnosti 2009–2018 

 

 

Jelikož společnost obchoduje se zahraničím, je nutné jednotlivé transakce přepočítá-

vat. Pro tento přepočet společnost využívá kurzovní lístek České národní banky k da-

nému datu. Zároveň společnost v rámci koncernu Arbonia AG využívá sdílení peněž-

ních prostředků prostřednictvím tzv. cash-poolingu.  Cash-pooling využívá v současné 

době i k financování veškerých investičních projektů, i přesto, že cash-pooling má spíše 

krátkodobý charakter. Společnost volí tento způsob zejména proto, aby efektivně 

zhodnotila disponibilní prostředky. O transakcích týkajících se cash-pooling se účtuje 

jako o pohledávkách či závazcích k ovládané nebo ovládající osobě. Pohledávka se v 

tomto případě úročí celoročně sazbou 0,25 % a závazek v intervalu 2,47 - 3,43 %. K 31. 

12. 2018 byl závazek ve výši 207 285 tis. Kč. Úrok je vždy určen vedením koncernu. 
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Poměrové ukazatele využívané ve finanční analýze nám mohou rovněž pomoci při zá-

kladní charakteristice ekonomické situace společnosti. Pro účely této práce se zamě-

říme na předchozí rok, tedy rok 2018. V následující tabulce jsou jednotlivé ukazatele 

vypočteny. 

 

Tabulka 3 Poměrové ukazatele za rok 2018 

Ukazetelé rentability   Ukazatelé likvidity  

      

ROE 0,67%   Běžná likvidita 0,482 

ROA 0,30%   Pohotová likvidita 0,119 

ROS 0,26%   Peněžní likvidita 0,005 

      

Ukazatelé aktivity   Ukazatelé zadluženosti 

      

Obrat aktiv 1,161   Celková zadluženost 55,16% 

Obrat zásob 5,952   Míra zadluženosti 122,99% 

Doba splatnosti pohledá-

vek 19 dní   Úrokové krytí 1,323 

Doba splatnosti krátkodo-

bých závazků 

167 

dní     
Zdroj: Vlastní zpracování z výroční zprávy 2018 

 

Ukazatelé rentability udávají efektivitu nebo také výkonnost daného podniku. Z toho 

vyplývá, že čím vyšší je tento ukazatel tím lépe. Výsledky se dají interpretovat jako in-

formace o tom, kolik korun zisku připadá na 1 Kč vlastního kapitálu (ROE), aktiv (ROA) 

nebo tržeb (ROS). Všechny ukazatelé rentability jsou vyčísleni v procentech. Z tabulky 

lze vyčíst, že rentabilita společnosti je velmi malá, ať už se jedná o rentabilitu vlastního 

kapitálu, veškerých aktiv či tržeb. Zhodnocení kapitálu společnosti tedy není velmi 

efektivní. To je dáno především rychlejším růstem nákladů oproti tržbám. 

 

Co se týká ukazatelů likvidity, ani zde nemá společnosti příliš dobré výsledky. Likvidita 

nám udává schopnost společnosti splácet své krátkodobé závazky. Hodnota likvidity 

záleží také na strategii podniku, které může být agresivnější (nižší likvidita), nebo nao-

pak spíše konzervativní (vyšší likvidita). Ovšem i při agresivní strategii jsou určité hod-

noty, které by neměly být překročeny. V případě běžné likvidity to je rozmezí 1-1,6, tu-

díž by neměla být hodnota běžné likvidity nižší než 1, což v případě Kermi bohužel je. 

Pokud se jedná o pohotovou likviditu je u agresivní strategie doporučená hodnota 
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likvidity v rozmezí 0,7-1 a u peněžní likvidity by hodnota neměla klesnout pod 0,2. Opět 

můžeme z tabulky vyčíst, že v obou případech je hodnota nižší než doporučená. To 

znamená, že společnost není příliš likvidní a kdyby se dostala do problémů nebyla by 

schopna splatit své krátkodobé závazky. Většina oběžných aktiv společnosti je v záso-

bách. Ovšem pokud bychom s krátkodobými závazky počítali bez závazků z titulu 

cash-poolingu, které tvoří téměř 78 % krátkodobých závazků společnosti, výsledky bu-

dou zcela odlišné, jak lze vidět v tabulce 4.  

 

Tabulka 4 Ukazatelé likvidity bez závazků z titulu cash-poolingu 

Ukazatelé likvidity  

  

Běžná likvidita 2,179 

Pohotová likvidita 1,660 

Peněžní likvidita 0,021 

Zdroj: Vlastní zpracování z výroční zprávy 2018 

 

Ukazatelé aktivity přinášejí informace o obratu vybraných veličin. Jak lze vidět v ta-

bulce, obrat aktiv je lehce přes 1, což je doporučená minimální hodnota. Obrat zásob 

je v případě společnosti téměř 6. Pokud by tato hodnota byla příliš malá, znamenalo 

by to, že je kapitál zbytečně vázán v zásobách. Pokud se zaměříme na dobu splatnosti 

pohledávek a dobu úhrady závazků můžeme vidět, že doba úhrady závazků, je vcelku 

vysoká. Důvodem mohou být závazky z titulu cash-poolingu, neboť nemají jasně sta-

novenou dobu splatnosti, ani jasně stanovené splátky. 

 

Na závěr zbývá zhodnocení zadluženosti společnosti. Celková zadluženost společnosti 

je 55,16 %. Tato hodnota nám udává poměr cizího kapitálu k celkové výši aktiv společ-

nosti. Míra zadluženosti znázorňuje poměr vlastního a cizího kapitálu. Tento ukazatel 

bývá často doplněn o ukazatel úrokového krytí, kde doporučená hodnota je 3, přičemž 

společnost Kermi dosahuje pouze hodnoty 1,32. 

 

5.1.3 Proces schvalování investičních projektů 

Jelikož je společnost Kermi s.r.o. členem skupiny Arbonia AG, má jasně definovaný po-

stup schvalování investičních projektů a jasně definované kompetence. Podle toho, v 

jaké výši je daná investice, má i svůj daný postup. Tyto postupy jsou definované takto: 
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● Projekty do 100 000 CHF1  

○ Návrh na tyto projekty může podat odborné oddělení obchodní jed-

notky a schvaluje je vedoucí dané obchodní jednotky nebo jednatel 

dané koncernové společnosti. Vedoucí oddělení nákupu dané obchodní 

jednotky návrh prověří a podá k němu své stanovisko. 

○ Tuto úroveň schválení může CFO (Chief Financial Officer) AFG z důvodu 

obtížných ekonomických podmínek vyřadit z platnosti. Pokud k tomu 

dojde, musí být všechny investice do 100 000 CHF předloženy ke schvá-

lení CFO a CEO (Chief Executive Officer). 

 

● Projekty od 100 000 CHF do 300 000 CHF 2 

○ Návrh na tyto projekty může podat vedoucí dané obchodní jednotky, 

jednatel dané koncernové společnosti nebo Head of International Mar-

kets and Sales (v úseku AFG Hubs). Vedoucí oddělení nákupu dané ob-

chodní jednotky návrh prověří a podá k němu své stanovisko. Jejich 

schválení je v kompetenci vedoucích divize. 

 

● Projekty od 300 000 CHF do 1 500 000 CHF3  

○ Návrh na tyto projekty mohou podat všechny výše uvedené pozice a 

dále také vedoucí divize či CFO. Head of Corporate Procurement prověří 

návrh a podá k němu své stanovisko. Schválení je v kompetenci CEO a 

CFO. 

 

● Projekty nad 1 500 000 CHF4  

○ Návrh na tyto projekty mohou podat všechny výše uvedené pozice, a na-

víc CEO nebo vedení koncernu. Head of Corporate Procurement vysloví 

souhlas s návrhem nebo jej zamítne. Tyto investiční projekty musí být 

                                                      

 

 
1 do 2 282 700 Kč, pro představu přepočteno podle kurzu České národní banky k 31. 12. 2018 
2 od 2 282 700 Kč do 6 848 100 Kč, pro představu přepočteno podle kurzu České národní banky 

k 31. 12. 2018 
3 od 6 848 100 Kč do 34 240 500 Kč, pro představu přepočteno podle kurzu České národní banky 

k 31. 12. 2018 
4 nad 34 240 500 Kč, pro představu přepočteno podle kurzu České národní banky k 31. 12. 2018 



 64 

předloženy vedení koncernu, které je prověří, a rozhodnutí je pak v kom-

petenci správní rady. Předložení správní radě iniciuje CFO. 

Veškeré projekty nad 10 000 CHF5 musí nezávisle od postupu schválení posoudit ve-

doucí controllingu nebo vedoucí finančního oddělení dané obchodní jednotky, resp. 

koncernové společnosti. Od 100 000 CHF musí být zaslána kopie pro informování con-

trollingového oddělení koncernu. Všechny investiční projekty, které se předkládají 

koncernu ke schválení, musejí být zaslány CFO s nezbytným potvrzením o shlédnutí, 

stanovisky a dalšími podklady. CFO pak předkládá zkontrolované návrhy s potvrzením 

o shlédnutí CEO. Zpracování každého investičního návrhu na úrovni koncernu vyžaduje 

asi 15 dní. Hodnoty v předepsaném postupu jsou uváděny ve švýcarských francích, ne-

boť vedení koncernu má sídlo ve Švýcarsku. Tyto hodnoty jsou přepočítávány vždy dle 

aktuálních kurzů v době, kdy je daný projekt schvalován. 

 

5.2 Představení investičního projektu 

V posledních letech společnost Kermi s.r.o. investuje především do projektů na zefek-

tivnění všech procesů ve společnosti, a to zejména těch výrobních. Jedním z těchto 

projektů je i společností vybraný projekt, jež mi poskytla pro provedení jeho postau-

ditu. Tímto investičním projektem je automatizace výrobní linky designových radiátorů 

s životností 10 let. Hlavním úkolem této investice je úspora nákladů. Tato úspora je po-

čítána jako úspora nákladů na pracovníky, úspora výrobní plochy a úspora plynu zru-

šením plamenného rovnání. Tato automatizace výrobní linky povede nejen k úspoře 

nákladů, ale i zlepšení řízení zakázek díky zpětné dohledatelnosti jednotlivých radiá-

torů. Začátek projektu byl 1. 7. 2019 a konec projektu byl plánován na 31. 12. 2018. Na 

následujícím obrázku je zobrazena část nové automatizované výrobní linky.  

                                                      

 

 
5 228 270 Kč, pro představu přepočteno podle kurzu České národní banky k 31. 12. 2018 
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Zdroj: Interní dokumenty společnosti 

 

Jak již bylo zmíněno výše, součástí projektu je i úspora pracovní plochy. Na následují-

cích obrázcích je zobrazeno původní a nové rozložení výrobní plochy. U nového rozlo-

žení lze vidět, že se na výrobní plochu vejde více pracovních stanovišť, jelikož uvolněná 

výrobní plocha může být využita pro další stanoviště. 

 

 

Zdroj: Interní dokumenty společnosti 

Obrázek 1 Ukázka části automatizace výrobní linky 

Obrázek 2 Původní layout výrobní linky 
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Zdroj: Interní dokumenty společnosti 

 

Nová automatizovaná výrobní linka podle plánů zahrnovala frézování profilů, zařízení 

na vytváření 2D datamatrix kódů, čtečku 2D datamatrix kódů, automatické rovnání, au-

tomatické šroubování zátek, automatické broušení zátek, robotickou paletizaci a při-

způsobení infrastruktury. Podle jednotlivých stanovišť byly rozděleny i náklady pro-

jektu. Ty jsou znázorněny v následující tabulce. Celkové náklady projektu byly pláno-

vány na 24 219 000,- Kč.  

 

Tabulka 5 Náklady projektu 

Stanoviště Náklady  

Frézování profilů 6 528 600 Kč 

Zařízení na vytváření 2D datamatrix 

kódů + čtečka 2 983 500 Kč 

Automatické rovnání 2 597 400 Kč 

Automatické broušení zátek 2 351 700 Kč 

Automatické šroubování zátek 3 264 300 Kč 

Robotická paletizace 5 861 700 Kč 

Přizpůsobení infrastruktury 631 800 Kč 

CELKEM 24 219 000 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování z interních dokumentů společnosti 

 

Obrázek 3 Nový layout výrobní linky 
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Co se týká úspory nákladů, byla tato úspora vyčíslena jako úspora 9,5 pracovníka. Při-

čemž náklady na jednoho pracovníka činí 650 000,- Kč/ročně. Zároveň díky projektu 

bude uspořena pracovní plocha 72 m2, jejíž úspora je vyčíslena na 2 533,- Kč/m2 ročně. 

A poslední součást úspory nákladů je úspora plynu zrušením plamenného rovnání, 

která byla vyčíslena na 130 000,- Kč/ročně.  

 

Tabulka 6 Úspora nákladů 

  Úspora nákladů ročně  

Pracovníci (9,5) 6 175 000 Kč 

Pracovní plocha (72 m2) 182 520 Kč 

Plyn  130 000 Kč 

CELKEM 6 487 520 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování z interních dokumentů společnosti 
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6 POSTAUDIT PŘEDSTAVENÉHO 

INVESTIČNÍHO PROJEKTU 

 

Tato kapitola se zabývá zpětným zhodnocením vybraného investičního projektu au-

tomatizace výrobní linky realizovaným společností Kermi s.r.o. Zhodnocení je zpraco-

váno na základě vybraných kritérií.  Součástí posouzení těchto kritérií je jejich vysvět-

lení, určení příčin, které měly vliv na výsledné hodnoty a případný výpočet.  Cílem této 

kapitoly je zhodnocení základních charakteristik projektu, cílů projektu a jejich napl-

nění, zhodnocení analýzy rizika, posouzení zvolených metod hodnocení efektivnosti 

investic a porovnání plánovaných a skutečných hodnot. Údaje potřebné k vypraco-

vání postauditu projektu vycházejí zejména z interních dokumentů společnosti. Tak-

též byly pro některé výstupy využity veřejně dostupné výroční zprávy společnosti, je-

jichž součástí je i rozvaha a výkaz zisku a ztráty. 

 

6.1 Základní charakteristiky projektu  

Jak již bylo rozebíráno v teoretické části této práce, velký vliv na úspěch či neúspěch 

projektu má stanovení základních charakteristik projektu. V rámci tohoto projektu byly 

stanoveny tyto základní charakteristiky: 

 

● výběr vhodné výrobní linky pro automatizaci; 

● způsob financování; 

● výběr vhodných dodavatelů; 

● způsob stanovení nákladů projektu; 

● způsob stanovení úspory nákladů z projektu. 

 

Prvním úkolem byl výběr vhodné výrobní linky pro možnou automatizaci. Na základě 

dostupných podkladů a rozsáhlých technických zkušeností členů projektového týmu 

bylo rozhodnuto o automatizaci právě výrobní linky designových radiátorů. Jedním z 

důvodů, proč se společnost rozhodla pro tuto výrobní linku, byla i skutečnost, že v po-

slední době kvůli trendu nízkoenergetických domů klesají prodeje většiny radiátorů s 

výjimkou některých, které se vyrábějí právě na této lince. V následujícím grafu je 
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znázorněn rostoucí trend prodeje některých typů radiátorů. Z důvodu přání firmy ne-

zveřejňovat čísla prodejů je v grafu skryta číselná osa. 

 

Graf 3 Prodej designových radiátorů 

 

Zdroj: Vlastní zpracování z interních dokumentů společnosti 

 

Další důvod výběru této výrobní linky byl ten, že na základě technologického posou-

zení různých variant byla tato linka shledána z hlediska automatizace jako nejvhod-

nější. Zároveň bylo nezbytné zlevnit výrobu těchto radiátorů kvůli stoupajícím cenám 

vstupních zdrojů. Na základě daných podkladů nelze společnosti v tomto bodě nic vy-

tknout. Rozhodnutí proběhlo ve spolupráci s odborníky z různých oddělení společ-

nosti, jako je technické oddělení, finanční oddělení, nákupní a obchodní oddělení. 

 

Co se týká způsobu financování, nemá společnost v tomto případě na výběr. Dle před-

pisů společnosti je cash-poolingu jedinou možnou variantou financování investičních 

projektů. Důvodem, proč tomu tak je, je fakt, že společnost je součástí mezinárodního 

koncernu, a mají tak jasně stanovená pravidla, která musejí dodržovat. Cash-pooling 

je dán smlouvou a nejsou v ní určeny splátky. To, že společnost nemá jasně definované 

splátky je pro ni výhodnější, než kdyby byl projekt financován například bankovním 

úvěrem. Pokud by totiž společnosti klesla produkce, a s tím spojené výnosy, nemusela 

by řešit splácení závazku z cash-poolingu. Závazek splácejí po domluvě s vedením 

koncernu, pokud mají volné nadbytečné finanční prostředky. Úroková sazba se vždy 

určuje na konci účetního období. Detailnější popis fungování cash poolingu ve 
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společnosti je uveden v kapitole 5.1.2. Úroková sazba, která je spočítána vždy na zá-

kladě minulých období a odborných odhadů expertů společnosti, zahrnuta v diskontní 

sazbě. Možnost změny těchto předpisů je podle společnosti nereálná. Společnosti 

tedy nezbývá nic jiného než tyto předpisy dodržovat. Jelikož společnost nemá jinou 

možnost financování investičních projektů lze hodnotit pouze způsob zahrnutí finan-

cování do výpočtu efektivnosti daného investičního projektu. Jak již bylo diskutováno 

výše, úroková sazba je určena vždy až na konci účetního období a nelze tedy počítat s 

přesnou hodnotou do budoucna. Patrně nejvhodnější variantou je ta, kterou zvolila 

společnost, a to odhad na základě minulých hodnot a expertních odhadů. Negativním 

dopadem tohoto způsobu financování projektů, jako u všech způsobů financování z ci-

zích zdrojů, je větší zadlužení společnosti. Toto zadlužení se však bude snižovat tím, 

jak bude společnost díky úsporám nákladů, které projekt zajistí, splácet tento závazek. 

I přesto, že společnost nemá jinou možnost financování investičních projektů, je to pro 

ni pravděpodobně nejvýhodnější způsob financování, neboť například u bankovních 

úvěrů pro nefinanční společnosti uvádí Česká národní banka (2019) průměrnou úroko-

vou sazbu 3,81 %. Což znamená, že i v případě nejvyšší možné hranice úrokové sazby 

u poskytování finančních prostředků pomocí cash-poolingu, je u úvěrů úroková sazba 

vyšší. Je to dáno tím, že sazby mezi společnostmi ve skupině bývají ve většině případů 

nižší než na trhu. Zároveň je u cash-poolingu již zmíněná výhoda toho, že společnost 

nemá pevně stanovené splátky a dobu splatnosti. 

 

Dalším úkolem společnosti byl vhodný výběr dodavatelů. Výběr dodavatelů probíhal 

přes výběrové řízení. Hlavním kritériem byla pro společnost cena, dalším pak zkuše-

nosti s daným dodavatelem. V prvním kole společnost obdržela 7 nabídek, přičemž do 

druhého kola postoupily 4 s nejnižší nabízenou cenou. V druhém kolem pak rozhodo-

vala opět cena, ale také předešlé zkušenosti. Nakonec společnost vybrala 2 nejvhod-

nější nabídky od dodavatelů, s nimiž již v minulosti spolupracovala. Každý z těchto 

dvou dodavatelů měl na starosti jinou část výrobní linky. Hlavním dodavatelem byla 

společnost Inova s.r.o., s kterou společnost Kermi s.r.o. již v minulosti spolupracovala a 

měla s ní jen ty nejlepší zkušenosti. Jako druhý dodavatel pak byla vybrána mateřská 

společnost Kermi GmbH, která se společností Kermi s.r.o. dlouhodobě spolupracuje a 

zná detailně její technologie. Faktorem úspěchu daného investičního projektu byla i 

volba vhodných dodavatelů. Tu společnost zajistila díky dlouholetým zkušenostem s 

vybranými dodavateli. Tyto dlouholeté vztahy napomohly společnosti i k nižším cenám 

dodávaných produktů.  
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Z hlediska stanovení nákladů projektu postupovala společnost na základě minulých 

zkušeností. Veškeré náklady projektu byla stanoveny podle cenových nabídek doda-

vatelů jednotlivých produktů a zkušeností projektového týmu z minulých projektů. 

Tyto náklady byly následně rozděleny do skupin podle jednotlivých stanovišť. Tomuto 

stanovení nákladů nelze nic vytknout, neboť náklady byly stanoveny na základě reál-

ných podkladů kvalifikovanými lidmi se zkušenostmi.  

 

Posledním úkolem společnosti bylo stanovení úspor nákladů plynoucích z projektu. 

Tato úspora byla vyčíslena na základě interních podkladů společnosti a je detailně 

popsána v kapitole 5.2. Způsob určení této úspory je v rámci daného projektu vhodný, 

neboť je určen na základě reálných hodnot a z hlediska postauditu nelze mít k tomuto 

způsobu výhrady.  

 

6.2 Cíle projektu a jejich plnění 

Proto abychom mohli hodnotit úspěch či neúspěch projektu, musejí být jasně defino-

vané cíle. V rámci postauditu pak budu hodnotit, zda byl daný cíl investičního projektu 

naplněn, a případně do jaké míry. Cíle vybraného projektu byly stanoveny takto: 

 

● úspora nákladů;  

● zlepšení pracovních podmínek úsporou manipulace; 

● zlepšení kvality výsledných produktů; 

● zpětná dohledatelnost díky označení každého radiátoru 2D datamatrix kódem. 

 

Všechny výše uvedené cíle byly pomocí projektu naplněny. Podnik již zaznamenává 

úsporu nákladů, neboť jednotlivá stanoviště byla zaváděna postupně. Podrobněji 

bude tato úspora rozebírána v dalších částech práce. Pracovní podmínky se pro pra-

covníky, kteří na dané výrobní lince pracují, se rovněž zlepšily, protože nová výrobní 

linka vykonává většinu manipulace s produkty za ně. Dříve musel pracovník přesunout 

kolem 300 radiátorů za směnu, což je fyzicky velmi náročné. Na základě kontrol kvality 

byla zjištěna lepší kvalita výsledných produktů než před zavedením této nové výrobní 

linky, jelikož většinu práce nyní vykonávají stroje, které jsou přesnější, a všechny vý-

sledné produkty jsou stejné, což nebylo dřív kvůli lidskému faktoru zcela dosažitelné. 

Posledním cílem projektu byla zpětná dohledatelnost každého radiátoru. Důvodem, 
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proč součástí projektu bylo i zařízení na 2D datamatrix kódy, byla skutečnost, že před-

tím byly radiátory označovány jen papírovou kartou a v případě, že zaměstnanec sun-

dal radiátor z linky, například kvůli nutnosti radiátor znovu nalakovat, odepsal ze sys-

tému jiný, přičemž sice seděl počet, ale nebylo možné zpětně dohledat konkrétní ra-

diátory ke konkrétní zakázce. Společnost tedy chtěla tento lidský faktor eliminovat vy-

užitím 2D datamatrix kódů. Nově pokud zaměstnanec sundá radiátor z linky, načte 

jeho kód, a odepíše tak ten konkrétní radiátor. Na následující fotce lze vidět toto ozna-

čení. 

 

Zdroj: Interní dokumenty společnosti 

 

6.3 Analýza rizika 

Důležitou součástí investičního projektu je i práce s rizikem. To, jakým způsobem s ním 

společnost pracuje, může mít velký vliv na úspěch či neúspěch daného projektu. Spo-

lečnost Kermi s.r.o. za účasti celého projektového týmu určila před realizací projektu 

tři hlavní oblasti rizika, které by mohly negativním způsobem projekt ovlivnit. Těmito 

třemi oblastmi jsou: 

 

● deformace z nové pece;  

● frézování hran; 

● proces šroubování. 

 

Obrázek 4 2D datamatrix kód na radiátoru 
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Z výše uvedených rizikových oblastí je patrné, že veškerá rizika se týkala technologie 

zpracování produktů. Velká pozornost však byla věnována zejména procesu šroubo-

vání zátek, neboť to byla pro společnost zcela nová technologie. Všechna tyto rizika 

ale projektový tým složený z odborníků vyhodnotil jako přijatelná a řešitelná.  

 

Jelikož již společnost v minulosti realizovala obdobné projekty týkající se automati-

zace výrobních linek, po zralé úvaze v rámci opatření navýšila náklady o rezervu u jed-

notlivých stanovišť, které byly identifikovány jako rizikové. Zahrnutím této rezervy se 

sice navýšily plánované náklady a byl tím ovlivněn i výsledek hodnocení efektivity pro-

jektu, avšak společnost se díky tomu uchránila před navýšením dodatečných nákladů 

a nutnosti žádat o dodatečné finanční prostředky vedení koncernu. Toto opatření lze 

považovat za efektivní, pokud by dané riziko nastalo. Aby daná rizika nenastala, byla v 

průběhu projektu naplánována opatření v podobě provedení řady zkoušek, které do-

ložily, že dané technologie jsou realizovatelné. Poslední opatření, které společnost za-

vedla, byla časová rezerva. U všech zařízení měla společnost k dispozici od dodavatelů 

předběžnou dodací lhůtu. Společnost pak v rámci harmonogram projektu přidala vždy 

časovou rezervu v rozmezí 2-3 týdnů. Toto opatření se ukázalo jako nedostatečné, ne-

boť nová technologie a fakt, že v současné době je automatizace velmi žádaná, způ-

sobily prodloužení projektu. Toto prodloužení bude detailněji rozebráno v dalších čás-

tech textu týkajících se harmonogramu projektu.  

 

6.4 Zvolené metody hodnocení efektivnosti investičního 

projektu 

 

Většina rozhodnutí o tom, zda bude daný projekt realizován či nikoliv, je založena na 

výsledku hodnocení efektivnosti. Z tohoto důvodu se následující kapitola bude věno-

vat právě metodám zvolených společností, posouzení jejich vhodnosti, případně do-

poručení vhodnějších variant.  

 

Při posuzování efektivnosti investičního projektu společnost využívá metodu doby ná-

vratnosti. Jelikož je společnost součástí koncernu, mají stanovené doby návratnosti 

různých typů projektů, při kterých je možné investici přijmout. Tento projekt spadá do 

kategorie modernizace výroby. U této kategorie je požadovaná doba návratnosti ma-

ximálně 5 let. Samozřejmě existují i výjimky, ale to jen v případě, že projekt je nezbytné 

realizovat. To může nastat například z legislativních důvodů, z důvodu bezpečnosti 

práce apod. Projektový tým společnosti nejprve počítá se statickou dobou návratnosti, 



 74 

která nezohledňuje faktor času. Když je výsledek této metody nižší než v tomto pří-

padě zmíněných 5 let, přistupuje projektový tým k dynamické době návratnosti. V níže 

uvedených tabulkách jsou obě výše jmenované metody vypočteny.  

 

Tabulka 7 Doba návratnosti – statická (Kč) 

  Náklady Úspora nákladů 

Kumulované 

CF 

Doba návrat-

nosti 

0 -24 219 000       

1   6 487 520 -17 731 480   

2   6 487 520 -11 243 960   

3   6 487 520 -4 756 440   

4   6 487 520 1 731 080 3,7 

5   6 487 520 8 218 600   

6   6 487 520 14 706 120   

7   6 487 520 21 193 640   

8   6 487 520 27 681 160   

9   6 487 520 34 168 680   

10   6 487 520 40 656 200   
Zdroj: Vlastní zpracování z interních dokumentů 

 

V tabulce 7 můžeme vidět, že statická doba návratnosti vyšla na 3,7 let. Za tuto doby 

by se měly společnosti vložené prostředky vrátit, pokud nezahrneme faktor času. Jeli-

kož je výsledná hodnota nižší než 5 let společnost přistoupila k výpočtu dynamické 

doby návratnosti. Diskontní sazba je vedením koncernu pro tento typ projektů stano-

vená na 8 %. Tato diskontní sazba zahrnuje cenu zdrojů a podstoupené riziko. Společ-

nost musí tuto diskontní sazbu respektovat. Přesto bych zde uvedla pro porovnání 

jednu z možných variant, jak jednoduše vypočítat diskontní sazbu s použitím Ben-

chmarkingového diagnostického systému finančních indikátorů INFA dostupného na 

internetových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu, který byl vytvořen ve spo-

lupráci s Vysokou školou ekonomickou. Tento systém umožňuje spočítat alternativní 

náklady na vlastní kapitál společnosti a porovnat je s průměrem v daném odvětví. Vý-

počet byl proveden pro rok 2017, jelikož projekt byl v tomto roce zahájen, tudíž i dis-

kontní sazba, kterou podnik využil pro výpočet byla určena v tomto roce. Po zadání 

všech potřebných údajů, jež systém vyžaduje, z výkazu zisku a ztráty a z rozvahy a vy-

brání příslušného CZ-NACE společnosti, v tomto případě 25, byla využita možnost au-

tomatického výpočtu, kdy riziková přirážka se automaticky vyplní jako minimální hod-

nota pro dané odvětví. Pro výslednou hodnotu diskontní sazby bylo použito porovnání 

jednotlivých ukazatelů, v tomto případě alternativní náklad na vlastní kapitál. Podle to-

hoto nástroje byla vypočtena diskontní sazba pro společnost 17,03 %, což je mnohem 

více než je průměr pro dané odvětví (8,44 %), a také více než společnost využívá při 

hodnocení efektivnosti investičních projektů. Společnost tak počítá s menšími náklady 

na kapitál a rizikem, než jaké by byly podle tohoto nástroje vhodné. Je tedy otázkou, 
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zda by společnost neměla zvážit jiný způsob stanovení diskontní sazby tak, aby lépe 

reflektovala riziko a její náklady na kapitál. 

  

 

Tabulka 8 Doba návratnosti – dynamická (Kč) 

 Náklady 

Úspora 

nákladů 

Diskonto-

vané CF 

Kumulované 

disk. CF 

Doba návrat-

nosti 

0 -24 219 000         

1   6 487 520 6 006 963 -18 212 037   

2   6 487 520 5 562 003 -12 650 034   

3   6 487 520 5 150 003 -7 500 032   

4   6 487 520 4 768 521 -2 731 511   

5   6 487 520 4 415 297 1 683 786 4,6 

6   6 487 520 4 088 238 5 772 024   

7   6 487 520 3 785 406 9 557 430   

8   6 487 520 3 505 005 13 062 435   

9   6 487 520 3 245 375 16 307 810   

10   6 487 520 3 004 977 19 312 787   

Zdroj: Vlastní zpracování z interních dokumentů 

 

Vidíme, že dynamická doba návratnosti vybraného investičního projektu činí 4,6 let, 

což znamená, že vložené prostředky se společnosti vrátí dříve, než je maximální poža-

dovaná doba návratnosti koncernu pro tento typ projektů. Díky tomu se společnost 

rozhodla daný investiční projekt realizovat.  

 

Jak bylo diskutováno v teoretické části, vhodnější metodou pro hodnocení efektivnosti 

investičního projektu je čistá současná hodnota. Je to především z toho důvodu, že 

doba návratnosti nehodnotí, tak úplně efektivitu projektu jako spíše jeho likviditu. Na 

základě čisté současné hodnoty můžeme říci, o kolik projekt přispěje k nárůstu hod-

noty společnosti. Proto považuji za vhodné uvést zde výsledky hodnocení investice 

pomocí této metody. V tabulce níže jsou uvedeny vstupní data pro výpočet ČSH. 
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Tabulka 9 Čistá současná hodnota – vstupní data (Kč) 

  Náklady Úspora nákladů Diskontované CF 

0 -24 219 000     

1   6 487 520 6 006 963 

2   6 487 520 5 562 003 

3   6 487 520 5 150 003 

4   6 487 520 4 768 521 

5   6 487 520 4 415 297 

6   6 487 520 4 088 238 

7   6 487 520 3 785 406 

8   6 487 520 3 505 005 

9   6 487 520 3 245 375 

10   6 487 520 3 004 977 

CELKEM     43 531 787 

Zdroj: Vlastní zpracování z interních dokumentů 

 

ČSH = 43 531 787 - 24 219 000 = 19 312 787,- Kč 

 

Vzhledem k tomu, že výsledek ČSH je vyšší než 0, lze projekt považovat za přijatelný, 

což je zřejmé již z metody doby návratnosti. Nicméně díky tomuto výpočtu můžeme 

říci, že tento projekt přispěje k nárůstu hodnoty celé společnosti částkou 19 312 787,- 

Kč. Dalšími metodami, které je možné využít k hodnocení efektivnosti dané investice 

je index ziskovosti a vnitřní výnosové procento. 

 

𝑷𝑰 =

6 487 520
(1 + 0,08)1 +

6 487 520
(1 + 0,08)2 + ⋯ +

6 487 520
(1 + 0,08)10

24 219 000
=

43 531 787

24 219 000
= 𝟏, 𝟖 

 

Pro přijetí jsou doporučeny projekty, jejichž index ziskovosti je větší než 1. Zde vidíme, 

že indexu ziskovosti je 1,8. Tato metoda umožňuje společnosti pohlížet na projekty 

z relativního hlediska, je tedy vhodná zejména při porovnávání více projektů. V sou-

časné době je asi nejsnazším způsobem, jak spočítat vnitřní výnosové procento, vyu-

žití funkce MÍRA.VÝNOSNOTI v programu Excel. Díky této funkci bylo zjištěno vnitřní vý-

nosové procento vybraného projektu rovné 24 %. Jelikož diskontní sazba pro projekt 

byla stanovena na 8 %, je projekt přijatelný, protože VVP je vyšší než zmíněná diskontní 

sazba.  

 

I přesto, že společnost využila, podle poznatků z teoretické části, ne příliš vhodnou me-

todu pro hodnocení efektivnosti investice, byl projekt správně posouzen jako 
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přijatelný. Využití této metody se dá odůvodnit i nízkou likviditou společnosti. Tato 

nízká likvidita může být důvodem, proč vedení koncernu preferuje využití doby návrat-

nosti, neboť je pro ně důležité, kdy dojde k návratu vložených prostředků. Zároveň je 

tato metoda považována za vhodnou, pokud společnost neporovnává více projektů. 

Výběr metody hodnocení efektivnosti investic bych tedy hodnotila jako pochopitelný i 

z toho důvodu, že společnost musí respektovat nařízení vedení koncernu, avšak dopo-

ručila bych využití metody čisté současné hodnoty, nebo jiné výše jmenované metody, 

alespoň jako doplňkové, zejména při porovnávání více projektů. 

 

6.5 Porovnání plánovaných a skutečných hodnot 

V této kapitole budou porovnány plánované hodnoty projektu se skutečnými, a to 

z hlediska harmonogramu a nákladů. Rovněž bude přepočtena doba návratnosti a 

čistá současná hodnota na základě skutečně vykazovaných hodnot. 

 

6.5.1 Harmonogram 

Plánovaný harmonogram byl sestaven na základě prvotních návrhů dodacích lhůt od 

dodavatelů, k nimž byly připočteny určité časové rezervy. Ukončení investičního pro-

jektu bylo naplánováno na konec roku 2018. V následující tabulce lze vidět plánovaný 

termín, skutečný termín a úspora nákladů, která je s jednotlivými stanovišti spojena. 

 

Tabulka 10 Harmonogram 

Stanoviště 

Plánovaný ter-

mín 

Skutečný ter-

mín Úspora nákladů 

Zavedení systému s vy-

užitím 2D datamatrix 

kódu prosinec 2017 prosinec 2017   

Automatická kontrola 

rovinnosti (původně 

automatické rovnání) únor 2018 březen 2018 úspora 3 pracovníků 

Automatické šroubo-

vání zátek březen 2018 červen 2018 úspora 3 pracovníků 

Frézování profilů červen 2018 říjen 2018   

Robotická paletizace říjen 2018 duben 2019 úspora 2 pracovníků 

Zavedení nových navě-

šovacích prvků říjen 2018 červen 2019 úspora 1,5 pracovníka 

Zdroj: Vlastní zpracování z interních dokumentů společnosti 

Jak lze vidět v tabulce 10, většina zařízení byla realizována se zpožděním. První čtyři 

uvedená stanoviště byla od českého dodavatele Inova s.r.o. Zde bylo zpoždění 



 78 

způsobeno tím, že dodavatel nestíhal zařízení vyrábět. V současné době je totiž auto-

matizace velice žádaná a ani dodavatelé společnosti Inova s.r.o. nestíhali dodávat 

vstupní materiály a subdodávky. Toto zpoždění bohužel společnost Kermi s.r.o. ne-

mohla ovlivnit. Přestože s určitou časovou rezervou při plánování projektu počítala, ne-

očekávala zpoždění v řádu měsíců.  

 

Zbylé dvě položky v harmonogramu se týkaly robotické paletizace. Toto zařízení bylo 

dodáno mateřskou společností Kermi GmbH. Již v průběhu projektu musela společ-

nost Kermi s.r.o. řešit menší problémy, které ale nijak zásadně neovlivnily průběh pro-

jektu. Zásadní problém byl v oblasti šroubování navěšovacích kostek, kde muselo být 

vyvinuto zcela nové provedení a bylo nutné tímto provedením nahradit stávající navě-

šovací prvky. I přesto, že tato oblast byla označena jako kritická a byla jí věnována větší 

pozornost, výsledná realizace způsobila zdržení projektu. Společnost podcenila časo-

vou náročnost zavedení této nové technologie. Byla potřeba delší doba ladění a opti-

malizace, než s jakou společnost počítala. Zároveň bylo zpoždění ovlivněno tím, že do-

davatel, kterým tedy byla v tomto případě mateřská společnost Kermi GmbH, je velmi 

vytížený a v současnosti je pro něj prioritní nový závod v Evropě.  

 

Jelikož společnost plánovala harmonogram na základě předběžných nabídek dodava-

telů, lze říci, že tyto nabídky tykající se dodacích lhůt byly značně nepřesné. Přestože 

tedy společnost počítala s určitou časovou rezervou, neboť již v minulosti podobné 

projekty realizovala, nebyla tato časová rezerva dostačující. Společnost zvažovala vý-

měnu dodavatele, ovšem při předběžných průzkumech zjistila, že situace na trhu je 

prakticky stejná u všech ostatních zvažovaných dodavatelů. Výběr jiného dodavatele 

by tedy dřívější dokončení projektu neumožnil.  

 

Projekt tudíž nebyl dokončen v plánovaném termínu. Skutečný termín dokončení byl 

30. 6. 2019. Projekt tak byl zpožděn o půl roku. Jelikož zpoždění bylo způsobeno pře-

devším z důvodu pozdního dodání jednotlivých zařízení, doporučila bych společnosti 

již v přípravné fázi projektu lepé analyzovat situaci na trhu, aby plánované termíny od-

povídaly více realitě a nespoléhat jen na nabídky dodavatelů. Společnost by tak pře-

dešla dodatečným žádostem, především o potřebu lidských zdrojů na další půl rok, se 

kterými nebylo počítáno, například z organizačního hlediska. 
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6.5.2 Náklady 

Stejně jako harmonogram byly i náklady stanoveny na základě předběžných nabídek 

dodavatelů. Nabídky dodavatelů byly vypracovány na základě technických požadavků 

společnosti. V následující tabulce jsou zobrazeny plánované náklady, skutečné ná-

klady a jejich rozdíl. 

 

Tabulka 11 Porovnání plánovaných a skutečných investičních nákladů 

Stanoviště Náklady - plán  Náklady - skutečnost Rozdíl 

Frézování profilů 6 528 600 Kč 4 792 275 Kč -1 736 326 Kč 

Zařízení na vytváření 2D da-

tamatrix kódů + čtečka 2 983 500 Kč 1 361 318 Kč -1 622 182 Kč 

Automatická kontrola rovin-

nosti (původně automatické 

rovnání) 2 597 400 Kč 2 548 000 Kč -49 400 Kč 

Automatické broušení zátek 2 351 700 Kč 0 Kč -2 351 700 Kč 

Automatické šroubování zá-

tek 3 264 300 Kč 3 621 244 Kč 356 944 Kč 

Robotická paletizace 5 861 700 Kč 8 486 031 Kč 2 624 331 Kč 

Přizpůsobení infrastruktury 631 800 Kč 441 633 Kč -190 167 Kč 

Ostatní 0 Kč 1 786 195 Kč 1 786 195 Kč 

CELKEM 24 219 000 Kč 23 036 696 Kč -1 182 305 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování z interních dokumentů 

Z tabulky 11 je zřejmé, že skutečné náklady byly o 1 182 305 nižší než plánované. U 

většiny stanovišť jsou skutečné náklady nižší, pouze ve třech případech překročily plá-

novanou hodnotu. Jak již bylo zmíněno výše, společnost u všech stanovišť počítala 

s určitou rezervou, proto jsou u některých stanovišť náklady nižší než plánované. U ně-

kterých pak měly vliv na jejich výslednou hodnotu i jiné okolnosti, které budou dále 

rozebrány. 

 

V případě frézování profilů se jednalo zejména o úsporu danou finanční rezervou a 

skutečností, že původně byla plánována složitější technologie, než jaká byla skutečně 

potřeba. Z těchto důvodů byly náklady na frézování profilů nižší. U zařízení na vytváření 

2D datamatrix kódů byly náklady nižší především z toho důvodu, že v plánu bylo 
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počítáno se dvěma stroji, ale pořízen byl nakonec pouze jeden. Další stanoviště se tý-

kalo automatického rovnání, které bylo změněno na automatickou kontrolu rovinnosti, 

neboť výsledky po zpracování z předchozího zařízení byly o mnoho lepší, než jaké se 

předpokládaly. Tudíž nebylo potřeba produkt rovnat, ale pouze jej zkontrolovat. Auto-

matické broušení zátek bylo zcela vypuštěno, jelikož bylo zjištěno, že tento úkon 

zvládne pracovník v rámci své náplně práce a v taktu výrobní linky. I přesto, že chtěla 

společnost linku co nejvíce automatizovat a omezit lidský faktor, usoudila, že je pro ni 

výhodnější toto zařízení nepořizovat, neboť tento úkon není složitý a nemá vliv na kva-

litu výsledného produktu. Poslední stanoviště, u kterého byly náklady nižší než pláno-

vané, byla úprava infrastruktury, kdy tyto nižší náklady byly způsobeny pouze rezervou. 

 

U zbylých stanovišť náklady přesáhly plánovanou hodnotu. U automatického šroubo-

vání zátek bylo toto překročení způsobeno skutečností, že společnost byla nucena po-

řídit více zásobníků na zátky a více podavačů, než bylo naplánováno. K nejzásadněj-

šímu překročení došlo u robotické paletizace. Bylo zde totiž hned několik problémů. 

Jak již bylo zmíněno, zásadní problém byl v oblasti navěšovacích prvků, kde muselo 

být vyvinuto zcela nové provedení, které samozřejmě zvýšilo náklady. Výše nákladů 

byla rovněž ovlivněna nutností sladit více počítačových programů, neboť stroje a nový 

robot na paletizaci mají jiné řídící programy, a složitostí logiky paletizace jednotlivých 

zakázek. Pro logiku paletizace musel dodavatel najmout 2 externí firmy, což náklady 

značně zvýšilo. Poslední položkou skutečných nákladů jsou ostatní náklady. Do této 

kategorie společnost zařadila náklady, které se netýkaly přímo jednotlivých stanovišť. 

S těmito náklady společnost původně nepočítala. V průběhu projektu však bylo zjiš-

těno, že je nezbytné pořídit nové speciální palety a speciální tyče na prokládání radiá-

torů. Toto lze považovat za jedno z hlavních pochybení společnosti při plánování roz-

počtu, neboť tyto náklady tvoří téměř 8 % skutečného rozpočtu. 

 

Přestože v průběhu projektu došlo k několika úpravám a dodatečným nákladům, 

zejména rezerva, se kterou společnost počítala, způsobila, že nebylo potřeba žádat o 

dodatečné finanční prostředky od vedení koncernu a skutečné náklady byly nižší než 

plánované. Finanční rezerva se tedy ukázala jako účinné opatření u tohoto investičního 

projektu. Mnoha problémům a navýšení nákladů se také předešlo díky pravidelným 

schůzkám projektového týmu, na kterých byla vyhodnocena aktuální situace a byla 

provedena nutná opatření. A o všech krocích bylo informováno vedení společnosti. 
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Výsledná nižší hodnota nákladů bude mít rovněž vliv na reálnou efektivitu projektu, 

což bude dokázáno v následující kapitole. 

 

6.5.3 Doba návratnosti a čistá současná hodnota projektu 

Výše skutečných nákladů má vliv na výslednou efektivitu investičního projektu. V ná-

sledující tabulce je přepočtena dynamická doba návratnosti daného investičního pro-

jektu se skutečnými investičními náklady. Jelikož byl projekt ukončen až v polovině le-

tošního roku, je úspora nákladů pro budoucí roky předpokladem. Zároveň ale díky po-

stupnému zavádění jednotlivých stanovišť, zaznamenává společnost částečnou 

úsporu již od března roku 2018. Tato úspora odpovídá plánovaným hodnotám, tudíž 

se předpokládá, že i v dalších letech bude tato úspora shodná.  

 

Tabulka 12 Přepočtená doba návratnosti se skutečnými investičními náklady (Kč) 

  Náklady 

Úspora 

nákladů 

Diskonto-

vané CF 

Kumulované 

disk. CF 

Doba návrat-

nosti 

0 -23 036 696         

1   6 487 520 6 006 963 -17 029 733   

2   6 487 520 5 562 003 -11 467 730   

3   6 487 520 5 150 003 -6 317 728   

4   6 487 520 4 768 521 -1 549 207   

5   6 487 520 4 415 297 2 866 090 4,4 

6   6 487 520 4 088 238 6 954 328   

7   6 487 520 3 785 406 10 739 734   

8   6 487 520 3 505 005 14 244 739   

9   6 487 520 3 245 375 17 490 114   

10   6 487 520 3 004 977 20 495 091   

Zdroj: Vlastní zpracování z interních dokumentů 

Jak můžeme vidět, výsledná doba návratnosti projektu je 4,4 let, což je v porovnání 

s původní dobou návratnosti o více jak dva měsíce dříve. Jelikož společnost počítala 

s úsporou nákladů založenou na reálných podkladech, lepší efektivitu projektu ovliv-

nily pouze nižší investiční náklady. Stejně tak tomu je i u výpočtu čisté současné hod-

noty, která je při přepočtení vyšší než plánovaná.  

 

ČSH = 43 531 787 - 23 036 696 = 20 495 091,- Kč 
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Tabulka 13 Přepočtená čistá současná hodnota se investičními skutečnými náklady – vstupní 

data (Kč) 

  Náklady Úspora nákladů Diskontované CF 

0 -23 036 696     

1   6 487 520 6 006 963 

2   6 487 520 5 562 003 

3   6 487 520 5 150 003 

4   6 487 520 4 768 521 

5   6 487 520 4 415 297 

6   6 487 520 4 088 238 

7   6 487 520 3 785 406 

8   6 487 520 3 505 005 

9   6 487 520 3 245 375 

10   6 487 520 3 004 977 

CELKEM     43 531 787 

Zdroj: Vlastní zpracování z interních dokumentů 

V tomto případě ovšem nebereme v úvahu zpoždění zavedení jednotlivých stanovišť. 

Společnost počítala v prvním roce životnosti projektu (2019) s úsporou v plné výši. 

Ovšem kvůli zpoždění byla úspora 3,5 pracovníka zaznamenána až v průběhu roku a 

rovněž i úspora pracovní plochy. Pokud tedy přepočteme dobu návratnosti a čistou 

současnou hodnotu s přihlédnutím k tomu faktu, dospějeme k následujícím hodno-

tám. 

 

Tabulka 14 Doba návratnosti s reálnými hodnotami (Kč) 

  Náklady 

Úspora 

nákladů 

Diskonto-

vané CF 

Kumulované 

disk. CF 

Doba návrat-

nosti 

0 -23 036 696         

1   5 680 220 5 259 463 -17 777 233   

2   6 487 520 5 562 003 -12 215 230   

3   6 487 520 5 150 003 -7 065 228   

4   6 487 520 4 768 521 -2 296 707   

5   6 487 520 4 415 297 2 118 590 4,5 

6   6 487 520 4 088 238 6 206 828   

7   6 487 520 3 785 406 9 992 234   

8   6 487 520 3 505 005 13 497 239   

9   6 487 520 3 245 375 16 742 614   

10   6 487 520 3 004 977 19 747 591   

Zdroj: Vlastní zpracování z interních dokumentů 
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Tabulka 15 Čistá současná hodnota s reálnými hodnotami – vstupní data (Kč) 

  Náklady Úspora nákladů Diskontované CF 

0 -23 036 696     

1   5 680 220 5 259 463 

2   6 487 520 5 562 003 

3   6 487 520 5 150 003 

4   6 487 520 4 768 521 

5   6 487 520 4 415 297 

6   6 487 520 4 088 238 

7   6 487 520 3 785 406 

8   6 487 520 3 505 005 

9   6 487 520 3 245 375 

10   6 487 520 3 004 977 

CELKEM     42 784 287 

Zdroj: Vlastní zpracování z interních dokumentů 

 

ČSH = 42 784 287- 23 036 696 = 19 747 591,- Kč 

 

Skutečná doba návratnosti, tak vychází 4,5 let, což je o měsíc kratší než plánovaná 

doba návratnosti a zároveň čistá současná hodnota je vyšší o 434 804,- Kč. To zna-

mená, že i přes zpoždění projektu, a tím způsobené pozdější uvedení do provozu ně-

kterých stanovišť, se kterými je spojena úspora nákladů, je výsledná efektivita projektu 

lepší než plánovaná. 

 

6.6 Shrnutí postauditu a doporučení 

Zpětným zhodnocením projektu byly zjištěny faktory úspěchu a neúspěchu projektu. 

V následující kapitole budou tyto faktory shrnuty a bude zhodnocena současná situace 

společnosti ohledně provádění postauditů. 

 

Jedním z podstatných faktorů úspěchu bylo správné určení úspory nákladů založené 

na reálných datech z interních podkladů společnosti, jimiž jsou mzdové náklady, ná-

klady na plyn a náklady na prostor. Díky tomu byla dosažená úspora nákladů shodná 

s reálnou úsporou, kterou společnost zaznamenává. Lišila se pouze doba, od kdy tuto 

úsporu zaznamenává. 

 

Dalším faktorem, který měl pozitivní vliv na průběh projektu, bylo složení týmu ze zku-

šených odborníků z více oddělení. Toto interdisciplinární složení týmu napomohlo ke 
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kvalitní přípravě projektu, a byly tak pokryty všechny aspekty tohoto projektu. Jejich 

pravidelné schůzky každý týden měly za následek včasnou reakci na vzniklou situaci. 

Díky jejich odbornému úsudku byly vynechány některé investiční položky, což mělo 

velice pozitivní vliv na výslednou efektivitu projektu. Zásluhou tohoto zkušeného týmu 

byla rovněž určena i vhodná finanční rezerva, kterou lze považovat taktéž za faktor 

úspěchu vybraného investičního projektu. Na tuto finanční rezervu lze ovšem pohlížet 

rovněž jako na nehospodárné vázání prostředků, zejména pokud by rezerva byla příliš 

vysoká. 

 

Za neúspěch projektu lze považovat jeho prodloužení o půl roku. Kvůli tomuto pro-

dloužení byla některá stanoviště a s nimi spojená úspora nákladů zavedena se zpož-

děním. V prvním roce životnosti projektu je tudíž úspora nákladů nižší, než s jakou spo-

lečnost počítala. Proto bych společnosti doporučila v budoucnu při plánování harmo-

nogramu nespoléhat pouze na předběžné nabídky dodacích lhůt od dodavatelů, ale 

doplnit tyto informace o analýzu současné situace na trhu a časovou rezervu těmto 

zjištěním přizpůsobit. Jelikož je v současné době automatizace velice žádaná, mohla 

společnost tuto skutečnost zohlednit ve svých odhadech. Dalším faktorem, který měl 

negativní vliv na výsledné hodnoty projektu, byl chybný předpoklad ohledně ostatních 

nákladů, neboť společnost s těmito náklady původně vůbec nepočítala, přičemž tyto 

náklady tvořili téměř 8 % skutečného rozpočtu. 

 

Tento projekt byl společností vybrán pro postaudit zvláště pro to, že je vnímán jako 

úspěšný, a společnost tak chtěla zjistit zejména faktory úspěchu tohoto projektu. Dal-

ším důvodem, proč byl vybrán zrovna tento projekt, je skutečnost, že v budoucnu bude 

společnost realizovat více projektů týkajících se automatizace výroby a toto celkové 

zhodnocení projektu bude mít pro společnost velký přínos.  

 

V současné době společnost neprovádí žádný způsob postauditu. Výstupem projek-

tového týmu je pouze závěrečná zpráva. V této zprávě je uvedeno stručné zhodnocení 

projektu a celková výše plánovaných a skutečných nákladů. Nejsou v ní uvedeny od-

chylky u jednotlivých oblastí a ani důvody těchto odchylek. Proto společnost po kon-

zultaci na základě této práce shledává postaudity projektů jako potřebné a užitečné, 

avšak časová i finanční náročnost jejich provádění společnost částečně odrazuje. 

Z těchto důvodů by se společnosti dalo doporučit zavedení postauditů alespoň u klí-

čových a rozsáhlých projektů. Samotné zajištění realizace je dalším problémem. Po 
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konzultaci je vedení společnosti nejvíce nakloněno variantě, kdy by byl postaudit in-

vestičních projektů prováděn controllingovým oddělením za asistence technologa, 

který se účastnil daného investičního projektu, neboť controlling má k dispozici veš-

keré podklady k projektu a technolog může podat vysvětlení týkající se technického 

aspektu projektu. Výsledky těchto postauditů by společnost mohla využít k lepším vý-

sledkům budoucích projektů a kvalitnější práci lidí podílejících se na těchto projektech. 

 

Neboť je společnost součástí koncernu, existují při provádění postauditů jistá ome-

zení. Některá kritéria projektu jsou určena vedením koncernu a společnost, tak nemá 

možnost volby. V tomto případě se jednalo především o způsob financování investič-

ního projektu a použitou výši diskontní sazby pro výpočet efektivnosti investice. Kvůli 

tomu mohlo být v rámci postauditu pouze poukázáno na jiné možnosti. U způsobu fi-

nancování projektu bylo poukázáno na možnost financování bankovním úvěrem, při-

čemž nebylo překvapivé zjištění, že úrokové sazby na trhu jsou vyšší než mezi společ-

nostmi ve skupině. Tudíž i přesto, že společnost nemá jinou možnost, je to pro ni vý-

hodnější. Naopak u výše diskontní sazby by na základě zjištění bylo patrně vhodné, 

aby vedení koncernu zvážilo, zda by nebylo na místě přehodnotit způsob jejího určo-

vání tak, aby lépe odrážela podstoupené riziko a náklady na kapitál konkrétní společ-

nosti.  
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Závěr 

Teoretická část této diplomové práce se zabývala nejprve samotným investičním roz-

hodováním a definováním základních pojmů, které s ním souvisejí. Byla zde uvedena 

základní klasifikace investic, fáze investičního projektu a okolnosti ovlivňující investiční 

rozhodování, mezi které patří faktor rizika, daně a inflace. Další kapitola se věnovala 

metodám hodnocení efektivnosti investičních projektů, jejich výhodám a nevýhodám 

a situacím, kdy je vhodné dané metody využít. Náplní následující kapitoly bylo vyme-

zení různých druhů financování investičních projektů včetně jejich dopadů na efekti-

vitu projektů. Poslední kapitola teoretické části pak byla věnována přímo problematice 

postauditů investičních projektů, jejich náplni, cílům a přínosům. Tyto poznatky z teo-

retické části byly následně aplikovány v praktické části. 

 

Cílem diplomové práce bylo zpětné zhodnocení již realizovaného projektu ve společ-

nosti Kermi s.r.o., včetně zhodnocení základních charakteristik projektu, cílů a jejich 

naplnění, zhodnocení analýzy rizika, posouzení zvolených metod hodnocení efektiv-

nosti investic a porovnání plánovaných a skutečných hodnot. Tento cíl byl naplněn po-

stupnými kroky. 

 

Aby mohl být daný cíl práce naplněn, byl nejprve vypracován teoretický základ dané 

problematiky. Následně byla představena společnost, která vybraný projekt realizo-

vala, a představen samotný projekt automatizace výrobní linky designových radiátorů. 

Tato kapitola umožňuje čtenáři lepší pochopení okolností, za kterých byl projekt reali-

zován a které mají vliv na provádění postauditu. Součástí je i historie společnosti, eko-

nomická situace společnosti a proces schvalování investičních projektů. 

 

Samotný postaudit vybraného investičního projektu byl proveden v poslední kapitole 

této práce. Nejprve byly zhodnoceny základní charakteristiky projektu, kterými jsou vý-

běr vhodné výrobní linky pro automatizaci, způsob financování, výběr vhodných doda-

vatelů, způsob stanovení nákladů projektu a způsob stanovení úspory nákladů z pro-

jektu. Následně byly vyhodnoceny cíle projektu a jejich naplnění. Kromě hlavního cíle 

projektu, kterým byla úspora nákladů, byly vyhodnoceny ještě další tři cíle. Součástí 

postauditu bylo i posouzení analýzy rizika, neboť práce s rizikem může zásadně ovliv-

nit úspěch projektu, a posouzení zvolené metody hodnocení efektivnosti investičního 

projektu, včetně důvodu jejího výběru a doporučení jiné metody, alespoň jako 
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doplňkové. Nedílnou součástí této kapitoly bylo porovnání plánovaných a skutečných 

hodnot, zjištění odchylek a objasnění příčin jejich vzniku. Mezi největší odchylky patřilo 

navýšení rozpočtu o ostatní náklady, s nimiž společnost nepočítala a které tvořily 

téměř 8 % rozpočtu. Naopak snížení rozpočtu o 10 % bylo způsobeno vynechání inves-

tiční položky, která byla projektovým týmem správně posouzena jako nepotřebná. Zá-

roveň byla přepočtena dynamická doba návratnosti a čistá současná hodnota daného 

investičního projektu na základě skutečně vykazovaných hodnot. Díky nižším skuteč-

ným investičním nákladům byla i přes prodloužení projektu, zjištěna kratší doba ná-

vratnosti, tedy 4,5 let a vyšší čistá současná hodnota o 434 804,- Kč, než bylo původně 

plánováno. 

 

Hlavním výstupem této práce bylo určení faktorů úspěchu a neúspěchu, jež vycházely 

z výše provedených zhodnocení, doporučení ohledně provádění postauditů ve společ-

nosti a byla diskutována jistá omezení postauditů u společnosti, jež je součástí kon-

cernu. Jako jeden z hlavních faktorů úspěchu projektu byl určen projektový tým slo-

žený ze zkušených odborníků z různých oddělení, jež přispěl ke kvalitní přípravě pro-

jektu, a byly díky tomuto interdisciplinárnímu složení týmu pokryty všechny aspekty 

projektu. Hlavním faktorem neúspěchu bylo shledáno prodloužení projektu o půl roku, 

které způsobilo zpoždění uvedení do provozu některých zařízení a s nimi spojené 

úspory nákladů. Na základě těchto poznatků bylo stanoveno doporučení pro budoucí 

investiční projekty společnosti a po konzultaci s vedením společnosti i doporučení oh-

ledně provádění postauditů. Součástí shrnutí postauditu byla i diskuze určitých ome-

zení pro výkon postauditů ve společnosti, která je součástí koncernu. U této společ-

nosti se jednalo o předem stanovený způsob financování a diskontní sazbu u investič-

ních projektů, kdy společnost musí tato nařízení koncernu respektovat, a nemá tak 

možnost volby. U těchto kritérií bylo přesto v rámci postauditu poukázáno na jiné mož-

nosti. Přičemž v případě způsobu financování, přestože společnost nemá na výběr, je 

pro ni stanovený způsob výhodnější, neboť úrokové sazby mezi spřízněnými společ-

nostmi jsou výhodnější než úrokové sazby na trhu. Avšak v případě diskontní sazby 

bylo společnosti navrženo zvážení způsobu jejího určení, tak aby lépe reflektovala 

podstoupené riziko a náklady na kapitál společnosti. 
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