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Anotace 

Cílem bakalářské práce je analýza postupů využívaných při hodnocení efektivnosti investičního projektu v 

reálně existujícím podniku v oblasti vývoje a výzkumu v automobilovém průmyslu. V úvodní teoretické části 

práce jsou definovány postupy a metody hodnocení efektivnosti investičních projektů a související 

teoretické poznatky s danou problematikou. Praktická část obsahuje praktické zhodnocení dále uvedenými 

metodami. 
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 The aim of the bachelor's thesis is to analyze the procedures used to evaluate the effectiveness 

of an investment project in a real company in the field of development and research in the automotive 
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part contains a practical evaluation of the methodology set out below. 
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Úvod 

 Jednou z hlavních charakteristik moderního, úspěšného podniku a jeho současnou etapou je 

propojenost a návaznost s ekonomikou ve světě. Pro českou ekonomiku, která se řadí mezi menší otevřené, 

se tak rozumí stálá adaptace s výraznějším rozvojem a zapojením do evropského hospodářského prostoru. 

Podnik se musí svými determinanty vývoje soustředit na stále výraznější prosazování na místním trhu, 

respektive záleží čím dál více na ekonomických postupech a nástrojích managementu spojené 

s rozhodováním. 

 Investice samotných projektů jsou často spojovány s financemi, které jsou významnými prostředky, 

umožňující nám efektivně a rozumné rozhodnout, jak naložit s peněžními toky, ekonomickými i finanční 

procesy, ale také s řízením nových změn. Předmětem bude také úvod základních rozhodovacích procesů 

finanční analýzy, samotného investování a také oceňování. A jelikož s každým přínosem nastávají také rizika. 

Zmíním se zde i o různých rizikových aspektech, které zasáhnou i do samotného rozhodování a řízení 

investiční analýzy.  

 Každá investice, či pořizování investičního majetku zasahuje z velké míry do úspěšnosti a podniku. 

Následky jsou nejvíce rozdílné od předinvestiční chvíle po zainvestování, kdy je rozdíl majetku největší. 

Tento rozdíl je pozorovatelný i do budoucna, respektive v následujících letech. Ve výsledku je více než 

zřejmé, že mezi nejdůležitější aspekt celého investování je správné rozhodnutí, respektive rozhodování 

celého managementu podniku. Musí zde být logicky doložená fakta, mít ověřenou základnu a propracovaný 

plán, strategie. Čím náročnější a rozsáhlejší projekt se hodlá provést, tím větší dopady bude společnost 

pociťovat, a to buď v dobrém smyslu, nebo ve špatném. Nesprávné analýzy, špatné rozhodování, či 

neefektivní investování může vést k samotnému úpadku jednotlivých oddělení, či dokonce k úpadku celého 

podniku. Naopak správné investování vede k očekávanému a chtěnému pokroku, expanzi a rozvoji. Pokrok 

může poté vést i mimo investiční strategický plán. 

 Celý princip investičního rozhodování spočívá v hodnocení již zmíněných determinantů a to 

interních, tak externích, které ovlivňují celý proces a snaží se využít jejich klady a potlačit zápory, či se jim 

úplně vyhnout. V práci budou zmíněné metody hodnocení v závislosti na časových kritériích hodnocení nebo 

zohledníme kritéria s ohledem na efekt, kde se zohlední i účetní veličiny nebo veličiny související 

s peněžními toky. 

 V rámci tématu této bakalářské práce je zaměření na hodnocení investičního projektu nejmenované 

společnosti sídlící ve středních Čechách. Společnost je dlouholetým a zkušeným partnerem v oblasti 

automotivu, která se angažuje interně i externě nejenom na česko-evropském, ale i celosvětovém trhu. 

Záměrem této závěrečné práce bude zhodnotit investiční rozhodování v rámci místního vývojového a 

výzkumného centra, které řeší problematiky zásadně pro vnitropodnikové účely, ale také v koncernu 

zmíněné nejmenované společnosti. 
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 Teoretická část práce bude uvádět o samotných investicích a jejich rozdělení, nahlížení z různých 

hledisek spolu jejich hodnocením. Zmíním určité metody hodnocení s ohledem na kriteriální faktory a 

samotná hodnotící kritéria. Samotný proces plánování a klasifikaci investičních projektů. Kapitolu věnuji i 

efektivnosti s ohledem na rizika investování., jednotlivým fázím investování. Po teoretické části využiji 

spolupráce se smluvenou společností, kde bych vypracoval analýzu investování do vývojového a 

výzkumného centra dané společnosti. Pokusil se jej zhodnotit spolu s efektivitou a rizik dle předložených 

metod hodnocení a pojmů.  

 Hodnocení tohoto investičního projektu bude poněkud speciální, jelikož přímým vstupem se rozumí 

finanční investování, nicméně výzkumné procesy finančně přímo nevystupují. Bude zde tedy hrát i role 

spolupráce s ostatními odděleními podniku, či se budou moct hodnotit jiné výstupy, například jako jsou 

časové urychlení jiných projektů či ušetření jistých zdrojů. 
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1 Investice, financování, rozhodování 

 Investování a prací s investicemi a samotným financováním se rozumí činnosti, které řeší jakýkoli 

podnik či společnost bez rozdílu na vlastní velikost či obor podnikání. Financování investic je důležitá a 

masivní činnost, která je neustále sledována a kontrolována pracovníky managementu podniku. Z toho 

důvodu probíhají rozsáhlé analýzy, kontroly i audity. Cíl investování je jasný a stručný – využitím současných 

zdrojů dosáhnout zhodnocení na majetku, a tím zvýšením výnosů v budoucnosti. 

1.1 Investice 

 Samotný pojem investování je obecně rozsáhlý a prohledáním literatury od různých autorů 

nalezneme několik pohledů na problematiku i definice. Synek popisuje toto makroekonomické hledisko 

stručně a popisuje investici jako aktivum, které nebylo pevně určeno pro samotnou spotřebu, za to se 

používá k výrobě statků nebo dalšího kapitálu. 

 V prostředí podniku můžeme pojetí investice rozdělit na 2 odvětví: 

• užší – podnik bere investice jako majetek, který nespotřebovává, ale tvoří jím další majetek, který 

je potom podnikem prodáván dále 

• širší – kde podnik bere investici jako obětovaný zdroj (úsporu) na pořízení nového aktiva – majetku, 

za účelem dlouhodobého zvýšení užitku podniku, díky kterému může dojít k vyššímu finančnímu 

přínosu1 

 Dále například Valach rozděluje samotné investice do základního dělení z makroekonomického 

hlediska: 

a) Hrubé investice – vyjadřují přírůstek investičního majetku za určité období. Zahrnuje se zde hmotná 

i nehmotná aktiva včetně přírůstku zásob. 

b) Čisté investice (rozšiřovací) – hrubé investice snížené o znehodnocení kapitálu 

 Přírůstkem hrubých investičního majetku u hrubých investic se rozumí například pořízení či úbytek 

hmotných fixních aktiv jako jsou budovy či stroje. U nehmotného majetku se myslí licence, patenty nebo 

certifikáty. U čistých investic hraje velkou roli odpisy dlouhodobého majetku. Ze statistik vychází ze čisté 

investice tvoří necelou polovinu hrubých investic. Můžeme se setkat i s dalším názvem pro tyto odpisy a sice 

s tzv. reinvesticemi, nebo obnovovacími investicemi. Ty víceméně pokrývají hodnotu zmíněných odpisů, 

nepojmou celý rozdíl mezi hrubými a čistými investicemi z důvodu změn inflace. Každopádně platí určitý 

vztah mezi zmíněnými investicemi a sice: 

Hrubé investice  >  Znehodnocení kapitálu (odpisy) >  Čisté investice 

 
1 SYNEK, Miloslav, KISLINGEROVÁ, Eva a kol., a. Podniková ekonomika. 5. přepracované a doplněné vydání. Praha: 
C.H. Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-336-3. 
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 Může nastat i situace kdy jsou odpisy vyšší než hrubé investice. Takový ukazatel nám říká, že se 

neinvestuje dostatečně na obnovení investičního majetku, který se právě odepisuje. Tato situace nastává 

při razantních změnách podniku a dlouhodobých krizích, například když se podnik restrukturalizuje.2  

 Dluhošová dále rozděluje investice z hlediska účetnictví: 

a) Finanční investice – řeší se nákup dlouhodobých cenných papírů jako jsou například obligace, patří 

se i vklady jiných společností formou podílových listů, různé dlouhodobé půjčky a další investice 

s cílem získat podílových zisků nebo třeba i dividend  

b) Hmotné investice – výdaje na výstavbu nových výrobních kapacit podniku, k pořízení dlouhodobého 

hmotného majetku jako jsou budovy, pozemky, stroje, zařízení a jiné. 

c) Nehmotné investice – zastupují výdaje na obchod s licencemi, softwary, know-how či autorských 

práv, řadí se sem i výzkum s vývojem a další. 

 Tímto rozdělením se představují rozsáhlejší peněžní výdaje (kapitálové výdaje), kde je na první 

pohled vidět orientace na dlouhodobý majetek. Očekává se zde budoucí transformace na peněžní příjmy 

opět během delšího časového období. Rozsáhlost kapitálových výdajů je obvykle určena normami a časový 

úsek je nejčastěji na dobu 1 roku.3 

1.2 Financování 

 Novotným a Suchánek definuje financování podniku podobným způsobem jako získávání finančních 

prostředků. Financování samotné se tak vyjadřuje pomocí účetní bilance a sice v pasivech rozvahy. Spolu 

tito 2 autoři člení do jednotlivých úrovní a sice: 

• V užším slova smyslu – obstarání kapitálu (vlastního i cizího) 

• V širším slova smysli – obstarání kapitálu a opatření nutných pro podnikovou činnost v kapitálové 

oblasti (tvorba a rozdělení zisku) 

• V nejširším slova smyslu – obstarání kapitálu, opatření nutných pro podnikovou činnost v kapitálové 

oblasti a zajištění mimořádných zdrojů (jako je změna právní formy nebo likvidace) 

 Financování se tak rozděluje do skupin, které nám pomáhají pochopit výraz financování v různých 

rozměrech. Většinou se jedná o obstarávání kapitálu, ale i další činnosti spojené s realizací podnikové 

činnosti.4 

 Financování se pohybuje na poli kapitálu a jeho samotných zdrojích. Při financování v užším a širším 

slova smyslu se hovoří o vlastním a cizím kapitálu. Zdroje jsou potom na straně externích. Jakmile započne 

 
2 VALACH, Josef. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 2. přepracované vydání. Praha: Ekopress, 2006. 
ISBN 80-86929-01-9., str. 17-21 
3 DLUHOŠOVÁ, Dana a kol. Finanční řízení a rozhodování podniku: analýza, investování, oceňování, riziko, flexibilita. 

Třetí rozšířené vydání. Praha: Ekopress, s.r.o., 2010. ISBN 978-80-86929-68-2., str. 129 
4 NOVOTNÝ, Jiří a SUCHÁNEK, Petr. Nauka o podniku II. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2007. ISBN 978-80-210-
4496-8., str. 110-111 
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zahájení činnosti podniku, začne také koloběh prostředků a při správně dodržené strategii a hospodaření 

podnik dosahuje zisku. Zisk není čistý a musí projít daňovým procesem, až poté může být brán jako čistý a 

použít ho k výplatám (majiteli i zaměstnancům) nebo k samotnému expandování a rozvoji společnosti. 

Vyskytuje se zde další pojem a sice samofinancování. Míní se tím vynaložení vlastního čistého zisku 

(vlastního zdroje) právě k samotnému rozvoji podniku. Řadí se tak do další skupiny možností financování 

podniku, čerpá se nyní z interních zdrojů. Tím se upevňuje finanční stabilita podniku a snižuje se závislost 

na cizích kapitálech.5 

 Hlavním zdrojem externího cizí financování jsou na první pohled vidět úvěry a sice zpravidla 

bankovní, které jsou nejsnáze dosažitelné pro menší i veliké podniky. Pokud má podnik záměr zažádat o 

úvěr u bankovní společnosti, je spolu s žádostí povinen předložit podnikatelský záměr a spolu s ním i 

plánovaný rozpočet s odůvodněním. Charakteristikou financí je, že plní svojí roli jmenovatelé všelijakých 

aktivit, ohodnocovat a porovnávat různé podnikové činnosti. To zároveň umožňuje prostřednictvím financí 

řídit a rozhodovat o základních směrech vývoje a rozdělování finančních zdrojů.6 

 1.3 Investiční rozhodování 

 Proč je investiční rozhodování a jeho kontroly důležité? Už z první myšlenky o investování je 

každému jasné, že se samotná činnost obnáší vzdání se určitého kapitálu v současnosti za účelem nabytí 

 
5 SYNEK, Miloslav, KISLINGEROVÁ, Eva a kol., a. Podniková ekonomika. 5. přepracované a doplněné vydání. Praha: 
C.H. Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-336-3., str. 245 -246 
6 DLUHOŠOVÁ, Dana a kol. Finanční řízení a rozhodování podniku: analýza, investování, oceňování, riziko, flexibilita. 

Třetí rozšířené vydání. Praha: Ekopress, s.r.o., 2010. ISBN 978-80-86929-68-2., str. 124 

Obrázek 1 - Zdroje financování podniku 

Pramen: Synek, Miloslav, Kislingerová, Eva a kol., a. 2010. Podniková ekonomika. 5. 

přepracované a doplněné vydání. Praha: C.H. Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-336-3., str 247 
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většího v budoucnu. Rozumí se tím dočasné odevzdání vlastního majetku, kde hrozí riziko ztráty ať už části 

nebo celého vloženého majetku nebo jiného kapitálu. 

 Investiční rozhodování je nedílnou součástí celého řízení podniku a patří mezi nejvýznamnější 

procesy firemních rozhodnutí. Určuje se, jestli je podnik schopen přijmout či naopak zamítnou předložené 

investiční projekty. Management vychází i z rozsáhlosti projektů, protože platí pravidlo, že čím obsáhlejší 

projekt je, tím má větší dopad na fungování firmy. Každý předložený investiční projekt, který byl předložen 

k rozhodnutí by měl odpovídat strategii podniku, bude tak snazší realizace projektu a je pravděpodobnější 

úspěch investování s důsledkem růstu hodnoty firmy. 

 Samotné projekty se hodnotí na základě kritérií hodnocení projektů. Tyto kritéria vychází z finanční 

analýzy podniku, která hodnotí firemní finanční situaci a dokáže předpovědět úspěšnost projektu vycházející 

z hodnoty podniku. Zapojují se zde poměrné ukazatele zadluženosti, rentability a likvidity. Nápomocné jsou 

také ukazatele aktivity a ocenění kapitálu akcionářů. 

 Tyto projekty a jejich příprava s hodnocením by také měly tolerovat celkovou strategii podniku i její 

jednotlivé dílce v rámci interních faktorů jako jsou: 

• Výrobková strategie – jaké produkty chce firma investicí podporovat, nebo naopak utlumovat 

• Marketingová strategie – souvisí s externím prostředím, resp. trhem, na který se zaměřit, které 

zákazníky oslovit  

• Finanční strategie – predikce rozpočtu, který by projekt zatížil či odlehčil 

• Personální strategie – jaká kvalifikace a certifikace bude požadována po zaměstnancích 

• Inovační strategie – jakou technologii bude potřeba zlepšit, příp. rozvinout, či jestli je současná 

dostačující 

 Důležité je také neopomenout  i vnější faktory rozhodování. To se spojuje s externím prostředím, 

které je spojené s konkurencí, situací na trhu, oceněním energií a surovin, v rámci mezinárodních podniků 

budou hrát velkou roli například i měnové kurzy. Všechny tyto faktory spojuje zmíněná výše rizika a 

nejistoty, jak investování dopadne. Externí prostředí a jeho faktory nejsou však pouze negativní, zároveň i 

v rámci externího marketingu zde můžeme nalézat nové příležitosti. Příležitosti výroby nového výrobku, či 

vymyšlení nové technologie v rámci výzkumu či vyvinutí nových materiálů, efektivnějších postupů a mnoho 

dalších.7 

  

 
7 FOTR, Jiří a SOUČEK, Ivan. Investiční rozhodování a řízení projektů. Jak připravovat, financovat a hodnotit projekty, 
řídit jejich riziko a vytvářet portfolio projektů. [elektronická verze ve formátu PDF] Praha: GradaPublishing, a.s., 2012. 
ISBN 978-80-247-7433-6., str. 17 
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2 Plánování, klasifikace, realizace a riziko investování 

2.1 Plánování investic 

 Již v předešlé kapitole jsem načal složitost a problematiku investičního rozhodování. Samotné 

plánování projektů z něho také vychází. Už bylo zmíněno, že se řadí do pokročilého rozhodování. Souvisí 

totiž s celkovou strategií podniku, konkrétně vychází z investičního plánu podniku, který by měl být součástí 

celkové strategie od základu. Celková strategie a její plán je předmětem vrcholného managementu To 

znamená, že aby podnik dosáhl svých vytyčených cílů musí se nějak rozvíjet a k tomu slouží plánování 

investic do rozvojových projektů. Celkově u průmyslových podniků (což se týká i automotivu) se investiční 

projekty z většiny týkají již zmíněných hmotných investic – nákup nových zařízení a strojů, rozvoj 

v automatizaci podniku, robotizace různých technologií. 

 Plánování projektů tudíž hledá cesty, jak dosáhnout vytyčených cílů pomocí zmíněných investic. 

Hledají se finanční prostředky, sestavují se rozpočty pro finanční strategii. Hodnotí se efektivnost 

jednotlivých projektů, které ostatní buď vyřadí nebo odloží. Cílem investování a rozvoje podniku je: 

• Maximalizovat zisk 

• Maximalizovat tržní hodnotu podniku (trží ceny akcií u akciové společnosti) 

 Investiční projekty jsou komplexní řešenou problematikou, která je rozdělena do 4 základních fází, 

které se mohou dělit na samotné etapy. Plánování a analýza každého projektu by měla být pod největším 

dozorem, co se týká pozornosti. Toto rozhodování a plánování je vhodné analyzovat manažerskými  a 

ekonomickými nástroji jako je například analýza bodu zvratu (Break Even Point) či dále rozhodovací stromy. 

Pro simulaci pravděpodobnosti úspěchu investičního projektu může být použita známá simulace Monte 

Carlo, která umožňuje řešit pravděpodobností vliv na zisk či bilanci cashflow, a to i s více proměnnými.  

 Co se týká malých firem, tak pro vlastní investice obvykle stačí finanční analýza obsahující i 

hodnocení statickými metodami jako je doba návratnosti a majitel či vedoucí o akceptování projektu 

rozhodne sám. Nicméně u velkých společností včetně těch globálních pracuje na plánování a rozhodování 

skupiny v řádech desítek lidí, kteří využívají  všelijaké manažerské a marketingové analýzy, ale konečné 

rozhodnutí mají stejně nejvyšší orgány a top management. Proto se investiční projekty třídí. 

2.2 Klasifikace investičních projektů 

 Jak jsem výše zmínil, u velkých společností a podniků dochází k výraznému třídění projektů. Proto 

projekty klasifikujeme do specifických skupin nejčastěji podle metod hodnocení efektivnosti. Některé 

investice je možné provést bez význačného bádání (jako u malých podniků), některé jsou zase nutné udělat 

bez důkladného analyzování (investice pro splnění norem, či dodržení například ekologických norem). 

Z toho nám vyplývá, že ne vždy hodnotíme efektivnost investice, ale někdy nám stačí porovnat samotné 

náklady. 
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 Klasifikace investičních projektů je rozsáhlé téma a je mnoho možností, Synek je dělí: 

• Náhrada zařízení – investování je jasné, po dostatečném opotřebení je potřeba stroj, či zařízení 

nahradit, neprojevují se zde žádné významné analýzy  

• Výměna zařízení – investice se provádí s účelem snížení nákladů – provádí se důkladnější analýza 

porovnání současného nákladného zařízení, které je schopné provozu, oproti novému, které nám, 

nejlépe výrazně, sníží náklady. Analýza může obsahovat srovnání investičních nákladů, či můžeme 

využít i bod zvratu 

• Expanze – klasifikace tržbami současného produktu za účelem rozšíření trhu, zde přichází 

důkladnější činnost externího marketingu, který musí zhodnotit situaci budoucí možné poptávky a 

s tím i cenu  

• Vývoj, výroba a prodej nového produktu – zde je požadována velmi důkladná analýza se simulacemi 

investování, jelikož vývoj, výroba a samotná propagace nového produktu je často velice nákladná, 

a navíc i riziková. Konečné rozhodnutí má top management 

• Investice v oblasti bezpečnosti a ekologie – zde se myslí investice, které je nutné vynaložit z důvodu 

vyhovění normám a právním předpisům (BOZP, emisní standardy, odpady). Jelikož jsou tyto 

projekty nutné, dívá se na ně jako na první skupinu, Náhrada zařízení – není zde nutné dělat 

průzkumy efektivnosti 

• Výzkum a vývoj (R&D) – zde se analýza investování rozšiřuje i s rozhodovacími nástroji jako jsou 

rozhodovací stromy, jelikož R&D jsou poměrné rizikové z důvodu kapitálových výdajů 

• Dlouhodobé smlouvy – investice ze kterých jsou trženy dlouhodobé výnosy, příkladem se dají použít 

smlouvy o poskytování výrobků (např. počítačů) a nebo služeb (např. dopravní služby) specifickým 

zákazníkům – hodnotí se obvyklými metodami, např. výnosovým procentem 

• Ostatní investiční projekty – zde je možné zařadit investice pro vlastní výstavbu, či investování do 

zpříjemnění prostředí pro zaměstnance. Řadí se sem třeba výstavba nové haly, parkoviště, či nového 

výukového střediska pro výchovu nových mladých zaměstnanců 

 Důležité je zde definovat si i investiční projekty, které můžeme a nemůžeme zaměnit. U  

zaměnitelných projektů se jedná o takové, kde rozhodujeme, které investování bude  přínosnější (např. jako 

u 2. kategorie – výměna zařízení), kde zkoumáme, který stroj bude přínosnější pořídit namísto původního, 

který pořád pracuje. U nezaměnitelných investičních projektů máme svázané ruce v rámci rozhodování. 

Týká se to právě třeba již zmíněných ekologických norem, či bezpečnostních směrnic, případně dalších 

právních předpisů.8 

 
8 SYNEK, Miloslav, a kol. Manařerská ekonomika. 5., aktualizované a doplněné vydání. [elektronická verze ve formátu 
PDF] Praha: Grada Publishing, a.s., 2012. ISBN 978-80-247-7528-9., str. 285-287 



 
16 

 

2.3. Realizace investičních projektů 

 Samotná realizace investice vychází už ze samotného strategického plánu podniku, na který 

navazuje právě samotný investiční plán. Do toho se připojují a mizí investiční projekty nové a už ukončené. 

Z tohoto pohledu je potom vidět, že investice mají nějakou svoji životnost, kterou rozdělujeme na 4 etapy 

nebo fáze: 

1. Předinvestiční – příprava  

2. Investiční (realizační) – technologická příprava a realizace 

3. Provozní (operační) – udržení projektu  

4. Likvidace s ukončením provozu 

 Všechny čtyři zmíněné body jsou podstatné pro úspěšnou realizaci projektu, nicméně existuje 

nepsané pravidlo, že začátky jsou nejtěžší. Měli bychom tedy věnovat zvláštní pozornost již ze začátku 

projektu, protože je to základ, na kterém budeme stavět dál, a který určí velikost samotného úspěchu 

investování. Po poslední fázi a ukončení celého projektu je žádaná také zpětná vazba a celkové zhodnocení 

projektu, provádí se tudíž postinvestiční audit, který může dodat další informace, rady a připomínky pro 

další budoucí investování. 

2.3.1 Předinvestiční fáze 

 Jak jsem výše zmínil, největší důraz by se měl klást na první předinvestiční fázi. Bude tedy záležet na 

shromáždění všeobecných informací, které se týkají marketingu, technických a technologických podmínek, 

ekonomické a finanční analýzy. Jednou z větších strastí této fáze jsou vysoké náklady na přípravu a samotné 

hodnocení. Tento postup je však velice žádoucí, protože nám může odhalit i problémy a překážky, které by 

se mohli při realizaci vyskytnou, a které můžeme tímto postupem odhalit a předejít jim. Samotnou etapu 

můžeme rozdělit: 

• Průzkumná studie – Identifikace investičních příležitostí  

• Studie proveditelnosti – Předběžný výběr projektů 

• Základní technické specifikace – Zhodnocení návrhů, přijetí, či zamítnutí 

 Můžeme zde snadno vidět, jak jsou etapy a plánování jasně provázané. Tímto rozdělením 

předinvestiční fáze jsem se dostal zpět k plánování, kde se investiční projekty představují top managementu, 

který je schvaluje či zamítá. Je zde tudíž kladen důraz na doložení co nejvíce faktů o nákladech, kapacitách 

a příležitostech. Každý z projektových návrhů by měl vycházet z vlastní technicko-ekonomické studie, která 

dle Valacha9 zahrnuje: 

 

 
9 VALACH, Josef. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 2. přepracované vydání. Praha: Ekopress, 2006. 
ISBN 80-86929-01-9., str. 46 
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• Souhrnný přehled výsledků 

• Zdůvodnění a vývoj projektu 

• Kapacitu trhu a produkce 

• Materiální vstupy 

• Lokalizace prostředí 

• Technický projekt 

• Organizační projekt 

• Pracovní síly 

• Časový plán realizace 

• Finanční a ekonomické vyhodnocení, 

včetně rizika projektu 

2.3.2 Investiční fáze 

 Chronologicky vyhází z předinvestiční fáze, a tudíž projekt se začne stavět na stanovených výchozích 

podmínkách zvolené varianty. Investiční fázi je možné opět rozdělit na dvě části, a to etapu projekční a etapu 

realizační, u které náklady výrazně převyšují projekční etapu, nicméně se vynaložené náklady pořád vyplatí. 

Při první etapě (projekční) investiční fáze je poslední možnost, kdy může investor zasáhnout  a na poslední 

chvíli zamítnout projekt, či pozměnit postup. 

 Při schválení první etapy je započata výstavba a první kroky k realizaci investičního projektu. Do 

provozu  se vychází z úvodní  a prováděcí projektové dokumentace a po nákupu všech potřebných zařízení 

a zřízení potřebných služeb. Investiční fáze je tedy ukončena etapou výstavby, kdy je projekt předán do 

zkušebního, ale trvalého provozu. S tím samozřejmě souvisí proškolení zaměstnanců, absolvování 

technických testů a zřízení technickoprovozní dokumentace pro obsluhu.10 

Obecně a jednoduše jde tato fáze rozdělit do zmíněných 2 etap: 

• Zpracování zadání realizace projektu 

• Zpracování úvodní a realizační 

dokumentace projektu 

• Realizace výstavby 

• Zajištění nutného personálu 

• Předání do zkušebního trvalého provozu 

• Zajištění dokumentů, systémů a další 

administrativy

2.2.3 Provozní fáze 

 Popisuje nám období, kdy jsou na investičním celku produkovány výrobky, či služby. O samotné 

úspěšnosti provozu rozhoduje první předinvestiční fáze a její přípravný proces. Záleží také na důkladném 

zpracování technicko-ekonomické studie. Začínají se zde do pohybu dostávat finanční toky, podle kterých 

se následně dá rozhodovat  a hodnotit podle efektivnosti investování. 11 

 
10 FOTR, Jiří a SOUČEK, Ivan. Investiční rozhodování a řízení projektů. Jak připravovat, financovat a hodnotit projekty, 
řídit jejich riziko a vytvářet portfolio projektů. [elektronická verze ve formátu PDF] Praha: GradaPublishing, a.s., 2012. 
ISBN 978-80-247-7433-6., str. 23-24 
11 DLUHOŠOVÁ, Dana a kol. Finanční řízení a rozhodování podniku: analýza, investování, oceňování, riziko, flexibilita. 

Třetí rozšířené vydání. Praha: Ekopress, s.r.o., 2010. ISBN 978-80-86929-68-2., str. 132 
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 Problematiku provozní fáze je důležité brát z dlouhodobého i krátkodobého hlediska. Krátkodobý 

pohled nám popisuje proces přenosu projektu ze zkušebního provozu do záběhového, kde může docházet 

k překážkám nedostatků výrobní kapacity, technologickému neporozumění, či nedostatečné kvalifikace. 

 Dlouhodobý pohled opět vychází ze strategického plánu podniku, a tudíž z investičního plánu 

projektů. Počítá se zde s porovnáváním nákladů a plynoucích výnosů, myšleno o jakýchsi predikcích, z nichž 

vycházela technicko-ekonomická studie. Pokud je strategie postupu realizace provozu falešná, či založena 

na pomalu neuskutečnitelných podmínkách, dochází k enormnímu nárustu nákladů, které jsou potřeba 

k náročným korekcím a úpravám projektu a jeho samotnému napravení ke správnému směru. V ojedinělých 

případech se může od začátku plánovat s velice náročnými technologiemi, nebo přehnaně specializovanými, 

při kterých nejsou nápravy již možné a projekt je odsouzen k neúspěšnému konci. Z toho znovu plyne, že 

nejpodstatnější fází je předinvestiční část a celková příprava správných podkladů a faktů, které obsahuje 

technicko-ekonomická studie. Jelikož samotné fáze investičních projektů netrvají většinou krátkodobě, ale 

dlouhodobě v řádu let, může se průběžně provádět postaudit projektu, který může výrazné nedostatky 

objevit a náprava se může sjednat rychleji. 

 Vedle samotného provozu se v této třetí fázi významně vyskytuje i proces údržby zařízení. Ta je 

v podnicích realizována různě, podle vnitropodnikových norem a strategií. Činnosti můžou být zajištěny 

kompletně interně, vlastními pracovníky, ale také je zde možnost uzavření smluv s externím 

zaměstnavatelem, který posílá vlastní pracovníky za účelem všelijakých údržbářských činností. V mé 

bakalářské práci se potýkám s investičním projektem v rámci výzkumného a vývojového centra, pro interní 

činnosti a studie. Externí zásahy z toho důvodu nejsou možné. 

Mezi činnosti údržby v rámci provozní fáze se řadí: 

• Zachování investic do plánovaných zařízení, které se snažíme udržet v plánovaném chodu a 

neplýtvat prostředky na zařízení okolo 

• Dodržovat strategii udržování k udržení maximalizace dostupnosti a integrovat použití ostatních 

zařízení s ohledem na minimalizaci ztrát (energetických, finančních – ekologie) 

• Doporučovat a radit ohledně modifikací týkajících se technologie a konstrukce, aby se splnily 

požadavky společnosti 

 S údržbou se pojí i náklady na údržbu, které jsou nutné zakalkulovat do provozních nákladů podniku, 

obvykle se řadí do fixní části a tvoří cca 3% ročních celkových pořizovacích nákladů projektu. Náklady na 

údržbu se dále používají k hodnocení efektivnosti projektu.12 

 
12 FOTR, Jiří a SOUČEK, Ivan. Investiční rozhodování a řízení projektů. Jak připravovat, financovat a hodnotit projekty, 
řídit jejich riziko a vytvářet portfolio projektů. [elektronická verze ve formátu PDF] Praha: GradaPublishing, a.s., 2012. 
ISBN 978-80-247-7433-6., str. 37-38 
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2.3.4 Likvidace a ukončení provozu 

 Chronologicky se znázorňuje jako poslední fáze v životnosti investičního projektu. Zahrnuje tak tedy 

zejména zastavení výroby a činnosti spojené s ukončením investice. V této fázi začínáme prodej 

likvidovaných aktiv a náklady s likvidací spojených jako je demontáž zařízení, či prodej přebytečných zásob. 

Vyskytuje se nám zde i speciální položka cash flow v posledním roce životnosti projektu a sice tzv. likvidační 

hodnota projektu, která je vyjádřena rozdílem příjmů a výdajů zmiňované likvidace.13 

 Pokud je likvidační hodnota projektu kladná, zvyšuje se ekonomická efektivnost investování 

v důsledku zvýšení čisté současné hodnoty (NPV) a vnitřního výnosového procenta. Naopak záporná  

likvidační hodnota projektu tyto ukazatele efektivnosti zhoršuje. Ze zkušenosti investování podniků ve velké 

míře je likvidační hodnota projektu značně pozitivní. Příjmy spojené z likvidací majetku a dalších aktiv jsou 

zpravidla vyšší než výdaje vynaložené na likvidaci aktiv (zařízení, pozemků aj.). 

 Jak jsem zmínil, likvidace je spojena s peněžními toky a sice s příjmy  z prodeje investičních aktiv, ale 

zároveň výdaji na likvidace těchto aktiv. Pro hodnocení výhodnosti investičního projektu je důležité brát 

zřetel na hodnotu nákladů provozních (včetně nákladů na údržbu) a srovnávat je s hodnotou nákladů 

spojených s ukončením projektu. Při provozu investičních projektů je někdy bezprostředně důležité brát 

v potaz i budoucí náklady spojené s likvidací, s tím souvisí plánování vytváření rezerv, které pak mohou 

zajistit bezproblémové cash flow při konečné fázi projektu a také po dobu provozu. Tím se poté také dá 

hodnotit efektivnost projektu.  

 
13 DLUHOŠOVÁ, Dana a kol. Finanční řízení a rozhodování podniku: analýza, investování, oceňování, riziko, flexibilita. 
Třetí rozšířené vydání. Praha: Ekopress, s.r.o., 2010. ISBN 978-80-86929-68-2., str. 133 
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S tímto budoucím plánováním likvidačních nákladů musí počítat jednoznačně energetický průmysl a 

konkrétně jaderný, jehož doba likvidace je značně delší než ostatní průmyslová odvětví.14 Opět při 

srovnání s tématem mé bakalářské práce, hodnotí se investice do výzkumného a vývojového střediska jako 

takového, které se po zainvestování a dokončení může používat i na další různé projekty a likvidace by se 

zde řešila ne v rámci budovy, ale maximálně jednotlivých zařízení či samotných laboratoří, případně jejich 

obměna.  

2.4 Investování do výzkumu a vývoje 

 Definicí samotného výzkumu je jakási kreativně-technická práce, která rozvíjí podnik a jeho 

schopnosti expandovat. Vznikají zde nové teorie, poznatky, rozšiřuje se know-how, vytvářejí nové 

technologie a postupy výroby. Je tak možné zaměřit se na konkrétní problematiku a využít jí k vývoji 

například nových produktů. Dále se vzniklé poznatky a nové způsoby spolu se studiemi výzkumu aplikují do 

 
14 FOTR, Jiří a SOUČEK, Ivan. Investiční rozhodování a řízení projektů. Jak připravovat, financovat a hodnotit projekty, 
řídit jejich riziko a vytvářet portfolio projektů. [elektronická verze ve formátu PDF] Praha: GradaPublishing, a.s., 2012. 
ISBN 978-80-247-7433-6., str. 38-39 

Obrázek 2 - Životnost investičního projektu 

Pramen: FOTR, Jiří a SOUČEK, Ivan. Investiční rozhodování a řízení projektů. Jak připravovat, financovat a hodnotit 
projekty, řídit jejich riziko a vytvářet portfolio projektů. [elektronická verze ve formátu PDF] Praha: GradaPublishing, 
a.s., 2012. ISBN 978-80-247-7433-6., str. 24 
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výroby, respektive do slabého nebo mírně zaběhnutého poloprovozu, kde se nové výrobky, či technologie 

ověřují a zkoušejí, zda-li jsou schopné k rozšiřování podniku, a tudíž jeho vlastním přínosem. 

 Investování do samotného výzkumu a vývoje je poněkud specifický typ procesu financování. Mezi 

výraznosti tohoto investování patří: 

• náročnost financování – vysoké náklady, 

• výdaje značně převyšují příjmy, které se mohou projevit nepřímo ziskovostí dalších oddělení, výdaje 

se před příjmy uskutečňují dlouhodobě v řádu let, 

• jedná se o nejvíce riskantní druhy investičních projektů, 

• je-li investování do výzkumu úspěšné, samotná výnosnost převyšuje běžný průměr a pozitivně 

ovlivňuje i rentabilitu podnikové činnosti. 

 Jelikož je financování a investování do vlastních výzkumných a vývojových středisek tak nákladné a 

náročné, podniky často spolupracují s institucemi jako jsou vysoké školy, případně i vládní sektor jako je 

například akademie věd. Některé podniky se rozhodují také spolupracovat a sdružovat a zakládají tzv. 

„klastry“. Jejich výzkum podobných technologií či vývoj nejiných výrobků je potom snáz financovatelný, když 

jej spolufinancují. Z toho poté vychází, že vlastní výzkumné a vývojové centrum si mohou dovolit zpravidla 

velké a ekonomicky zajištěné organizace a společnosti. 

 Ve financování se zde může projevovat i stát, který může vyjádřit přímou či nepřímou státní 

podporou výzkumu.  U přímé podpory se jedná podporu konkrétních státních orgánů a přímých dotací nebo 

grantů s návratnými výpomocemi. Co se týče nepřímé státní podpory, využívá se zde různých daňových úlev, 

či speciálních odpisových systémů a nebo jsou přidány výhody při uzavírání úvěrů – záruky. Nepřímá 

podpora státem je častější a plošná pro všechny podniky. Ohledně investování do výzkumu a vývoje, poměr 

nákladů k tržbám má povětšinou rostoucí charakteristiku. Podniky v Evropské unii většinou investují dle 

průzkumů 4-10 % z vlastního celkového ročního obratu. Je však možné najít i podniky s investováním až 15% 

obratu.15 

  

 
15 VALACH, Josef. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 2. přepracované vydání. Praha: Ekopress, 2006. 

ISBN 80-86929-01-9., str. 434-437 
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3 Hodnocení efektivnosti investic 

 Obecný pohled na význam investičních projektů je zmíněn ze začátku této práce, kde jsem uvedl, že 

investice je využití vlastního kapitálu s účelem získat v budoucnosti větší užitek. Návrhy investičních projektů 

je požadováno prozkoumat z pohledu jejich výhodnosti a konzistence s podnikovou strategií a celkovým 

plánem do budoucna. Vzhledem k tomu, že každý investiční projekt má jiný charakter (výstavba, expanze, 

rekonstrukce, obnova, aj.), probíhá hodnocení samotných projektů lehce rozdílně na základě jejich hlavních 

parametrů. Taková zhodnocení jsou možné vytvořit na základě různých metod, které využívají konkrétní 

zahrnuté aspekty. Tyto aspekty vycházejí již z plánování samotného projektu, kdy se v předinvestiční fázi 

tvoří technicko-ekonomická studie, která je velice spojena s finanční analýzou, a která tvoří stavební pilíř 

celého rozhodování a přijmutí, či zamítnutí samotného investičního projektu.16,17   

 Investice je brána jako přínosná a efektivní, pokud dostatek příjmů uhradí amortizaci při výdajích a 

zúročí vložený kapitál. Proto je více než požadováno, aby každý investiční projekt byl vysoce výnosný a 

zajištěná rentabilita každé plánované investice. Existuje také možnost, kdy podnik zavede investici na úkor 

své vlastní likvidity. Potom musí být však podnik schopný zajisti návratnost peněžních prostředků, které 

vynaložil na pořízení investice. Investiční projekty přinášejí zpravidla vyšší rizika než vypůjčení peněz na 

kapitálových trzích. Investoři tudíž trvají na vysoké výnosnosti, což se spojuje s vysokou rizikovostí. 

 Z předešlého odstavce můžeme tedy vypozorovat, že hlavními kritérii pro porovnávání investičních 

projektů je likvidita, výnosnost a riziko. Existuje tudíž jednoduché schéma, tzv. „investorský trojúhelník“, 

který každým cípem představuje právě likviditu, výnosnost a riziko. Trojúhelník nám tak říká, že pro naplnění 

jednoho cípu, se musíme bilančně vzdát zbylých dvou. Je tedy na rozhodujícím managementu, aby zvolil 

 
16 FREIBERG, František a ZRALÝ, Martin. Ekonomika podniku. [on-line skripta] Praha: Vydavatelství ČVUT, 2003. ISBN 
80-01-02812-7., str. 100 
17 CIPRA, Tomáš. Finanční a pojistné vzorce. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 376 s. ISBN 80-247-1633-X., str. 28 

 

Obrázek 3 - investorský trojúhelník 

Pramen: MÁČE, Miroslav. Finanční analýza investičních projektů. Praktické příklady a použití. [elektronická verze 

v PDF] Praha: Grada, 2006. str. 10 
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vhodnou kombinací všech třech charakteristik a naplnili nejlépe svoji strategii. Hlavním heslem tohoto 

trojúhelníku je tedy: „vybrat investiční projekt, který je rizikově únosný, kde je likvidita únosná a výnosnost 

nejvyšší“. 

 Z teorie podnikové ekonomiky chápeme výnosnost jako rozdíl mezi výnosy, které plánovaná 

investice může podniku přinést a náklady, které jsou potřeba k realizaci projektu. Potažmo se pracuje 

s výkazy cash flow, respektive s příjmy a výdaji. Riziko je procentuální vyjádření pravděpodobnosti, že se 

projekt nezdaří, případně, že nebude vůbec uskutečněn. Likviditou se rozumí rychlost přeměny investice 

zpět do finančních prostředků. 

 Pro pokračování hodnocení investic je důležité pracovat s pojmem diskontování, který určuje 

současnou hodnotu peněz v budoucnosti. Jedná se tak o opačný pojem k úročení, kde se určuje budoucí 

hodnota současných peněz. 

 𝑆𝐻 = 𝐵𝐻 .
1

(1 + 𝑖)𝑛
 [𝐶𝑍𝐾, 𝐸𝑈𝑅], (3.1) 

kde platí:  SH – současná hodnota 

  BH – budoucí hodnota 

  i - úroková míra 

  n – počet let 

 Samotný výraz 
1

(1+𝑖)𝑛 se nazývá diskontním faktorem, který nám vyjadřuje časovou hodnotu peněz, 

a sice udává současnou hodnotu 1 Kč obdržené za 1 rok při úrokové míře i.18 

 Důvod přepočítávání hodnoty peněz ze současné doby na budoucí a opačně je důležité pro 

porovnávání a hodnocení ekonomické efektivnosti investic. Zde se zaměřujeme na porovnávání peněžních 

toků v různých období (příjmy i výdaje), kdy mají peněžní prostředky právě jinou hodnotu. Uvedený vztah 

pracuje s roční úrokovou mírou, hodnotíme tedy efektivnost investic na roční úrovni.  

 Hodnocení investičních projektů Synek definuje podle níže zmíněného postupu: 

• stanovení kapitálových výdajů na projekt 

• odhadnutí nastávajících peněžních příjmů z projektu a doprovázené riziko 

• určení nákladů na kapitál – požadovanou výnosnost s přihlédnutím na rizikový faktor a zjistit 

podnikové diskontní míry, o které budou zmíněné příjmy diskontovány)  

• výpočet současné hodnoty očekávaných výnosů a porovnání s kapitálovými náklady (alternativně 

s příjmy a výdaji pro cash flow)19 

 
18 MÁČE, Miroslav. Finanční analýza investičních projektů. Praktické příklady a použití. [elektronická verze v PDF] 
Praha: Grada Publishing as, 2006. str. 9-11 
19 SYNEK, Miloslav, a kol. Manařerská ekonomika. 5., aktualizované a doplněné vydání. [elektronická verze ve formátu 
PDF] Praha: Grada Publishing, a.s., 2012. ISBN 978-80-247-7528-9., str. 292 
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3.1 Cash Flow investičního projektu 

 K rozhodování o tvorbě cash flow projektu je možné přistoupit dvěma jednoduchými přístupy: 

1. Přímá metoda – která nám umožňuje orientovat se přímo v bilanci cash flow, případně bilancích 

pro každou jednu fázi realizace investičního projektu. Sledují se tedy samotné toky bez nutnosti o 

nich účtovat, tj. peněžní toky každého j-tého období: 

 𝐶𝐹𝑗 =  𝑝ří𝑗𝑚𝑦𝑗 − 𝑣ý𝑑𝑎𝑗𝑒𝑗, (3.1.1) 

2. Nepřímá metoda – pohyb finančních prostředků se zde sleduje pomocí výkazu zisku a ztráty, kde se 

zaměřuje na rozdíl výnosů a nákladů pro daný projekt. Kontroluje se tedy přímo zisk, či ztráta a 

vyhodnocují se položky, které znamenají přímo pohyb finančních prostředků – peněžních toků20 

 Jelikož cílem této práce je hodnocení investice do výzkumného a vývojového centra, nebudu mít 

k dispozici konkrétní přímé příjmy či výnosy, jelikož produkty tohoto centra nejsou přímou položkou tržeb. 

Výkaz přímý výkaz cash-flow by tudíž byl neustále záporný a v práci se zaměřím na hodnocení nepřímou 

cestou, zda-li se investice projeví kladně i ve výkazu zisku a ztráty. 

3.1.1 Stanovení kapitálových výdajů 

 Největší položka spojená s výdaji a náklady investičního projektu je součástí investiční fáze projektu, 

kdy se pořizují dlouhodobá hmotná aktiva. Tyto výdaje, respektive investiční náklady, jsou poměrně snadné 

přiřadit. Jde-li však o majetek pořízený vlastní výrobou nebo svojí činností, ocení se vlastními náklady. 

Nejhůře přiřaditelné náklady jsou spojené s kvalifikací personálu, výzkumem a vývojem či náklady spojené 

s ochranou životního prostředí. Praxe a zkušenosti podniků již několikrát ukázali, že odhadované výdaje 

spojené s projektem jsou značně rozdílné od skutečných. Taková situace samozřejmě podnik zatěžuje.    

 S novou investicí rostou i zásoby jako je materiál, nedokončená výroba, či celkově oběžná aktiva. To 

je důležité přičíst ke kapitálovým investičním výdajům. Na druhé straně  kvůli samotnému pořizování vzniká 

nárůst i na straně pasiv, konkrétně krátkodobé závazky. Zde například rostou závazky vůči dodavatelům, 

které snižují potřebu peněz. Ve shrnutí jsem právě popsal přírůstek čistého pracovního kapitálu – investiční 

výdaje navýšíme o rozdíl přírůstku oběžných aktiv a přírůstku krátkodobých pasiv. Vlivy kapitálových výdajů 

jsou tedy spojeny s: 

• Pořizovací cenou investice 

• Navýšení čistého pracovního kapitálu 

• Výdaje vynaložené na likvidaci původního majetku 

• Daňové vlivy 

 
20 SCHOLLEOVÁ, Hana. Investiční controlling. Jak hodnotit investiční záměry a řídit podnikové investice. [elektronická 
verze ve formátu PDF] Praha: Grada Puublishing, a.s., 2011. ISBN 978-80-247-6748-2., str. 33-34 
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 Jelikož zpravidla investiční projekty, a hlavně ty spojené s výzkumem a vývojem trvají více než 

několik let, je důležité průběžně informace a výpočty aktualizovat, občas přihlédnout i k inflaci. S těmito 

nerovnostmi nám může pomoci již uvedená diskontní míra podniku, konkrétně přepočítávání hodnoty 

peněz v jednotlivých letech pomocí úrokové míry pro jednotlivá léta.21 Hodnotu kapitálových výdajů pro 

investiční projekt je také možné vyjádřit pomocí vztahu: 

 

 𝐾 = 𝐼 + 𝑂 − 𝑃 ± 𝐷 [𝐶𝑍𝐾, 𝐸𝑈𝑅], (3.1.1.1) 

   

kde platí: K – kapitálové výdaje 

  I – výdaje na pořízení majetku 

  O – Výdaj na trvalý přírůstek ČPK 

  P – příjem z prodeje vlastněného nahrazujícího majetku 

  D – Daňové efekty 

 Jak jsem zmínil výše, pokud investiční projekt trvá více než jeden rok, je důležité přepočítávat 

hodnoty peněz pomocí odpovídajícího diskontního faktoru. Jelikož některé výdaje mohou vyjít záporně a 

jiné kladně je důležité s nimi i správně pracovat, a sice v případě kladného výsledku je nutné tuto hodnotu 

od kapitálových nákladů odečíst, v případně záporného výsledku hodnotu přičíst.22 

3.1.2 Stanovení budoucích peněžních příjmů 

 Oproti stanovení kapitálových výdajů je tato problematika náročnější a považuje se za nejkritičtější 

část kapitálového plánování. Peněžními příjmy se myslí příjmy z realizace celého projektu ze všech jeho fází. 

Čistými příjmy se budou rozumět výnosy snížené o provozní náklady, respektive provozní výdaje. 

Předpovídání hodnoty příjmů je zmíněným kritickým místem investičního plánování a samotného 

hodnocení efektivnosti. Na tyto příjmy má totiž vliv několik vnějších aspektů, kde může dojít ke snadnému 

přecenění odhadu z důvodů vlivu například inflace nebo úrokových měr, které jsou spojeny 

s makroekonomickou situací.  

 Jednotlivými faktory pro stanovení příjmů z investice jsou:   

• Zisk po zdanění, který projekt přináší (v mém případě přímý zisk nejspíše nepřinese) – odvozen od 

očekávaných tržeb. 

 
21 SYNEK, Miloslav, a kol. Manařerská ekonomika. 5., aktualizované a doplněné vydání. [elektronická verze ve formátu 
PDF] Praha: Grada Publishing, a.s., 2012. ISBN 978-80-247-7528-9., str. 293 
22 VALACH, Josef. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 2. přepracované vydání. Praha: Ekopress, 2006. 
ISBN 80-86929-01-9., str. 64 
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• Roční odpisy – řadí se běžně do nákladů (kvůli zdanění), nicméně již ne do peněžních výdajů – 

v rámci let se postupně hromadí na účtech jako peněžní příjem. Když jsme zisk snížili a daňové 

srážky, je potřeba je vrátit zpátky již ke zdaněnému zisku. 

• Změna čistého pracovního kapitálu – přírůstek snižuje příjmy, úbytek zvyšuje příjmy  - na konci 

investičního projektu se celý ČPK uvolní a navýší peněžní prostředky na straně příjmu. 

• Příjem z prodeje dlouhodobých aktiv koncem životnosti – upraveno o daňová pravidla, tržní ceně 

majetku, či způsob vyřazování fixního majetku. 

Hodnotu peněžních příjmů jsem schopen vyjádřit pomocí dalšího Valachova vztahu: 

 𝑃 = 𝑍 + 𝐴 + 𝑂 + 𝑃𝑀 ± 𝐷 [𝐶𝑍𝐾, 𝐸𝑈𝑅], (3.1.1.2) 

kde platí: P – Celkový roční příjem z projektu 

  Z – roční přírůstek zisku po zdanění (nezahrnují se úroky do nákladů) 

  A – přírůstek ročních odpisů 

  O – změna oběžných aktiv/ čistého pracovního kapitálu 

  PM – příjem z prodeje dlouhodobých aktiv 

  D – daňové efekty 

 Na závěr je na místě zmínit, že i zde je žádoucí počítat průběžné výsledky v důsledku změny 

úrokových měr, a tudíž pracovat s diskontováním, abychom tak zjistili hodnotu peněz pro jednotlivá období 

investičního projektu.23 

3.2 Riziko investičních projektů 

 Jedním ze značných fenoménů samotného podnikání je riziko, které je spojené s rozhodováním o 

jakékoliv změně, týkající se pomalu veškerého užívání kapitálu podniku. Riziko je samo o sobě spojeno 

s nejasným výsledkem jakékoliv činnosti s nakládáním financí, kde není zaručený výsledek. Ten může přivést 

podniku velký zisk nebo naopak velkou ztrátu. 

 Výzkum a vývoj nových produktů spolu s rozvojem nových technologií a také vstupy na nové trhy 

způsobují určité riziko úspěchu investic. Dále riziko obsahují různé fúze podniků, restrukturalizace či velké 

investiční projekty. Investiční riziko je vysoce ovlivněno a úzce propojeno s pravděpodobností budoucích 

výnosů. Můžeme tak dělat průzkum situace, kde konečný výsledek bude obsahovat vysoké 

 
23 VALACH, Josef. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 2. přepracované vydání. Praha: Ekopress, 2006. 
ISBN 80-86929-01-9., str 65-66 
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pravděpodobnostní riziko nízkých zisků, případně ztrát. V takovém případě považujeme investiční projekt 

za vysoce rizikový, s čím se pojí další náklady, a sice, že čím větší je riziko, tím vyšší chtějí investoři odměny, 

respektive požadují vysoké výnosy. Riziko s výnosností projektu nám tak tvoří fyzikální spojité nádoby. 

 Riziko je jedním z parametrů investiční analýzy, které jsme schopni prezentovat matematicky 

pomocí procentuálního vyjádření: 

 𝑍 =  ∑ 𝑍𝑖  .  𝑝𝑖

𝑛

𝑖=1

 [%], (3.2.1) 

kde platí: Zi – zisk získaný s pravděpodobností pi 

  pi – pravděpodobnost výskytu určitého zisku Zi 

  n – počet možných způsobených zisků24 

 Nikdy není přímo možné se riziku vyhnout, lze se na něj však připravit a můžeme provést rizikovou 

analýzu. Samozřejmostí je nějak problematiku vyjádřit a uchopit, způsoby podobným jako náš uvedený výše 

(3.2.1).  

 Zisk se ve výzkumném centru však moc neprojeví, proto je možné použít jednu z dalších metod, 

která využívá základní statistické charakteristiky jako je směrodatná odchylka a průměrná hodnota 

sledované veličiny, kde jsme jejich poměrem schopní vyjádřit koeficient variace: 

 𝐾𝑉 (%) =  
𝜎

𝐸𝑟
 . 100 [%], (3.2.2) 

kde platí: σ – směrodatná odchylka  

  Er – průměrná hodnota sledované veličiny 

 Riziko zde máme vyjádřené v procentech, které nám říkají, že čím je koeficient variace vyšší, tím je 

investiční projekt rizikovější a měli bychom přehodnocovat naše rozhodnutí.25 

3.3 Diskontní míra podniku 

 V kapitole Cash Flow investičních projektů (3.1) jsem se odkazoval na diskontování. Není proto 

překvapením, že se tento termín řadí mezi jedny z nejdůležitějších kritérií pro stanovení ekonomické 

efektivnosti investičních projektů. Je také úzce spjatý s kritérii čisté současné hodnoty (NPV), metodiky 

výnosového procenta (IRR) a indexem rentability, kterým se bude více věnovat v další kapitole zaměřené na 

samotné metody hodnocení investic. Určení diskontní míry podniku je tak základním kamenem při 

 
24 SYNEK, Miloslav, a kol. Manařerská ekonomika. 5., aktualizované a doplněné vydání. [elektronická verze ve formátu 
PDF] Praha: Grada Publishing, a.s., 2012. ISBN 978-80-247-7528-9., str. 318-320 
25 PROSTĚJOVSKÁ, Zita. Finanční řízení a investiování. [On-line skripta] Praha: Nakladatelství ČVUT, 2006. ISBN 80-01-
03566-2., str. 68-70 
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investičním rozhodování. Diskontní míra má tři způsoby vyjádření. Záleží na základě financování investičního 

projektu, a sice: cizími zdroji, vlastními zdroji či kombinovaně, tudíž cizím i vlastním kapitálem. 

 Pokud je projekt financován zcela vlastními zdroji, je požadovaná výnosnost z tohoto kapitálu 

například formou dividend. Víceméně se jedná o samofinancování vlastním zadrženým ziskem, kde je 

potřeba zachovat takovou míru výnosnosti, aby neklesla cena akcie. Zde se využívá vztah: 

  𝑘𝑒 =  
𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑𝑦 (𝑉𝐾)

𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑎𝑘𝑐𝑖í
+ 𝑟ů𝑠𝑡 𝑐𝑒𝑛𝑦 𝑎𝑘𝑐𝑖í 𝑛𝑒𝑏𝑜 𝑟ů𝑠𝑡 𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑[%] (3.3.1) 

 Dalším způsobem je financování projektu jen cizími zdroji, pomocí úvěrů či obligací, tvoří náklady 

investičního projektu úroky z úvěru, či samotné náklady na obligace. Je zde žádoucí dosáhnout zhodnocení 

projektu alespoň ve výši vložených nákladů na cizí kapitál jinak by podnik investoval se ztrátou. Pro diskontní 

míru pracující s cizím kapitálem je však nutné pracovat s náklady na úvěr – úroky, po zdanění a využít 

daňového štítu. Vztah pro tuto diskontní míru tudíž vypadá: 

  𝑘𝑖 =  𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛á𝑙𝑛í ú𝑟𝑜𝑘𝑜𝑣á 𝑚í𝑟𝑎 . (1 − 𝑑𝑎ň𝑜𝑣á 𝑠𝑎𝑧𝑏𝑎) [%] (3.3.2) 

 Častý způsob vyjádření diskontní sazby je však kombinací těchto dvou možností financování, část 

vlastním kapitálem, část cizím. Podle samotných kapitálových položek se dále počítají tzv. průměrné 

kapitálové náklady (WACC - Weighted Average Costs of Capital). Tyto náklady nám vycházejí v procentech 

jako úroková míra. WACC označím zkráceně v souvislosti s rovnicemi (3.3.1 a 3.3.2) ko. Tento koeficient nám 

ukazuje, kolik procent z úročeného využívaného kapitálu stoí podnik právě užívání kapitálu. 

 𝑘𝑜(𝑊𝐴𝐶𝐶; 𝑖) =
𝐷

𝐶
. 𝑘𝑖. (1 − 𝑡) + 𝑘𝑒 .

𝐸

𝐶
 [%], (3.3.3) 

kde platí: D - úročený cizí kapitál 

  E – vlastní kapitál 

  C – celkový kapitál 

  ki – úroková míra placená z cizího kapitálu 

  ke – požadovaná výnosnost vlastního kapitálu 

  t – sazba daně z příjmu26 

  

 Také jsem v předchozích kapitolách zmiňoval, že čím je projekt rizikovější, tím je požadovaná vyšší 

výnosnost, což nám klade nárok i na úměrné zvýšení diskontní míry. Je tedy zřejmé, že rozdílné druhy 

 
26 SYNEK, Miloslav, a kol. Manařerská ekonomika. 5., aktualizované a doplněné vydání. [elektronická verze ve formátu 
PDF] Praha: Grada Publishing, a.s., 2012. ISBN 978-80-247-7528-9., str. 296-297 
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investičních projektů si vyžadují různé hodnoty diskontní míry. Přikládám tudíž orientační tabulku s typy 

projektů a k nim přiřazené orientační hodnoty sazeb.  

 Opět cílem mé práce je hodnotit investice výzkumného centra, tudíž mou hypotézou hodnoty 

diskontní sazby podniku je interval od 10 do 15%. Samozřejmě tabulka není vytvořena pro přesné zacházení, 

jedná se o pomůcku k odhadům a výpomoci k rozhodování.  

  

Tabulka 1 - Diskontní sazba jednotlivých skupin projektů 

Kategorie projektů Diskontní sazba [%] 

1. Obnova výrobního zařízení 8 

2. Snížení nákladů osvědčenou technologií 10 

3. Rozšíření existujícího výrobního programu 12 

4. Zavádění nových produktů 15 

5. Projekty vzdálené zaměření firmy 20 

Pramen: FOTR, Jiří a SOUČEK, Ivan. Investiční rozhodování a řízení projektů. Jak připravovat, financovat a hodnotit 
projekty, řídit jejich riziko a vytvářet portfolio projektů. [elektronická verze ve formátu PDF] Praha: GradaPublishing, a.s., 
2012. ISBN 978-80-247-7433-6., str. 123 
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4 Metody hodnocení efektivnosti 

 Jelikož investice jsou pojem, který zná každý podnik a jsou předpokladem pro růst a expanzi 

podniku, existuje pro ně dlouhá řada možností a metod, jak hodnotit jejich efektivnost. Posuzuje se cash 

flow jednotlivých vstupů a výstupů, stejně tak jako hodnocení podnikové diskontní sazby, hodnocení 

hodnoty peněz, nebo za jakou dobu se investiční náklady navrátí. Pro různé druhy projektů jsou vhodnější 

různé metodiky, nicméně by vždycky měly mít společný cíl, a to naplnit strategii podniku a zrealizovat 

navrhnutý plán. Nejčastější metody hodnocení využívají faktoru času, kde se dělí na: 

• Nákladové metody 

• Statické metody 

• Dynamické metody 

 Metody hodnocení investování s cílem ušetřit či uspořit vycházejí z nákladových kritérií, a to 

z nákladů investičních, tak zároveň z nákladů provozních. Důležité je tedy zmínit, že je potřeba brát v úvahu 

oba druhy. Využití těchto metod spojených s náklady je tedy užitečné zejména pro výběr mezi variantami 

jednotlivých projektů, které by vedly ke stejnému efektu při uplatnění na trzích. Jsou vyhovující při 

propočtech různých technických variant.27 

 Statické metody vycházejí z hodnocení kritérií a aspektů investic z jednoho období. Zaměřují se 

peněžní přínosy z investování, které jsou poměrem vyjádřeny s výdaji investic. Nevýhodou je naprosté 

zanedbání faktoru rizika. Přesto se používají, víceméně orientačně, setkat se s nimi můžeme při 

vyhodnocování období například prvního roku investice, či pro jakési reprezentativní období. Vhodné jsou 

pro počáteční a předinvestiční rozhodování, kde můžou odhalit nedostatky ve výběru projektů a rozhodně 

je zamítnout. Využívají se tak jako síto pro nevhodné investování. Konečné rozhodování by mělo vycházet 

tedy z dynamických metod a statické mohou sloužit jako pomocné, či orientační.  

 Dynamické metody jsou důležitým nástrojem hodnocení investic z důvodu důsledného pojetí 

faktoru času a faktoru rizika, které je charakterizováno úrokovou mírou. Ta nám nakonec vyjadřuje chtěnou 

výnosnost. Obsahují tak jeden ze základních principů podnikové ekonomiky, a sice časovou hodnotu 

peněz.28 

4.1 Nákladové metody 

 Zajímavostí je, že tato metodika se v literatuře moc neuvádí, nebere totiž v potaz cash flow, ale 

využívá zmíněné investiční a provozní náklady projektu. Z tohoto důvodu se uvádějí častěji v technických 

publikacích než ve finančních. S touto metodikou je obeznámena hlouběji starší generace, jelikož byla hojně 

 
27 VALACH, Josef. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 2. přepracované vydání. Praha: Ekopress, 2006. 
ISBN 80-86929-01-9., str. 77-78 
28 SCHOLLEOVÁ, Hana. Investiční controlling. Jak hodnotit investiční záměry a řídit podnikové investice. [elektronická 
verze ve formátu PDF] Praha: Grada Puublishing, a.s., 2011. ISBN 978-80-247-6748-2., str. 50-60 
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využívána v období centrálně řízené ekonomiky, kde se tolik nehledělo na ziskovost. Z tohoto důvodu je 

beru jako velice přínosné pro výzkumné a vývojové centrum. 

4.1.1 Metoda průměrných ročních nákladů 

 Výhoda této metody je, že se náklady přepočítávají na roční průměrné. Je zde tudíž poté možné 

zanedbat délku životnosti variant projektů. V těchto variantách je důležité mít stejný obsah produkce a 

realizační ceny. Roční průměrné náklady je možné vyjádřit: 

 𝑅 = 𝑂 + 𝑖 . 𝐼𝑁𝑉 + 𝑉 [𝐶𝑍𝐾, 𝐸𝑈𝑅], (4.1.1.1) 

kde platí:  R – roční průměrné náklady 

  O – roční odpisy 

  i – diskontní sazba 

  INV – kapitálový výdaj (investiční náklady) 

  V – ostatní roční provozní náklady 

Diskontní sazba zde vyjadřuje minimální požadovanou výnosnost investice, kterou má projekt zajistit. 

4.1.2 Metoda diskontovaných nákladů 

 Tato metoda je založena na podobném základu jako metoda průměrných ročních nákladů, avšak 

rozdíl tvoří součet investičních a diskontovaných provozních nákladů, které jsou brány po celou dobu 

životnosti investičního projektu. Důležité je tedy nejdříve využít diskontní faktor a upravit hodnotu ročních 

provozních nákladů. Výhodnější se nakonec stává taková varianta, která má diskontované náklady nižší. 

Vztah vyjádříme jako: 

 𝐷 = 𝐼𝑁𝑉 + ∑ 𝑉𝑛

𝑁

𝑛=1

 [𝐶𝑍𝐾, 𝐸𝑈𝑅], (4.1.2.1) 

kde platí: D – diskontované náklady  

  INV – investiční náklady 

  Vn – diskontované ostatní roční provozní náklady 

  n – jednotlivá léta životnosti 

  N – doba životnosti projektu 

 Metoda je víceméně stejná jako předchozí, rozdíl je pohled na náklady. Zde je využit souhrn všech 

provozních nákladů, které jsou diskontovány po celou dobu životnosti projektu. Abychom byli schopní tyto 

náklady sčítat, je potřeba započítat vliv času a tudíž diskontovat. Pro tento proces můžeme využít vztah (3.1) 
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určený pro diskontování, případně zpětně můžeme úpravou zmíněného vztahu úročit.29 Pokud jsou provozní 

náklady po dobu životnosti projektu stabilní, využívá se tzv. zásobitel, který nám stanoví současnou hodnotu 

budoucích nákladů:  

 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑖𝑡𝑒𝑙 𝑧 =  
(1 + 𝑖)𝑛 − 1

𝑖. (1 + 𝑖)𝑛
 (4.1.2.2) 

4.2 Statické metody 

4.2.1 Průměrná roční návratnost 

 Tato metoda nám ukazuje, kolik procent z investované částky se nám průměrně vrátí, výsledek se 

potom používá dál do metody průměrné doby návratnosti (4.2.2). Vztah vypadá: 

 ∅𝑟 =  
∅𝐶𝐹

𝐼𝑁𝑉
[%], (4.2.1.1) 

kde platí: INV – počáteční investiční výdaje 

  ∅CF – průměrný cash flow během období investičního projektu 

 Požadavkem projektu je konečné uhrazení 100% investované částky. Tato vypočtená roční 

průměrná návratnost může být zkreslené důsledkem používání průměrné hodnoty cash flow. Tudíž pokud 

je CF v průběhu projektu rostoucí či naopak klesající, snad zkreslí výsledky. Zmíněná metoda slouží 

manažerům jako pomůcka pro představení situace. 

4.2.2 Průměrná doba návratnosti 

 Výše uvedená metoda je spíše vypočet procentuálního koeficientu pro tuto metodu. Zde budeme 

zjišťovat průměrnou dobu, kdy se nám investice vrátí. Respektive kdy dojde k vyvážení peněžních toků na 

splacení investice. 

 ∅𝑑𝑜𝑏𝑎 =  
1

∅𝑟
[𝑟𝑜𝑘𝑦], (4.2.2.1) 

případně můžeme využít přímé vyjádření z předešlé metody: 

 ∅𝑑𝑜𝑏𝑎 =  
𝐼𝑁𝑉

∅𝐶𝐹
[𝑟𝑜𝑘𝑦], (4.2.2.2) 

 Kritická hodnota průměrné doby návratnosti je hodnota, která převyšuje očekávanou dobu 

životnosti investičního projektu. 30 

 
29 VALACH, Josef. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 2. přepracované vydání. Praha: Ekopress, 2006. 
ISBN 80-86929-01-9., str. 76-87 
30 SCHOLLEOVÁ, Hana. Investiční controlling. Jak hodnotit investiční záměry a řídit podnikové investice. [elektronická 
verze ve formátu PDF] Praha: Grada Puublishing, a.s., 2011. ISBN 978-80-247-6748-2.. str. 50-54 
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4.2.3 Metoda rentability 

 Metoda ziskovosti má jako hlavní veličinu podíl zisku plynoucí z investice oproti investičním 

výdajům. Je tedy vidět jasný efekt investice a sice dosažení jakéhosi zisku. Tuto výnosnost investice (ROI – 

Return of investment) jsme schopni vyjádřit: 

 𝑅𝑂𝐼 =  
∅𝑍

𝐼𝑁𝑉
[𝐶𝑍𝐾, 𝐸𝑈𝑅], (4.2.3.1) 

kde platí: ROI – průměrná výnosnost (rentabilita) investice 

  ∅Z – průměrný EAT plynoucí z investice 

  INV – investiční kapitálové výdaje na investici 

 Díky ROI jsme schopni uvažovat v potaz i náklady různého charakteru. Také nemusíme započítávat 

dobu životnosti projektu či samotný objem výroby a díky tomu je metoda dosti oblíbená. V některých 

případech se také doporučují investiční náklady ve formě zůstatkové hodnoty investice. 

4.3 Dynamické metody 

 Jak jsem v úvodu kapitoly 4. uvedl, předností dynamických metod je především započítání faktorů 

času a rizika. Využívá proto také zmíněnou diskontní míru, která obsahuje požadovanou výnosnost spolu 

přepočtem časové hodnoty peněz. 

4.3.1 Metoda čisté současné hodnoty 

 Princip této metody vychází z hodnocení investičního příjmu z projektu, kam se řadí již zdaněný zisk 

(EAT), odpisy a další příjmy, které jsem zmiňoval již v nákladových metodách. Definice se opírá o rozdíl mezi 

diskontovanými peněžními příjmy a investičními kapitálovými výdaji. V potaz se zde berou i výdaje 

v průběhu delší doby. Potom je čistá současná hodnota (NPV – Net Present Value) rozdílem mezi zmíněnými 

příjmy a výdaji v jednotlivých letech projektu. 

 𝑁𝑃𝑉 =  ∑
𝐶𝐹𝑛

(1 + 𝑖)𝑛
− 𝐼𝑁𝑉

𝑁

𝑛=1

[𝐶𝑍𝐾, 𝐸𝑈𝑅], (4.3.1.1) 

kde platí: NPV – čistá současná hodnota (Net Present Value) 

  CFn – očekávaný cash flow v období n 

  n – jednotlivá období životnosti projektu 

  N – doba životnosti investičního projektu 

  i – požadovaná výnosnost (podniková diskontní sazba – [%/100]) 

  INV – Investiční kapitálové výdaje 
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 Výsledek NPV interpretujeme následovně: zda-li je hodnota kladná, projekt můžeme přijmout, 

protože zároveň zvyšuje hodnotu podniku. Pokud diskontní sazba obsahuje i započítání rizika, můžeme 

projekt přijmout i navzdory faktoru rizika. Pokud se NPV pohybuje okolo nuly, znamená to dosáhnutí 

požadované výnosnosti z projektu od investorů a zároveň vlastníků, či vedení. Je-li však NPV záporná, je 

nutné projekt odmítnout, snižuje se tak totiž zároveň hodnota podniku. 

4.3.2 Metoda vnitřního výnosového procenta 

 Metoda vnitřního výnosového procenta (IRR – Internal Rate of Return) je využitím na stejné úrovni 

jako metoda čisté současné hodnoty. Někdy jej můžeme najít pod názvy jako vnitřní míra výnosu či vnitřní 

míra návratnosti. Víceméně se často shodují a podávají i podobné výsledky. Princip hodnocení vychází 

z nalezen podnikové diskontní míry, při které se hodnota peněžních příjmů, cash flow, rovná hodnotě 

investičních kapitálových výdajů. Musíme tedy potom splnit podmínku, že čistá současná hodnota je rovna 

nule (tj. NPV = 0).31 

 ∑
𝐶𝐹𝑛

(1 + 𝑖)𝑛

𝑁

𝑛=1

=  𝐼𝑁𝑉   [𝐶𝑍𝐾, 𝐸𝑈𝑅], (4.3.2.1) 

kde platí: CFn – očekávaný cash flow v období n 

  n – jednotlivá období životnosti projektu 

  N – doba životnosti investičního projektu 

  i (IRR) – požadovaná výnosnost (podniková diskontní sazba – [%/100])  

  INV – Investiční kapitálové výdaje 

 Metoda je velice oblíbená v podnicích, protože umožňuje porovnat předpovídanou výnosnost 

investičního projektu s požadovanou výnosností od investorů. Pro aplikaci je možné použít i nástroje jako je 

MS Excel, který má přednastavenou funkci. Výsledek metody nám říká, že jestli je výnosové procento vyšší 

než diskontní sazba, která zahrnuje riziko (WACC), je projekt i přesto možný přijmout s pozitivním 

očekáváním. Pokud je však projekt financovaný zcela cizím kapitálem (například úvěrem), je žádoucí, aby 

bylo výnosové procento vyšší než samotná úroková míra.32 

  

 
31 VALACH, Josef. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 2. přepracované vydání. Praha: Ekopress, 2006. 
ISBN 80-86929-01-9., str. 94-111 
32 SYNEK, Miloslav, a kol. Manařerská ekonomika. 5., aktualizované a doplněné vydání. [elektronická verze ve formátu 
PDF] Praha: Grada Publishing, a.s., 2012. ISBN 978-80-247-7528-9., str 302- 305 
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4.3.3 Metoda indexu rentability 

 Pro investiční rozhodování také hraje důležitou roli relativní ukazatel ziskovosti neboli index 

rentability (PI – Profitability Index). Vychází opět z části z metodiky NPV, a sice poměrem investičním 

kapitálovými výdaji. Index rentability jsme schopní matematicky vyjádřit modelem: 

 𝑃𝐼 = (∑
𝐶𝐹𝑛

(1 + 𝑖)𝑛

𝑁

𝑛=1

) /𝐼𝑁𝑉 [%], (4.3.3.1) 

kde platí: PI – index rentability 

  CFn – cash flow v jednotlivých letech 

  INV – investiční kapitálové výdaje 

  i – diskontní sazba podniku, vnitřní výnosové procento 

  n – jednotlivá období životnosti projektu 

  N – doba životnosti investičního projektu 

 Projekt může být přijatý, jeli index ziskovosti větší než 1, s tím se pojí i čistá současná hodnota, která 

je součástí této metodiky. Platí zde pravidlo, že je-li PI větší než 1, je i NPV kladné. Někdy se tedy PI označuje 

jako kvocient čisté současné hodnoty a je značen NPVq. Čím je PI vyšší než 1, tím je projekt ekonomicky 

výhodnější a výnosnější.  

 Výhodou této metody není jenom hodnocení projektů, ale také jejich srovnávání z relativního 

pohledu. Velmi často je využíván v kombinaci s ostatními dynamickými metodami. Index rentability je také 

významným nástrojem pro podniky, které mají v plánu několik projektů, ale nedostatek financí na realizaci 

všech, je tedy silným kritériem při výběru.33,34 

  

 
33 SCHOLLEOVÁ, Hana. Investiční controlling. Jak hodnotit investiční záměry a řídit podnikové investice. [elektronická 
verze ve formátu PDF] Praha: Grada Puublishing, a.s., 2011. ISBN 978-80-247-6748-2., str. 91-92 
34 VALACH, Josef. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 2. přepracované vydání. Praha: Ekopress, 2006. 
ISBN 80-86929-01-9., str. 103-104 
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5 Investiční projekt reálného podniku 

5.1 Charakteristika podniku 

 Společnost ABC s.r.o. je průmyslovým podnikem v oblasti automotivu, který byl založen v roce 1994. 

Zároveň je členem světového koncernu pocházejícího původně ze Spolkové republiky Německo, který 

všechny „dceřiné“ společnosti řídí ze svého sídla. Koncern byl založen v roce 1916 samotnou rodinou, která 

si vlastnictví ponechává do dnešní doby. Hlavním ředitelem celého koncernu je tudíž samotná rodina, která 

má finální slovo u každého většího projektu, včetně mnou zkoumaného.  

 Výroba ve zkoumaném podniku začal výrobou kuchyňského nářadí a nástrojařských produktů, 

rychle se však výroba přesunula pro napínací systémy klínového řemene pro spalovací motory. Dále se 

rozšiřovala o výrobu vlastních výlisků a svařenců spolu s výstavbou vlastní samostatné nástrojárny a 

následně se výroba obohatila i o samostatnou halu pro práci s kompozitními materiály, respektive práce 

s karbonovými vlákny. Firma je dynamicky se rozvíjející společností, která využívá i nejnovější technologie, 

kdy například využívá automatizaci a robotizaci výroby. Například roboti jsou využívání u svařování a 

automatizace je na pomalu každém rohu výrobních hal.  

 Současný sortiment produkce 1600 zaměstnanců tedy zahrnuje: napínací systémy řemene, výlisky 

a svařence, komponenty pro sedačky osobních automobilů, karbonové komponenty pro osobní automobily 

a vlastní výroba nástrojů a přípravků využívané v celé firmě. Nakonec se zainvestovalo do samostatného 

výzkumného a vývojového střediska, které enormně pozdvihlo prestiž firmy, zvýšilo konkurenceschopnost 

a umožnilo příjem mnoho dalších investičních projektů i do ostatních oddělení. Celý projekt začal již v roce 

2016, kde se výstavba celého střediska dokončila v roce 2018. Dále se věnuje důraz na expanzi v každém 

směru výroby, rozvoj vlastní výchovy zaměstnanců ve spolupráci s místními středními a vysokými školami a 

na samotný rozvoj a podporu regionu. 

 Samotné hodnocení investičního projektu výzkumného a vývojového centra je poněkud sporadické. 

Nejedná se úplně o učebnicový příklad hodnocení investic do sériové výroby, kde se určí životnost projektu 

a dle samotných metod se určí efektivnost investice. U výzkumného a vývojového centra je poněkud složité 

určit životnost a porovnávat ziskovost, jelikož zde neproudí žádné příjmy z přímé činnosti. Nicméně výstavba 

takového střediska je ohromným kladným skokem pro firmu, jelikož se tak zvýší samotná prestiž a 

společnost se stává daleko více atraktivní a zároveň zvyšuje svojí tržní hodnotu, což je optimální strategií 

silného podniku. 

 Díky tomuto ohromnému projektu společnost získala další spoustu jiných projektů, které zvýšili 

ziskovost celého podniku. Umožnilo urychlit projekty, na kterých podnik již nějakou dobu pracoval a bylo 

možné sjednotit pár laboratorních stanovišť do samostatné budovy. 
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Tabulka 2 Klasifikace ekonomických činností CZ-NACE 

Hlavní oblast podnikání:  

22 Výroba pryžových a plastových výrobků 

24 Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů, slévárenství 

24330 Tváření ocelových profilů za studena 

25 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení 

25500 Kování, lisování, ražení, válcování a protlačování kovů, prášková metalurgie 

2561 Povrchová úprava a zušlechťování kovů 

2562 Obrábění 

25720 Výroba zámků a kování 

29 Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů 

292 Výroba karosérií motorových vozidel, výroba přívěsů a návěsů 

 Pramen: registr ekonomických činností 

5.2 Technicko-ekonomická pozice firmy 

 Firemní strategie se zaměřuje na zavádění a prosazování inovativních produktů v oblasti automotivu 

v souladu se současnými novodobými požadavky klientů a trendy jako jsou například: snižování hmotnosti 

jednotlivých dílů, tudíž celkové hmotnosti vozidla a s tím spojené snižování emisí CO2. Zároveň celý investiční 

projekt spadá do celkové strategie hlavně vlastním vývojem, který například úzce spolupracuje s vývojem 

konečných zákazníků, jimiž jsou automobilky. Dále sem spadá výroba vlastních nástrojů a zařízení.  Samotná 

strategie je potvrzena i mottem společnosti a sice „light.efficient.global.“.  

 Samotné průzkumy trhu vycházejí ze závěrečné potřeby zákazníků (automobilek), podle které je 

společnost schopna kalkulovat podle statistik a prognóz samotných automobilek v daných oblastech, či 

regionech. Tyto statistiky vycházejí ze specializace produkce, která se zaměřuje na podvozkové komponenty 

(stabilizátory, nápravové pružiny, aj.) s motorovými a sedačkovými komponenty a celkové konstrukce.   

 Samotná strategie celého koncernu a její plnění umožnilo stát se světovou jedničkou v oblasti jeho 

podnikání zaměřených na stabilizaci náprav. Při výrobě motorových komponentů pracujících s řemeny se 

hodnocená firma řadí na druhé místo v rámci Evropy a celosvětově je třetí. Třetí místo také obsadila v oblasti 

sedačkových komponent. Do praxe se takovéto hodnocení promítá přímou interakcí automobilek, či jejich 

dalších dodavatelů. Atraktivita společnosti se promítá i na účastech na prestižních světových výstavách, jako 

například IAA ve Frankfurtu nad Mohanem. 

 Od roku 2016, kdy probíhala přípravná fáze a vzniku projektu vývojového centra se také vytvářela 

předpokládaná technicko-ekonomická studie, která zahrnovala prognózy především na materiálové 

kompetence, kde bylo hlavní myšlenkou opět splňovat podnikovou strategii, odlehčit konstrukce vozidel. 

Probíhá tedy důsledná vlastní výroba polotovarů a mnoha dalších výrobků jako jsou například kovové kostry 

opěrek na autosedačkách, či výroba samotných kompozitních karbonových sedaček. S tím se pojí myšlenka 
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maximálně odlehčené konstrukce, pomocí správného využití materiálu, typu materiálu a podle zatížení 

optimalizovanému návrhu spolu s využívanými technologiemi firmy. Zároveň se zaměřuje na neustálé 

plynulé budování kompetence materiálových specialistů na odlehčené konstrukce, který mají za cíle se 

zaměřovat na vývoj vláknovitých kompozitů pro podvozky vozidel, vývoj nových kompozitů, či se zapojit do 

klastru na RWTH v Cáchách, kde se řeší problematika progresivních kovů a jejich procesů. 

 V minulých letech (2015 a 2016) ještě před zahájením projektu Vývojového a výzkumné (dále jen 

VaV) střediska činili celkové obraty firmy 68 mil. EUR za rok 2015, 70 mil. EUR za rok 2016. Obraty 

jednotlivých oddělení, kde se inovovali samotné produkty bez VaV střediska, tvořili 45% z celkového obratu 

firmy a v roce 2016 se počítalo s 48% z celkového obratu. Nové poznatky z vlastního výzkumu, nebo 

například nákupu licencí se zajišťovaly formou školení na univerzitách u externích společností, či spoluprací 

s dodavateli komponentů a specialisty na povrchové úpravy, práci s mazivy nebo například tlakové lití 

hliníku.  

 Proces vlastního vývoje se skládá ze 3 samostatných částí: 

1. Akviziční fáze – oddělení konstrukce, kde se vytvářejí samotné návrhy dimenzování a designu, 

návrhové práce s výpočetní technikou a CAD/CAM systémy, studie proveditelnosti, výpočty 

životností po samotnou kontrolu jednotlivých verzí návrhů výrobků po samotný zákaznický výkres. 

2. Fáze vývoje – z konstrukčních návrhů se vytvářejí technologické analýzy, výkresy jednotlivých 

komponentů navazujících na produkční výkres, podle kterého se vytvoří kusovník jednotlivých 

dílčích částí. 

3. Fáze testování a validace – skládá se ze tří subfází: životnostní testy, testy u zákazníka, testy 

komponentů. 

Celý proces končí uvolněním finálního produktu zákazníkovi. 

 5.2.1 Inovační proces podniku 

 Samotný inovační proces všech produktů podniku mají obrovský dopad, a to jak na národním, tak 

na mezinárodním poli. Inovace jde ruku v ruce s filozofií společnosti a sice, že se směřuje k neustálému 

snižování konstrukce automobilu. Tento moderní trend automobilového průmyslu má ekologické základy, 

jelikož se snížením hmotnosti snižuje množství emisí produkovaného automobily. Není tudíž divu, že tento 

moderní trend následují všechny velké automobilky, které právě působí především na mezinárodním trhu, 

a které dokazují mezinárodní dopad inovace. 

 Mezi konkrétnější popisy inovace můžeme právě třeba zařadit samotné konstrukce, které se 

zlehčují. Využívá se zde celá řada materiálů, které nahrazují klasickou ocel nebo hliník, a tudíž hmotnost 

vozidla. Novými materiály se myslí především plasty nebo kompozity, kde se směřuje ke kompozitům 

s karbonovými vlákny. Detailní propočet celého vozidla a jeho materiálové nákladnosti nakonec ukazuje, že 

společnost v oblasti podvozkových dílů, karoserie a součástí motorových komponentů dokázala snížit až o 
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20 kg z celkové hmotnosti vozidla a tím snížila i emise o 3-6 g na kilometr. Snižování spotřeby energií a emisí 

CO2 je značně důležitá motivace v automobilovém průmyslu, jelikož se chrání přírodní zdroje a tím se i šetří 

životní prostředí.  

 Díky těmto zavedením nových inovovaných produktů, které se vyvíjely již od roku 2008, ale 

v předešlých separátních vývojových laboratořích, se zvýšily obraty podniku o 47 mil. EUR. Pro představu 

přikládám tabulku obratů v oblastech inovace samotných oddělení hodnoceného podniku v letech před 

výstavbou střediska. 

Tabulka 3 Obraty v oblasti inovovaných produktů 

Oddělení 2014 v mil. Kč 2015 v mil. Kč 2016 v mil. Kč 

Oddělení 1 (Řemeny) 594,00 648,00 756,00 

Oddělení 2 (Lisy + Svary) 216,00 324,00 243,00 

Oddělení 3 (Sedačkové 

komponenty a kompozity) 

162,00 189,00 202,50 

Σ obratů inovace 972,00 1 161,00 1 201,50 

Pramen: Interní vnitropodnikové podklady 2014-2016 pro evropské dotace 

 Po zavedení centra se počítalo se prodejními cenami jednotlivých inovovaných produktů pro 

jednotlivá oddělení. Konkrétně pro oddělení zaměřené na napínací systémy klínových řemenů do motoru 

se počítalo s prodejní cenou  12-19,- EUR/ks při množství 1,5 mil. ks. Profit se dočkal nárustu 6-7% oproti 

starší produkci. Oddělení pro výlisky a svařence inovovalo provedení spojovacích tyčí na podvozku, které se 

zlehčily využitím plastů. Prodejní cena byla stanovena na 1,75-2,99,- EUR/ks při množství 3,6 mil. ks. Profit 

zde přinesl navýšení o 7-8% oproti starší produkci. Oddělení zaměřené na výrobu sedačkových komponent 

a vývoj koster sedaček z karbonových kompozitů zinovovalo sedačkové rámy a prodejní cena byla stanovena 

na 3-5,- EUR/ks při množství 5,5 mil. ks. Profit v souvislosti s oddělením vzrostl o 4-5% po inovacích. Finální 

prodejní ceny byly vykalkulovány s přihlédnutím na výrobní a provozní náklady a požadované marže i 

s přihlédnutím na konkurenční ceny. Celkový finanční přínos, který je stanoven pro rok 2019 je díky 

inovativním produktům větší o cca 66 mil. EUR vyšší než v roce 2016, tudíž obraty se pohybovaly přibližně 

okolo 1 782 mil. Kč. 

 Zároveň součástí inovace je i vysoká kvalifikace pracovníků, která je ve společnosti významným 

dlouhodobým marketingovým projektem. Společnost již před lety zavedla vlastní výchovný a vzdělávací 

program, díky kterému spolupracuje s několika vzdělávacími a technickými institucemi. Mezi tyto instituce 

se řádí místní střední školy a učiliště, ale také nejsilnější české univerzity, včetně Českého vysokého učení 

technického, Technické univerzity v Liberci, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, nebo Západočeská univerzita 

v Plzni. V rámci tohoto vzdělávacího programu se společnost účastní místního veletrhu práce, nabízí 

studentům škol speciální stipendijní programy či nabízejí témata závěrečných bakalářských či diplomových 

prací spolu s exkurzemi, podklady a konzultacemi k daným tématům. 
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 5.2.2 Spolupráce s institucemi a certifikáty společnosti 

 Pro zajištění kvality podnik spolupracuje zároveň s několika výzkumnými institucemi, které se 

nacházejí po celé ČR. S těmito institucemi se podílí podnik na výzkumu například: zkoušek vlivu prostředí 

v suchu, vlhku, chladu, při změnách teplot. Zkoumají se také pevnostní podmínky a únavové životnosti při 

provozu, či chemické rozbory kovů, slitin a dalších anorganických materiálů, případná hořlavost materiálů 

v interiéru vozidel. Probíhají také analýzy obrobků a odlitků, speciální konzultace, či poradenství na zmíněné 

problematiky. Spolupracuje se také s Metrologickým centrem, kde se zaměřuje na kalibrace tvrdoměrů a 

siloměrů, či spolupráce zahrnuje speciální měření tvrdosti daných materiálů. 

 Aby bylo umožněno schválení projektu VaV centra, musel podnik během svého působení získat 

certifikace ohledně řízení jakosti a managementu životního prostředí ve vybraných oborech činnostech. 

Splnily se tak požadované normy pro automobilový průmysl (ISO TS 16 949 a ISO 14000), které byly již 

zavedeny a pravidelně auditovány.  

Tabulka 4 Certifikáty žadatele v době vzniku projektu 

Norma Popis normy Platnost od Platnost do 

ISO 

14001:2004 

Systém managementu životního prostředí v oboru Vývoj a 

výroba komponentů sedaček a součástí a konstrukčních dílů 

ze zpevněných uhlíkových, skelných a aramidových vláken 

3.4.2015 2.4.2018 

ISO 

14001:2004 

Systém managementu životního prostředí v oboru Vývoj a 

výroba řemenových napínacích systémů, drátových pružin, 

pásových pružinových třmenů, výlisků a svařenců 

3.4.2015 2.4.2018 

ISO/TS 

16949:2009 

systém managementu jakosti v oboru Vývoj a výroba 

komponentů sedaček a součástí a konstrukčních dílů ze 

zpevněných uhlíkových, skelných a aramidových vláken 

9. 1. 2015 8. 1. 2018 

ISO/TS 

16949:2009 

systém managementu jakosti v oboru Vývoj a výroba 

řemenových napínacích systémů, drátových pružin, 

pásových pružinových třmenů, výlisků a svařenců 

7. 1. 2015 6. 1. 2018 

Pramen: Interní vnitropodnikové podklady pro žádost o evropské dotace v roce 2016 

 

5.3 Financování projektu 

5.3.1 Plánované investiční náklady a jejich krytí společností 

 Financování projektu bylo naplánováno z vlastních zdrojů. Mezi vlastní zdroje se však považují 

zdroje hodnocené společnosti a zdroje mateřské společnosti – hlavního podniku celého koncernu. K hlavním 

zdrojům se nakonec využili i dotace z Evropské unie. Financování tak probíhalo půl napůl z vlastních a cizích 

zdrojů. Z vlastních zdrojů byla schválena částka 54 milionů Kč, při tehdejším kurzu 1 EUR = 26 Kč byla 

plánovaná částka 2 076 923 EUR. Po schválení dotací z Evropské unie, které tvořily přibližně stejnou částku 

jako plánovaná hodnota vlastních zdrojů, se tak projekt dočkal financí v hodnotě 3 940 000 EUR. 
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Odhadovaly se i náklady na výstavbu a vybavená vývojového centra, které činily 3 204 000 EUR. Prodloužení 

výchozí haly o 10 m byl náklad o hodnotě 459 000 EUR, a průčelí střediska, spolu s napojením na výchozí 

halu bylo odhadnuto na 277 000 EUR. 

 5.3.2 Investiční plán 

 Investiční plán byl stanoven na 5 základních velkých kroků, byl schválen mateřskou společností 

v této podobě: 

1. Schválená žádost o financování – schválené přímé financování projektu z vlastních zdrojů 

v hodnotě 54 mil. Kč, nebo 2 076 923 EUR (1EUR = 26 Kč) 

2. Období financování – začít investovat od schválení (červenec 2017) 

3. Definice příloh – Sestavit seznam požadovaných investičních nákladů s přesnými cílovými 

cenami. O případných změnách je nutno informovat Ministerstvo hospodářství, jelikož se 

čerpají dotace z EU. Termín dodání seznamu byl  stanoven do 19. prosince 2017 

4. Dodatečné poznámky – poznámky k požadovaným investičním nákladům a pořízení zařízení 

může obsahovat dodatečné poznámky. Musí být však schválené podklady VaV střediska. 

   - Budova projektového VaV střediska se stává majetkem společnosti ABC 

s.r.o. nicméně je možná integrace se zbytkem koncernu. Akcie je možné udržovat pomocí nájemních 

smluv. 

5. Investice do výstavby – Odhadované celkové stavební náklady nebyly sjednány. Budova VaV 

střediska se bude připojovat na již fungující halu, a to s rozšířením o 10m v její délce do průčelí 

včetně nové fasády ve stylu hollywoodské zdi. Odhad činil 3 940 000 EUR (102,440 mil Kč). Tento 

odhad byl naplánovaný se schválenými dotacemi z EU a užitím vlastních zdrojů. 
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5.4 Charakteristika projektu VaV střediska 

 Prioritou bylo vybudování samostatného výzkumného a vývojového centra, která se nyní skládá ze 

3 podlaží. V přízemí se nachází prototypová a vývojová dílna, výzkumná laboratoř a testovací garáž. V prvním 

a druhém patře se nachází především administrativní kanceláře a pracoviště konstrukce a technologie spolu 

s kontrolními pracovišti. Jsou zde i zasedací místnosti, tudíž celé vývojové středisko je možné brát jako 

samostatnou halu. 

 Po vybudování bylo dalším krokem již sestěhovat všechny realizované investice, respektive všechny 

stroje, zkušební a kontrolní zařízení a konstrukčních pracovišť. Aby se neplýtvalo penězi, sestěhovaly se 

použitelné a zachovalé zařízení z předešlých vývojových laboratoří na každém oddělení do hodnoceného 

střediska, kde se obohatily o nové zařízení, které byly financovány z již zmíněných zdrojů a dotací. Jedná se 

tudíž o rozšíření již zaběhnutých vývojových středisek (včetně výstavby prototypových kusů) v oblasti 

napínacích systémů klínových řemenů pro spalovací motory, kde je již 7 leté tradice proložená účetnictvím 

a do které se již investovalo okolo 21 mil. Kč. Další oddělení, výroba výlisků a svařenců, je také proloženo 

vlastním účetnictvím a vlastní nákladové středisko vynaložilo pro toto oddělení již 19 mil. Kč. 

 Pro toto nové VaV středisko se dle investičního plánu sestavil seznam požadovaných zařízení a 

strojů, jejichž požadavky byly povinny být podloženy podklady schválenými vývojovým centrem. Tento 

seznam obsahuje 16 položek s doplněním o investiční náklady na konečnou výstavbu centra a jeho designu. 

Celý seznam je uveden v kapitole „6.1 Stanovení kapitálových výdajů“. Celková investice na vybavení a 

výstavbu tak přišla na 3 161 367 EUR, kde z vlastních zdrojů bylo čerpáno 1 580 684 EUR z možných 

2 076 923 EUR  

 Pro realizaci projektu byly také zajištěny lidské zdroje, respektive pro realizaci již existoval tým pro 

vývoj na jednotlivých odděleních, který se sloučil. Pro rozšíření lidských zdrojů do provozu centra probíhal 

nábor nové pomoci z řad nových zaměstnanců, případný externí nábor, kde se uvažovala podmínka 

absolvování vysokoškolského studia.  

 Jak jsem již párkrát zmínil, před hodnoceným projektem v podniku byla samostatná výzkumná a 

vývojová centra pro jednotlivá oddělení, které byla nepřímo propojena. Vývojové centrum pro výzkum a 

vývoj motorových komponent bylo založeno v roce 2007, kde se jednalo o hlavní podporu sériové výroby a 

osamostatnila se samostatné vývojové jednotky, kde se technici zabývali vývojem a následnou stavbou 

jednotlivých prototypů a zkoušením v předsériové a sériové fázi. Začínali zde také nové projekty v oblastní 

napínacích systémů klínových řemenů do motorů. V dnešní době je vývoj a výzkum v této oblasti téměř 

spojen se sériovou fází a samotná integrace oddělení a výroby je dokonce podmínkou pro konečné 

zákazníky. 

 V oddělení, které se zabývá výrobou a produkcí výlisků a svařenců pro konstrukce bylo vytvořeno 

samostatné vývojové a výzkumné centrum v roce 2009 jako nutná podpora předsériové a sériové výroby, 
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kde se po čase opět zapojila do výroby formou vývojové jednotky zabývající se vývojem, výrobou a stavbou 

následných produktů pro zcela nové projekty zabývajících se komponent konstrukcí podvozků automobilů, 

respektive se zaměřením na stabilizátory náprav a spojovacích částí náprav. V současné době je integrace 

vývoje a sériové a předsériové výroby opět podmínkou pro konečné zákazníky. 

 Vývojové a výzkumné oddělení pro třetí oddělení bylo založeno až v roce 2017 jako součástí 

současného komplexního výzkumného a vývojového centra s podporou mateřské společnosti, které 

hodnotím. V oddělení pro rozvoj sedačkových komponentů a komponentů s kompozity obsahující 

karbonová vlákna se sice později, ale přeci jen začali klást požadavky o integraci VaV centra s předsériovou 

a sériovou výrobou a již také tvoří podmínky pro konečné zákazníky. 

 5.4.1 Důvod a očekávání realizace projektu 

 Celkový projekt je společnost nucena realizovat z důvodu tlaku zákazníků na větší využívání plastů 

v konstrukcích a produktech. Také je zde tlak na snižování hmotnosti vlastních kovových dílů. Výstupem 

projektu je tedy výstavba a rozšíření minulých vývojových center, které jsou zaměřeny na průmyslový 

výzkum, vývoj a inovace výrobků a technologií, kde se využívá specifických softwarů. Automotive se řadí 

mezi high-tech obory, kde jsou samotné inovace na vysokém místě. Při výrobě se neustále vyskytují nové 

technologie, které jsou neustále náročnější a dynamické. Aby si tudíž podnik udržoval svoji atraktivitu, musí 

se neustále posouvat dál, spolupracovat s ostatními institucemi a konkurencí, čehož snadněji dosáhne 

pomocí tohoto projektu.  

 Samotnou realizací podnik podpořil svojí pozici dodavatele a výrobce technologicky vyspělých 

produktů, a to jej zařadilo do vyšší kategorie výrobců v oblasti automotivu. Pořízení 3D a dalších inovativních 

technologií určených k výrobě, testování, dokumentaci a výrobních procesů včetně vlastní automatizace 

robotizace zvýšilo i samotný potenciál firmy a vysoce podpořil poptávky a tím i navýšil tržby a celkový obrat. 

Před projektem se společnost nacházela v inovačním řádu 5, který definuje podnik jako schopný běžně 

vytvářet nové varianty výrobků s jednoduchými dílčími změnami a je schopen rychle zavádět 

modernizované výrobky do sériové výroby. Příkladem může být právě jejich produkce odlehčených 

konstrukcí z oddělení výlisků a svařenců. Díky realizaci projektu centra se podnik posunul do inovačního 

řádu 7, který je definován uplatněním nových konstrukčních a návrhových koncepcí výrobků či výroby. 

Vychází se z původních starších principů fungování, ale vyskytují se zdě nové funkce a dochází ke koncepční 

změně produkce. 

 Propagace všech inovovaných i starších produktů probíhá centrálně na veletrhu IAA ve Frankfurtu 

nad Mohanem, při které je podnik oslovován v rámci výběrových řízení vlastních zákazníků. Tato řízení 

probíhají přímo formou webových a elektronických portálů, kde se přesně a specificky popisují produkty 

nepoužitelné pro ostatní zákazníky. Podnik je předně evropský a světový výrobce těchto produktů.   

 S těmito celkovými inovacemi souvisí i vývoj a predikce nárustu obratů: 
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Tabulka 5 Nárust a predikce obratů 

Prodej Produkty 
mil. Kč v letech 

2012 2015 2017 2020 2025 

Ex
te

rn
í p

ro
d

ej
 Objímky 248,40 175,5 118,80 54,00 --- 

Stabilizátory 186,30 224,10 237,60 270,00 405,00 

Táhla - - - 216,00 675,00 

Kontrolní ramena 164,70 97,20 51,30 - 226,80 

Celkem Σ 599,40 496,80 407,70 540,00 1 306,80 

In
te

rn
í p

ro
d

ej
 

Objímky 237,60 297,00 353,70 378,00 604,80 

Podložky - - - 13,50 270,00 

Pouzdra - - - 13,50 604,80 

Celkem Σ 237,60 297,00 353,70 405,00 1479,60 

Souhrn ΣΣ 837,00 793,80 761,40 945,00 2768,40 

Pramen: vnitropodnikové podklady pro žádost o evropské dotace 

 Obecně konkrétním důvodem realizace projektu je cíl ustálit východiska rozvoje firmy do roku 2025, 

kde by cíl podporoval přehlednost výroby, snazší přepravy a logistiky mezi odděleními, uceleného VaV 

centra, které bylo do roku 2017 v provizorních prostorách rozdělené. Díky vystavení centra je zajištěn 

kompletní a komplexní servis pro konečné důležité zákazníky při úzké integraci s ostatními oddělení 

podniku. Sestěhováním všech samostatných vývojových laboratoří se také dosáhlo pozitivnímu snížení 

nákladů a rychlejší optimalizaci produktů.  

 Projekt je také přínosný nejenom pro firmu, ale také pro prostředí, v němž se nachází. Pro firmu je 

hlavním přínosem tím, že zvyšuje obryty celému podniku, potažmo koncernu, rozvíjí se zde nové produkty 

a inovují starší a tím posouvá celou technologickou úroveň podniku dále (viz. z inovačního řádu 5. na 7.). 

Nicméně pro region, ve kterém se podnik nachází, se stabilizuje zaměstnanost (pro nové produkty bude 

potřeba rozšířit výroba, případně obohatit současná pracovní místa výpomocí). Stabilizuje se zaměstnanost 

i pro vyšší kvalifikace, jelikož projekt vývoje a výzkumu je atraktivní pro technické absolventy technických 

univerzit, případně pracovníku z dlouholetou praxí v oboru. V rámci Evropské unie je projekt přínosný 

z hlediska splňování stále náročnější emisních limitů a dodržování ekologických podmínek nejenom výroby. 

5.4.2. Popis harmonogramu projektu a vazby jednotlivých etap 

 Celkový projekt byl naplánován jako jedno etapový s předpokládaným zahájením k prvnímu dni 

roku 2017. Rok 2016 sloužil jako přípravná fáze, během kterého se prováděly průzkumy trhu, sháněli 

dodavatelé na stavební práce a na technologické vybavení. Celková „životnost“ projektu je stanovena na 10 

let. Jelikož se nejedná o běžný projekt pro sériovou výrobu, je poměrně složité stanovit životnost projektu, 

respektive jak dlouho bude středisko výhodné pro podnik. Nicméně odhady, předpřípravy, predikce a 
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podklady pro dotační žádost pracují s harmonogramem (viz. níže) od roku 2016 do roku 2025, kam sahají 

vize obratů plynoucí z inovací pomocí střediska. Opět se tak vracíme k nepřímým příjmům z projektu. 

Tabulka 6 Harmonogram projektu 

Období 
2016 2017 2018 2019 

2020-2024 
2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 

Fáze Předinvestiční Realizační Provozní 

Specifikace předmětu         

Sestavení 
projektového týmu 

        

Zajištění financování         

Průzkum trhu         

Zpracování žádosti o 
podporu 

        

Předložení žádosti o 
podporu 

        

Hodnocení žádosti o 
podporu 

        

Výběrová řízení 
dodavatelů 
stavebních prací a 
technického vybavení 

        

Přípravné stavení 
práce (hrubá vrchní 
stavba, hrubé 
instalace a kontrola 
kvality 

        

Výstavba budovy 
vývojového centra 

        

Rozvoj testovacího 
centra 

        

Vybudování 
laboratoře pro 
ověřovací a vývojová 
měření 

        

Vybudování nových 
konstrukčních a 
vývojových pracovišť 

        

Nábor nových a 
výběr nových 
zaměstnanců 

        

Sestěhování 
pracovníků 
z původních pracovišť 

        

Proškolování 
zaměstnanců 

        

Publicita projektu         

Žádost o platbu 
včetně zprávy o 
realizaci dle 
stanovených termínů  
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Monitoring projektu 
a jeho udržitelnosti 

        

Pramen: Vnitropodnikové podklady pro žádost o evropské dotace 

 5.4.3 Kvalifikace a školení zaměstnanců 

 Pro práci ve vývojem středisku se již při náboru počítá s určitou úrovní kvalifikace na technickém 

poli s využíváním výpočetní techniky a jistou znalostí počítačových softwarů. Školení bude ale i tak probíhat 

a kvalifikace pracovníků se rozvíjet. Pro konstrukční stránku věci jsou k dispozici školení: 

• ANSYS – zaměření na pevnostní výpočty metodou konečných prvků, zakončené certifikátem s cenou 

600 EUR pro 1 osobu 

• CREO – CAD software, školení zakončené certifikátem s cenou 3000 EUR pro 1 osobu 

• FEMFAT – výpočty metodou konečných prvků, zakončené certifikátem s cenou 850 EUR pro 1 osobu 

Pro technologickou a materiálovou stránku výzkumu se nabízejí školení: 

• Technologie vstřikování plastů, zakončené certifikátem s cenou 1 600 EUR pro 4 osoby 

• Technologie lisování plechů, zakončené certifikátem s cenou 700 EUR pro 3 osoby¨ 

• Tribotechnika, zakončené certifikátem s cenou 200 EUR pro 1 osobu 

• Technologie povrchových úprav, zakončené certifikátem pro 1 osobu 

Celý objekt vývojového centra je stanoven pro 100 pracovníků, z toho se počítá 70 osob z již existujících 

vývojových oddělení a dalších 30 bylo zaměstnáno externě formou výběrových řízení a pohovorů a navýšila 

se tím i kapacita. 

 5.4.4 Využití rozpočtu pro vybavení 

 Jelikož samostatné VaV středisko nebylo prvním vývojovým celkem podniku, firma již měla mnoho 

strojů a zařízení na stejné účely. Od vzniku jednotlivých vývojových center pro jednotlivá oddělení firma 

investovala do jejich rozvoje přes 40 mil. Kč včetně počítačového vybavení a  softwarů, které se v současné 

době stále využívají naplno, a tak středisko  nyní obsahuje zařízení z těchto investic v minulosti a k tomu 

nový investiční majetek, který se pořizoval v rámci hodnoceného projektu. Seznam pořízeného majetku 

v minulosti před stavbou střediska a v souvislosti s projektem uvádím v přílohách na konci závěrečné práce. 
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Obrázek 5 - Plánovaný rozvoj ploch od 2017 do 2025 

Pramen: Vnitropodnikové podklady pro schválení projektu 

 

 5.4.5 Stavební část projektu 

 Samostatné komplexní středisko pro vývoj bylo navrženou, jakou součást celého komplexu podniku 

v jeho hlavním areálu, kde se využila zelená plocha v okolí jedné výrobní haly. 

 Vývojové centrum bylo navrženo jako třípatrový objekt, u kterého se počítalo s rozměry 46x17m. 

Stavebně byl tedy oddělen od haly č. 2 krátkým průchodem a využilo se zelené plochy, která však stále 

zkrášluje areál podniku. Centrum bylo stavebně nadimenzováno, aby vydrželo zátěž, potažmo tíhu všech 

potřebných zařízení a sice že přízemí vydrží 5000kg/m2, 1. patro 1500 kg/m2 a 2. patro 500kg/m2. Všechny 

administrativní a konstrukční kanceláře se tak nacházejí ve vyšších patrech, nicméně problém s přístavbou 

lehce omezuje administrativní chod na hale č. 2 a z toho důvodu se musely učinit opatření, a sice 

administrativní oddělení výrobní haly se přesunulo na čas do vývojového centra a v budoucnu se přestaví 

celá hala, kam se oddělení vrátí a s tím se vrátí i prostory pro dodatečné vybavení vývojového centra. Vize 

rozmístění haly je vidět na následujícím obrázku: 

  

Obrázek 4 - Plocha k dispozici pro výstavbu (r. 2016) 

Pramen: Vnitropodnikové podklady pro schválení projektu 
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 V souvislosti s výdaji na výstavbu centra se podílí i povinná publicita projektu, která se považuje za 

povinný neinvestiční výdaj. Jelikož se zde spotřebovaly dotace z fondu Evropské unie, bylo zde potřeba 

vyvěsit dočasný billboard, který byl následně nahrazen stálou pamětní deskou. Na této publikaci je nutné 

uvést název a hlavní cíl operace spolu s logem EU a s názvem programu čerpání dotací – Podnikání a inovace 

pro konkurenceschopnost 2014-2020. Vše hrazeno z finančních zdrojů žadatele dotace. 

5.4.6 Rekapitulace rozpočtu 

 Platby nákladů spojené s pořízením veškerých investic uvedených výše a části investic uvedených 

v přílohách probíhalo/probíhá v předložené výši více než 3 mil. EUR a to rozdělené 50% z dotací EU a 50% 

z vlastních firemních/koncernových zdrojů. Rozpad financování je součástí žádosti o financování projektu 

žadatele. V souladu se schválením projektu tvoří menší část vynaložení finančních prostředků náklady na 

novostavbu a technické zhodnocení staveb, a to ve výší 40% a zbytek tvoří náklady na vybavení a 

technologické zázemí. 

Tabulka 7 Rozdělení investic v rámci projektu 

Výdaje na investiční projekt Kč EUR (1 EUR = 26 Kč) % 

Náklady na stavební rozvoj 34 596 172  1 330 622 40 

Náklady na technologický rozvoj 50 365 640 1 937 140 60 

Celkem Σ 84 961 812 3 267 762 100 

50% část financování 42 480 906 1 633 881 50 

Pramen: Vnitropodnikové podklady v rámci žádosti o dotace 

 Obrovským přínosem pro celý hodnocený investiční projekt je jeho rozdělení na výstavbu a samotné 

vybavení střediska. To souvisí s celým financováním projektu, jelikož je financován z 50% z fondů a z 50% 

z vlastní zdrojů. To se promítá i do Cash-flow podniku, do kterého se nabytí fondu promítá jako příjem a 

navýšení  použitelných zdrojů. Po investičních výdajích není Cash-flow tak zatížené velkým a rychlým 

úbytkem. Navíc je výhodou, že celá výstavba spadá do poloviční hodnoty financování a je tudíž možné ji 

zcela pokrýt financemi z fondu. Jeho zbytkem a celé části financování vlastními zdroji je tak možné pokrýt 

vybavení celého centra a finance mít tak i na postupné dovybavení a případně i na plánované neinvestiční 

výdaje jako byla například publikace a propagace. 

 Podniku tato skutečnost může pomoci i při práci s odpisováním, a tudíž opět s průměrným ročním 

Cash-flow. Jelikož administrativní budova podobných náležitostí se může odepisovat až 50 let, zařízení, které 

jsou v kategorii vybavení centra se odepisují po dobu 5ti let.  
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6 Cash-flow investování podniku 

 Obrovským přínosem pro celý hodnocený investiční projekt je jeho rozdělení na výstavbu a samotné 

vybavení střediska. To souvisí s celým financováním projektu, jelikož je financován z 50% z fondů a z 50% 

z vlastní zdrojů. To se promítá i do Cash-flow podniku, do kterého se nabytí fondu promítá jako příjem a 

navýšení  použitelných zdrojů. Po investičních výdajích není Cash-flow tak zatížené velkým a rychlým 

úbytkem. Navíc je výhodou, že celá výstavba spadá do poloviční hodnoty financování a je tudíž možné ji 

zcela pokrýt financemi z fondu. Jeho zbytkem a celé části financování vlastními zdroji je tak možné pokrýt 

vybavení celého centra a finance mít tak i na postupné dovybavení a případně i na plánované neinvestiční 

výdaje jako byla například publikace a propagace. 

 Podniku tato skutečnost může pomoci i při práci s odpisováním, a tudíž opět s průměrným ročním 

Cash-flow. Jelikož administrativní budova podobných náležitostí se může odepisovat až 50 let, zařízení, které 

jsou v kategorii vybavení centra se odepisují po dobu 5ti let. 

 V předešlé kapitole jsem však stanovil „životnost“ na 10 let, jelikož se odhady pohybují do roku 2025 

od roku 2016, kde probíhají 3 ze základních 4 fází investičního projektu. Fáze ukončení a likvidace je zde 

složité určit, protože dobu životnosti celého výzkumného a vývojového centra je poměrně složité odhadnout 

a v odstavci výše jsem zmínil, že i samotné odepisování budovy může být až 50 let.   

6.1 Stanovení kapitálového Cash-flow 

6.1.1 Stanovení kapitálových výdajů 

 Kapitálové výdaje, potažmo zmiňované jako investiční náklady či výnosy, jsou peněžní toky, které 

představují sumu všech peněžních výdajů spojených s investiční činností v rámci daného projektu. Projekt, 

jak bylo uvedeno v charakteristice investiční činnosti podniku, je rozdělen na 2 samostatné části – výstavba 

centra a jeho vybavení. Výstavba spotřebovala 33% uvolněných zdrojů, zatímco výbava 67%. Pro vybavení 

centra probíhalo výběrové řízení pod vedením vybraných zaměstnanců podniku, kteří vybírali zařízení podle 

doložených podkladů, a tak se nakoupili stroje, které nejlépe splňovaly požadavky podniku, respektive 

vývojového centra. Kalkulace byly následně zavedeny do střediskových podkladů pro pořízení. 

Tabulka 8 Investiční náklady na vybavení včetně odpisů za 1 rok 

Položka Název/Popis Dodavatel Cena [EUR] Cena [CZK] Odpisy 

1 Multi-order test bench for DAT 
and conventional tensioners 

Jablonecká 
nástrojárna 

489 600 12 729 600 2 545 920 

2 2 +2 Durability test bench and 
heating chamber 

Jablonecká 
nástrojárna 

36 815 957 190  191 438 

3 Hystereze Measurement  
Jablonecká 
nástrojárna 

84 794 2 204 644 440 929 

4 Mud test bench 
 

Jablonecká 
nástrojárna 

102 396 2 662 296 532 459 

5 Pulley test bench 
 

ALFA Písek 118 750 3 087 500 617 500 
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6 Riveting/taumling machine 
(DAT tensioners assembly) 

ALFA Písek 121 250 3 152 500 630 500 

7 
3-D Microskope with Laser 
Scanner 
 

Keyence 
 

204 671 5 321 446 1 064 289 

8 
Calibration Equipment with 
Conturograf 
 

Kuboušek 
 

59 883 1 556 958 311 392 

9 Tensile Test Machine 
(CTSCZ002107) 

LABORTECH 
 

121 761 3 165 786 633 157 

10 
Salt Spray Chamber 
(CTSCZ002109) 
 

LABIMEX 
 

25 960 674 960 134 992 

11 
Software Spectral Analysis 
(CTSCZ002110) 
 

BAS Rudice 
 

23 990 623 740 124 748 

12 
Humity Chamber Testing 
(CTSCZ002111) 
 

LABIMEX 10 870 282 620 56 524 

13 

Universal Hardness 
Measurement Equipment 
(CTSCZ002108) 
 

JD Dvořák 57 135 1 485 510 297 102 

14 Seem Welding checking 
equipment and Laboratory saw 

Struers 45 967 1 195 142 239 028 

15 3D scanner 
Zeiss 
 

94 018 2 444 468 488 894 

16 Hydropulser 
 

Zeiss 226 885 5 899 010 117 9802 

Xi (42%) Výstavba centra 
 

VaV centrum 
 

1 330 622 34 596 172   

X1 - 45% Baukosten Výstavba 594 622 15 460 172  

X2 - 34% Hallenanbau 10m Výstavba 459 000 11 934 000  

X3 - 5% Hollywoodwand Výstavba 70 000 1 820 000  

X4 - 16% Fassade Halle 2 Výstavba 207 000 5 382 000  

Yi (58%)  Vybavení VaV centrum 1 937 140 50 365 640 60 465 761 

Y1 - 52% Investice do BT Vybavení 1 060 000 27 560 000  

Y2 - 30% Investice do Laboratoře Vybavení 556 237 14 462 162  

Y3 - 18% Investice do CC Vybavení 320 903 8 343 478  

Σ (X+Y) Výstavba + vybavení ABC s.r.o. 3 267 762 84 961 812  

½ Σ 50% financování vlastním zdroji ABC s.r.o. 1 633 881 42 480 906  

Pramen: Vnitropodnikové podklady „Status complete 20190627“ 

 Kapitálové výdaje se vyjadřují dle vztahu (3.1.1.1), nicméně pracovníci oddělení vývoje započítaly výdaje pro 

jednotlivá zařízení již se všemi náležitými položkami a v seznamu se nacházejí již finální kapitálové výdaje pro jednotlivé 

položky. Celková cena za pořízení vybavení „Y“ podnik tedy vyšla na 50 365 640 Kč, jedná se tak o kapitálové 

výdaje na tuto investici. Tato částka obsahuje i pořizovací náklady včetně logistiky. Nejsou zde však zahrnuty 

náklady na likvidaci. Náklady, se kterými však budu počítat při hodnocení efektivnosti projektu tvoří 50% 



 
51 

 

celkových investičních nákladů, jelikož je financování půl napůl s evropskými dotacemi a vlastními zdroji. 

Dotace pokryjí výstavbu centra a část vybavení pro centrum. Nákladová částka tak činí 42 480 906 Kč. 

6.1.2 Stanovení kapitálových příjmů 

 Při klasickém investičním projektu zaměřeném na sériovou výrobu, ze které plynou přímé zisky, a 

tudíž i příjmy pro firmu by bylo na místě použít klasický investiční vztah pro příjmy (viz. 3.1.1.2). Opět 

zmiňuji, že při hodnocení výzkumného a vývojového centra je složité přiřadit zisky z přímo prodaných 

produktů plynoucích z centra, a tak se zaměřuji na výkaz zisků a ztrát v zatím uplynulých letech. Zde můžu 

vypozorovat zisky plynoucí z celého podniku a při odečtení nákladů, daní a úroků od výnosů podniku 

s přidanými odpisy zařízení je možno sledovat, zda-li je vidět finanční přínos či ztráta VaV centra pro 

ziskovost podniku.   

Tabulka 9 - Stanovení Cash-flow z VZZ v jednotlivých letech 

  Finance v tis. Kč  

Rok 

Výnosy 

z inovací 

projektu 

Diskont. 

náklady 

projektu 

Odpisy EBIT EAT 
Cash-

Flow 

Diskont. 

CF 

1 2016 0  57 242 60 466  -57 241 -46 366  29 703 29 703 

2 2017 761 400 57 242 60 466  704 159 570 368 646 437 590 353 

3 2018 833 735 57 242 60 466  776 492 628 958 705 026 588 000 

4 2019 889 370 57 242 60 466  832 125 674 021 750 089 571 308 

5 2020 945 000 57 242 60 466  887 759 719 084 795 153 553 088 

6 2021 1 171 800 57 242 0 1 114 559 902 792 918 395 583 390 

7 2022 1 450 000 57 242 0 1 395 791 1 130 590 1 146 193 664 925 

8 2023 1 800 000 57 242 0 1 744 518 1 413 060 1 428 662 756 886 

9 2024 2 234 000 57 242 0 2 176 941 1 763 322 1 778 924 860 685 

10 2025 2 768 400 57 242 0 2 711 159 2 196 038  2 211 641 977 209 

Pramen: Vnitropodnikové inovační podklady a předpoklady 

 Pro stanovení Cash-Flow centra a projektu jsem použil data zveřejněna v interních podkladech při 

žádosti o dotační program z Evropské unie. V roce 2016 probíhala předpřípravná (předinvestiční) fáze, kde 

se negenerovaly žádné tržby, tudíž zisky jsou záporné. Do roku 2019 probíhala investiční fáze, a od roku 

2020 fáze provozní, kdy je středisko již zaběhnuté a plní svůj primární cíl. Hodnoty, se kterými nadále 

počítám se týkají 1. pěti let, jelikož další léta jsem zatím pouze predikční. 
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 Dále ukazuji graf Cash-flow v jednotlivých letech životnosti projektu. Používám zde již diskontní 

faktor, který využívá diskontní sazbu, které se budu věnovat v další kapitole.  

 

6.2 Diskontní sazba 

 Diskontní sazba je podniková úroková míra, která nám vyjadřuje průměrné vážená náklady na 

kapitál a je jedním z hlavních kritérií, které nám pomáhají hodnotit efektivnost investičního projektu, jelikož 

nám ukazuje hodnotu peněz v budoucnu. Ukazuje nám tedy jaké náklady se nám vážou na vlastní a cizí 

kapitál v mém případě. Je však možné jej osamostatni pouze pro vlastní kapitál, či pouze pro cizí kapitál. 

Slouží nám pro to vzorec (3.3.3): 

𝑘𝑜(𝑊𝐴𝐶𝐶; 𝑖) =
𝐷

𝐶
. 𝑘𝑖 . (1 − 𝑡) + 𝑘𝑒 .

𝐸

𝐶
 

Tabulka 10 Průměrné vázané náklady na kapitál 

V tis. Kč 2016 2017 2018 2019 

Vlastní kapitál 2 029 972 2 187 706 2 207 439 2 292 543  

Cizí kapitál 390 200 391 222 459 433 442 387 

Celkový kapitál 2 4199 72 2 578 928 2 666 772 2 734 930 

Aktiva x Pasiva (korekce) 1 073 929 1 112 686 1 154 115 1 2287 471 

WACC byla za roky průměrně stanovena 9,5% 
Pramen: Výroční zprávy podniku 2016-2019 
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7 Hodnocení investičního projektu podniku 

  V poslední kapitole hodnotím sledovaný investiční projekt výzkumného a vývojového centra 

zkoumaného podniku metodami hodnocení zmíněných v teoretické části závěrečné práce. Nejprve budu 

hodnotit metodami statickými a následně dynamickými. 

7.1 Nákladové metody 

 7.1.1 metoda průměrných ročních nákladů 

 Hlavním cílem této metody je porovnat roční průměrné náklady investičních variant více variant 

projektů. Za nejvýhodnější variantu se považuje ta, která má nejnižší průměrné roční náklady. V mém 

případě zde budu pouze vyhodnocovat hodnotu průměrných ročních nákladů, které projekt generuje. 

Varianty tohoto projektu nebyly tolik rozdílné. Při konzultaci s vedoucím vývoje se řešily akorát malé úpravy, 

které řešily především designový návrh budovy. V tabulce níže je vidět postup výpočtu dle vzorce: 

𝑅 = 𝑂 + 𝑖. 𝐼𝑁𝑉 + 𝑉 [𝐶𝑍𝐾] 

Tabulka 11 - Roční průměrné náklady 

Veličina Označení Hodnoty 

Roční odpis O 60 465 761 Kč 

Úrokový koeficient  i 9,5% 

Kapitálový výdaj INV 50 365 640 Kč 

Roční provozní náklady bez odpisů V 52 456 633 Kč 

Roční průměrné náklady R 57 241 369 Kč 

Pramen: Výroční zprávy podniku 2016-2019 

 Při pohledu na tabulku 9 – Stanovení Cash-flow z VZZ v jednotlivých letech je vidět, že Roční 

průměrné náklady jsou výrazně nižší než CF vycházející v jednotlivých prozatímních letech hodnocení. 

Neměl by tudíž být žádný problém s financováním centra v jednotlivých letech, a to ani do budoucna. Měl 

by však být brán zřetel, jelikož Cash-flow v jednotlivých letech značně klesá a finanční prostředky se jasně 

snižují. 

7.1.2 Metoda diskontovaných nákladů 

 Metoda diskontovaných nákladů se od předešlé metody průměrných ročních nákladů tolik neliší. 

Rozdíl spočívá v porovnání sumy investičních nákladů, kapitálových výdajů, a diskontovaných provozních 

nákladů po dobu celé životnosti projektu. V této metodě se tedy nediskontují investiční náklady, ale právě 

provozní. Pokud se hodnotí efektivnost variant projektu, je výhodnější ta, u které jsou náklady opět nižší.  

 Existují projekty, kde jsou provozní náklady stabilní po celou dobu životnosti. Zde se využívá tzv. 

zásobitel, díky kterému jsme schopni určit současnou hodnotu budoucích nákladů. Využívá se zde opět 

diskontní sazba, kterou má podnik stanovenou na 9,5%. Zásobitel: 
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𝑧 =  
(1 + 𝑖)𝑛 − 1

𝑖. (1 + 𝑖)𝑛
=  

(1 + 0,095)10 − 1

0,095. (1 + 0,095)10
= 6,28 

Tabulka 12 Diskontované náklady 

Náklady Označení Hodnoty 

Kapitálový výdaj- investiční náklad INV 50 365 640 Kč 

Roční provozní náklady bez odpisů V 52 456 633 Kč 

zásobitel z 6,28 

Diskontované náklady D 379 793 296 Kč 

Pramen: Výroční zprávy podniku 2016-2019 

 Z metody mi vyšla hodnota, která zahrnuje veškeré náklady spojené s pořízením a provozem 

investičního majetku v rámci životnosti stanovené na 10 let. Metoda je vhodná i pro strategii řízení 

investičního projektu, protože je možné předpovědět, na kolik projekt vyjde v rámci let dopředu pomocí 

zmíněné diskontní sazby. 

7.2. Statické metody 

 Statické metody zde budu považovat jako ukazatele výhodnosti, jelikož neberou v potaz faktor času. 

Využívají především průměrné Cash-flow plynoucí z projektu. Bud zde pracovat opět s Cash-flow plynoucí 

z výsledovky podniku, odkud jsem jej zjistil nepřímou metodou plynoucí ze zisku podniku.  

 7.2.1 Průměrná roční návratnost 

 Postup zde nám ukáže, kolik procent se vrátí v podobě zisku podniku z investované částky. Výsledek 

následně použiji do dalšího postupu průměrné doby návratnosti. 

∅𝑟 =  
∅𝐶𝐹

𝐼𝑁𝑉
=  

249 332 775

50 365 640
= 1,49 

 Požadavkem výnosnosti projektu je samotné navrácení celé částky investičních nákladů, která by 

měla být v době životnosti ještě převýšena, aby se utvrdil i zisk ze samotného projektu. Hned je zřejmé, že 

ze zisku celého podniku se projekt ufinancuje. 

 7.2.2 Průměrná doba návratnosti 

 Z předešlé metody jsem zjistil procentuální vyjádření doby návratnosti, které je poměrně vysoké. 

Z celkové ziskovosti podniku se projekt ufinancuje ještě v prvním roce. Tato hodnota však nemůže být 

objektivní. Jelikož použité průměrné Cash-flow není přímo spjato s projektem a nevychází z něj žádné přímé 

příjmy. Inovační procesy vzniklé v centru, které podpořily výrobu a produkci však ohromně podporují 

samotný prodej oddělení. 
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∅𝑑𝑜𝑏𝑎 =  
1

∅𝑟
=  

1 

1,49
= 0,67 𝑟𝑜𝑘𝑢 ~8  𝑚ě𝑠í𝑐ů 

7.2.3 Rentabilita projektu 

 Metoda ziskovosti má tu výhodu, že pracuje přímo se ziskem plynoucí z projektu. Opět je zde 

problém, že se zde nenachází přímá ziskovost z projektu, ale plyne nepřímo do ziskovosti celého podniku.  

𝑅𝑂𝐼 =  
∅𝐸𝐴𝑇

𝐼𝑁𝑉
=  

59 213 410

50 365 640
= 117,6 % 

Dále jsem se rozhodl zhodnotit i ziskovost celého podniku využitím průměrných čistých zisků podniku a 

průměrných ročních nákladů, které byly výsledkem v první nákladové metodě průměrných ročních nákladů:

  

𝑅𝑂𝐼 =  
∅𝐸𝐴𝑇

𝑅
=  

59 213 410

57 241 369
= 103,4 % 

Ziskovost je i optimální, nicméně zde může fungovat jako ukazatel ziskovosti pro finanční analýzu, která 

popisuje funkci podniku a ukazuje atraktivitu tržní hodnoty podniku na trhu. 

7.3 Dynamické metody 

 Dynamické metody se využívají v hodnocení investic nejčastěji z důvodu jejich schopnosti počítání 

s faktorem času, a tudíž se současnou hodnotou budoucích financí. Slouží jako přesný ukazatel hodnocení 

efektivnosti investic. Využiji zde nejzákladnější a nejpoužívanější dynamické metody, a to čistou současnou 

hodnotu (Net present value), vnitřní výnosové procento (Internal rate of return) a index ziskovosti 

(rentability). 

 7.3.1 Čistá současná hodnota – Net present value 

 Tato metoda patří mezi nejčastější dynamické metody hodnocení investic. Využívá diskontního 

faktoru, který nám právě určuje současnou hodnotu budoucích peněžních toků, a tudíž i použitelných 

finančních toků. Výsledek nám ukáže, kolik peněz projekt vygeneruje svým působením za celou svoji 

životnost. Očekává se tedy kladný výsledek, záporný by vedl ke ztrátě. NPV se vyjadřuje pomocí: 

𝑁𝑃𝑉 =  ∑
𝐶𝐹𝑛

(1 + 𝑖)𝑛
− 𝐼𝑁𝑉

𝑁

𝑛=1
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Tabulka 13 Cash-flow a NPV 

Rok 
Tis. Kč 

CFi  d  dCFi Kum. dCFi 

2016 14 100  1 14 100 - 36 265 

2017 630 834 0,9132 576 104 539 838 

2018 689 424 0,834 574 987 574 987 

2019 734 487 0,7617 559 425 1 134 412 

2020 779 550  0,6956 542 235 1 676 647 

INV 50 366 NPV 2 216 486 

Pramen: Interní podnikové podklady pro žádost o dotaci 

 Očekávaný výsledek skutečně kladný je, napomáhá tomu opět tvorba Cash-flow z výsledovek 

v daných letech, respektive tvorba Cash-flow ze zisků v daných letech. Výsledek NPV je však kladný a 

přináší pozitivní ukazatel pro investiční strategii a udržení projektu. Všechny hodnoty vycházejí z tabulky 5 

„Nárůst a predikce obratů“. 

 7.3.2 Vnitřní výnosové procento 

 Vnitřní výnosové procento (IRR – Internal Rate of Return) je dynamická metoda opět využívající 

diskontní faktor spojený se současnou hodnotou budoucích peněžních toků. Je podobná jako metoda čísté 

současné hodnoty, nicméně zde se nezkoumá finální hodnota snížená i kapitálové výdaje. Nicméně se 

zjišťuje vnitřní úroková míra, respektive diskontní sazba, která nám vytvoří v budoucnu takové peněžní toky, 

aby pokryly kapitálové výdaje, investiční náklady. Tudíž aby byla NPV rovna nule: 

∑
𝐶𝐹𝑛

(1 + 𝑖)𝑛

𝑁

𝑛=1

=  𝐼𝑁𝑉  

Tabulka 14 - Cash-flow a IRR 

Pramen: Interní podnikové podklady pro žádost o dotaci 

Rok 
Tis. Kč 

CFi  d  dCFi Kum. dCFi 

2016 14 100  1 14 100 - 36 265 

2017 630 834 0,9132 576 104 539 838 

2018 689 424 0,834 574 987 574 987 

2019 734 487 0,7617 559 425 1 134 412 

2020 779 550  0,6956 542 235 1 676 647 

INV 50 366 IRR [%] 325 % 
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 7.3.3 Index rentability 

 Poslední dynamickou metodu hodnocení investic jsem vybral index ziskovosti (PI – Profitability 

index). Opět vychází z čisté současné hodnoty, nicméně zde se řeší poměr mezi diskontovanými peněžními 

toky plynoucí z investice oproti kapitálovým výdajům na investici. Vychází tedy relativní poměr, který by měl 

vycházet větší než 1 (100%), aby byla čistá současná hodnota kladná, a tudíž projekt byl přijatelný. Pokud 

bude hodnota vycházet menší než 1, NPV se stává zápornou a projekt by byl časem ztrátový. Index 

rentability se vyhodnocuje následovně: 

𝑃𝐼 = (∑
𝐶𝐹𝑛

(1 + 𝑖)𝑛

𝑁

𝑛=1

) /𝐼𝑁𝑉 

Tabulka 15 Cash-flow a PI 

Rok 
Tis. Kč 

CFi  d  CFi  Kum. dCFi 

2016 14 100  1 14 100  -36 265 

2017 630 834 0,9132 630 834 539 839 

2018 689 424 0,834 689 424 574 987 

2019 734 487 0,7617 734 487 1 134 412 

2020 779 550  0,6956 779 550  1 676 647 

Σ 2 0848 396 x 2 266 852 3 889 620 

INV 50 366 PI [%] 149,8 % 

Pramen: Interní podnikové podklady pro žádost o dotaci 

 V tabulce je opět vidět výsledek, který potvrzuje očekávání a index je nad 100%, tudíž zajišťuje i 

čistou současnou hodnotu kladnou a bude se očekávat finanční přínos projektu pro celý podnik. 
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8 Riziko projektu 

 V kapitole 3.2 jsem se zmiňoval o rizikovosti projektu, která je také součástí schématu investorského 

trojúhelníku zaměřeného na výnosnost, likviditu a právě riziko. Jelikož z výzkumného centra opět neproudí 

přímé zisky, zaměřil bych se zde na koeficient variace, který je schopný nám vyjádřit riziko podle statistických 

veličin a sice směrodatné odchylky čistého nepřímého zisku a průměrné veličiny stejného zisku dle rovnice 

variačního koeficientu (3.2.2): 

𝐾𝑉 (%) =  
𝜎

𝐸𝑟
 . 100  

Tabulka 16 – Výpočet koeficientu variace rizika EAT 

Veličina Hodnoty [tis. Kč] 

Směrodatná odchylka veličiny σ  [Kč] 282 118 

Střední průměrná hodnota veličiny Er  [Kč] 569 679 

Koeficient variace KV [%] 49,52 % 

Pramen: Vlastní zpracování 

Zmínil jsem zde veličinu EAT (Earnings after taxes), tudíž zisky po zdanění, kde směrodatná odchylka 

odpovídá 282 118 496 Kč a střední průměrná hodnota odpovídá 569 679 171 Kč. Celkový variační koeficient 

potom vychází na cca 50%, tudíž je zde značně vysoké riziko, že bude projekt problémový, ztrátový. Nicméně 

s tím se u vývojových a výzkumných center většinou počítá. Hlavně u menších podniků a firem je tento druh 

investice značně rizikový, nicméně u velkých podniků a koncernů je pravděpodobnost, že se investiční 

projekt často vyplatí. Nejenom kvůli možnosti větších a rychlejších inovací, ale že jim přidá právě na 

atraktivitě a konkurenceschopnosti. 
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9 Závěr 

 Hlavním cílem této závěrečné bakalářské práce bylo zhodnotit vybraný investiční projekt, který je 

oproti běžným projektům atypický. Hodnocený projekt se zabývá problematikou Vývojového a výzkumného 

centra reálného podniku, který umožňuje technologický a konstrukční rozvoj samotného podniku, ale i 

koncernu, ze kterého hodnocený podnik vzešel.  

 Projekt byl sám o sobě rozdělen na dvě části, kde necelou polovinu zabrala výstavba střediska a 

celkově její stavební design s napojením na již existující halu. To zapříčinilo úpravy administrativních 

kapacitách jednotlivých pracovišť, které mají a budou mít svoje důsledky do budoucna, ale již existuje návrh 

na jejich optimalizaci. Druhá polovina projektu, většinová, zahrnuje celkové technologické vybavení, 

zaběhnutí a rozvoj vývojového a výzkumného centra. 

 Financování projektu probíhalo za podpory Evropské unie, kde se čerpaly dotace z evropských fondů 

a po schválení žádosti podnikem i dotačním programem, probíhalo financování projektu půl na půl. Cizími 

zdroji se v projektu tudíž myslí zmíněné dotační čerpání a vlastními zdroji se rozumí vlastní kapitál podniku, 

případně jeho mateřské společnosti, vedoucí společnosti celého koncernu. 

 Teoretická část práce obsahuje úvod do investování a celkově do investičního rozhodování a 

strategie i jak probíhá samotné financování jednotlivých druhů projektů. Dále jsem pokračoval právě 

rozdělením typů investičních projektů, kde se můj zkoumaný řadí přímo do specifické kategorie R&D, které 

jsou typické svojí rizikovostí. Neopomněl jsem ani postup investičních projektů včetně jejich základních fází, 

které musí obsahovat každý investiční projekt. Jednalo se zde o fázi předinvestiční, investiční, provozní a 

fázi likvidace a ukončení. Při zde řešeném investičním projektu je složité určit, kdy přijde čas na fázi 

ukončení, jelikož výzkumné a vývojové středisko může být přínosné v řádu desítek let a samotné centrum 

spadá i do nejvyšší odpisové skupiny. Samotné hodnocení na základě životnosti zde tudíž nebylo úplně na 

místě. Dalším postupem teoretické části bylo představení samotných metodik hodnocení investic a sice, že 

každý projekt se řídí jednoduchým schématem, tzv. investorským trojúhelníkem, který nám říká, že 

neexistuje projekt, který byl rychle likvidní, s vysokou výnosností bez řádného rizika. Pro hodnocení investic 

jsem vybral základní metody z kategorií statických a dynamických, kde jsem ze statických přidal ještě 

nákladové metody, jelikož náklady jsou hlavní položkou v hodnoceném projektu. 

 V praktické části jsem věnoval pozornost představení podniku, kde je popsaná i hierarchie koncernu, 

produkce a výroba společnosti, její vnitřní rozdělení a důvod potřeby inovace do výzkumu a vývoje firmy. 

Technicko-ekonomická pozice firmy je důsledně popsaná podle auditu, který proběhl z důvodů žádosti o 

evropské dotace. Dále jsem rozepsal inovační proces podniku v rámci výzkumu a vývoje, kde je i vidět, jak 

samotné inovace podporují celkové obraty podniku a tím i zvyšují atraktivitu podniku na trhu, podporují 

konkurenceschopnost a vynáší podnik na přední místa v místním regionu, v Evropě, a hlavně i ve světě. 

Popsány jsou i certifikace, které podnik získal, aby mohl projekt realizovat. Dále je popsáno financování 
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projektu, které vychází z interních materiálů a pokynů mateřské společnosti, kde je i hrubý návrh 

investičního plánu, výčet investičních nákladů do výstavby a výdajů na pořízení vybavení. Práce pokračuje 

charakterizováním investičního projektu střediska, kde se popisují očekávané přínosy a důvody samotného 

vzniku projektu. Zvýrazněn je i samotný harmonogram celého průběhu projektu, kde jsou pro i pro 

jednotlivá pololetí představeny kroky a postupy napříč fázemi projektu. Zatím se počítalo pouze 

s předinvestiční fází a dále počítá s realizační a provozní, v dnešní době již pouze s provozní. Popsány jsou i 

lidské zdroje pro centrum a jejich kvalifikace, případně nabízená školení na zvýšení kvalifikace. Nechybí ani 

stavební informace projektu, kde je vidět, jak půdorysově vypadá výzkumné centrum a následná 

rekapitulace rozpočtu na projekt. 

 Dále probíhalo samotné hodnocení efektivnosti investice, kde jsem využil zmiňované dynamické, 

statické a nákladové metody, kde jsem musel využít cash-flow plynoucí z celého podniku, jelikož samotné 

vývojové centrum nezískává přímé příjmy, potažmo zisky, ale díky inovacím plynoucí z centra se navyšují 

zisky celého podniku. Samotné metody hodnocení jsou tudíž značně pozitivní a vysoce kladné, a tím ukazují 

že projekt je více než přínosný. Tak nehodnotím jenom na základě vyšlých čísel, ale i na skutečnosti, že díky 

výstavbě nového vývojového a výzkumného centra společnost nabyla větší prestiže a atraktivnosti pro 

konečné zákazníky a spolu s tím získává nové projekty, které by předtím nezískala. Obrovským skokem je i 

skutečnost, že z inovačního řádu 5 se společnost posunula do řádu 7, která umožňuje nové příležitosti pro 

podnik a tím se udržet na vrcholu v oblasti automobilového průmyslu. 
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Přílohy 

Tabulka 17 - Vybavení podniku pro vývoj před projektem 

Oddělení napínacích systému pro klínové řemeny – 
investice 

Oddělení výlisků a svařenců - investice 

zkušební stroj – zkoušky napínání svařovací zařízení  

zkušební stanice – univerzální linka dvojitý sloupcový lis 

měřicí stanice elektromechanické nůžky 

měřicí přístroje – drsnoměr apod. hydraulické lisy 

teplotní komora projekční svářečka  

třídotekový dutinoměr regál na materiál  

soustruh Opti D320x920 BOX teplotní komora 

pec klimatizační 36lt vyhřívací komory  

měřící zařízeni na měření teplot zkušební stroj 

kruhoměr RA-120P soustruh  

výkonný protlačovací lis T5 univerzální frézka  

pásová pila  převodová vrtačka 

projektor bruska 

měřicí zařízeni - Osciloskop oploceni výroby  

3D souřadnicový ruční měřicí přístroj testovací zařízení  

tvrdoměr Micro  ohýbačka plechu 

vrtačka sloupová  pásová pila na kov 

měřící zařízení k měření mechanických veličin klimatická komora  

akustická komora servo-pneumatický válec (součást test. stanice) 

značící systém  jednoduché sloupcové lisy 

zesilovač pro měření na motoru-vysokofrekvenční  

akcelerometry  

testovací zařízeni včetně pece k provádění testů 
životnosti  

 

výškoměr  

válcovací hlava  

hysterezní stanice – měřící zařízení fyzikálních veličin 
stanice 

 

regálový skladový systém  

Zdroj: interní podklady při žádosti o dotaci 



 

                   Tabulka 18 - Pořízený investiční majetek pro vývoj v letech 2017-2019 

Oddělení výlisků a svařenců - 
investice 

Oddělení napínacích systému 
pro klínové řemeny - investice 

Laboratoř 

Příslušenství ke zkušebnímu stroji 
TIRA test 2850 - teplotní komora 

Vstřikolisový stroj 3-D měřící stroj 

3D scanner Testovací stroj DAT a konvenční 
předpínače 

Laserový scanovací mikroskop 

Plně automatická rozbrušovací pila s 
laboratorním příslušenstvím 

Zkušební zařízení s ohřevem 3-D Mikroskop 

Čistič hořáku pro automatické 
svařování 

Elektrodynamický vibrační 
systém s řídicím systémem 

Kalibrátor 

Fotoaparát s příslušenstvím Prachová komora Přístroj na měření kroutícího 
momentu  

Modernizace Hydropulseru 
(pneumatický systém momentového 
utahování) včetně měřiče průtoku 
vzduchu, zabezpečovacího systému 
pro plastové bezpečnostní bariéry, 
osvětlovacího systému pro 5 
zkušebních stanic a výměny 
opotřebených dílů 

TVG světelné testovací zařízení 
DAT 

Přístroj na měření kroutícího 
momentu - analýza měření 
chování materiálu pružiny 

Tvrdoměr Rotační řezací systém - upgrate Příprava laboratorních vzorků 

Zkušební stroj TIRAtest pro statické 
zkoušky 50kN s příslušenstvím 

Soustruh Hydraulický spektrální analyzér 

Konstrukce a výroba přípravku pro 
přenos tříosého pohybu pro 
testovací stanici Sincotec  

Software FEM Simulace Software pro spektakrální 
analýzu 

3D tiskárna Hydraulický lis Přístroj pro měření tvaru  

Průtahoměr Klimatická komora Klimatická komora - 2 ks 

Solná testovací komora Testovací zařízení pro měření 
hystereze 

Klimatická vhlkostní komora - 2 
ks 

Vodní řezací stroj - technologie 
vodního paprsku 

 Univerzální tvrdoměr 

Testovací stroj fatique pro únavové 
zkoušky 

 Univerzální stroj na zjišťování 
odolnosti materiálu 

Vstřikovací lis na gumu  Systém pro snímání obrazu a 
měření svarového spoje 

Kamerový systém detekce pro 
testování trvanlivosti 

 Rázové kladivo 

Software FEM Simulace   

                 Zdroj: interní podklady při žádosti o dotaci 

 


