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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá investičním projektem, jehož předmětem je výstavba nové 

výrobní haly a nákup nových výrobních technologií. Práce se zaměřuje na 

charakteristiku jednotlivých částí studie proveditelnosti a detailní rozbor některých 

jejích částí. Diplomová práce se dále věnuje hodnocení ekonomické efektivnosti 

investice formou výpočtu ekonomických ukazatelů, na základě kterých je možné 

vyhodnotit investiční záměr jako vhodný či nevhodný k realizaci. Na výpočet 

ekonomických ukazatelů navazuje pravděpodobnostní analýza, která formou 

komplexního hodnocení rizik umožní předem stanovit velikost rizika a usnadnit tak 

investiční rozhodování. 

 

Abstract 

This thesis deals with the investment project. The subject of the investment project is 

the construction of a new production hall and the purchase of new manufacturing 

technologies. The thesis focuses on the characteristics of each part of the feasibility 

study and detailed analysis of several parts. The thesis also deals with assessing the 

economic efficiency of the investment by calculating economic indicators. These 

indicators evaluate the investment plan as suitable or unsuitable for implementation. On 

the calculation of economic indicators continues probabilistic analysis. The probabilistic 

analysis is important to determine the level of risk in advance to facilitate investment 

decisions. 
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1 ÚVOD 

Tato diplomová práce se věnuje charakteristice a hodnocení investičního záměru, který se 

týká investice do výrobní haly a strojního vybavení. Cílem práce je popsat cíle investičního 

záměru, charakterizovat marketingovou strategii podniku, zhodnotit záměr z pohledu 

ekonomických ukazatelů (statických i dynamických) a vyhodnotit rizika formou 

pravděpodobnostní analýzy. 

Teoretická část diplomové práce se zaměřuje na charakteristiku investičních projektů a jeho 

jednotlivých částí. Dále jsou podrobně rozebrány především dvě části, a to marketingová a 

finanční analýza. K plánování investičních záměrů patří také predikce, hodnocení a plánování 

rizik. Tato práce se podrobněji zaměřuje na hodnocení rizik formou pravděpodobnostní 

analýzy, přesněji programu Crystal Ball od společnosti Oracle. 

Praktická část se již zaměřuje na konkrétní investiční záměr výstavby nové výrobní haly 

v Hrdlech na Litoměřicku vybavené novou výrobní linkou pro různé druhy müsli. Investorem 

a majitelem nového objektu je společnost Emco s.r.o. V nové hale bude vybudován nový 

výrobní závod, který nahradí diskontinuální postup výroby, jež v současné době probíhá ve 

vlastních prostorách v Brně.  

Významnou částí této diplomové práce je finanční analýza investičního záměru, která je 

podrobně provedena pro uvedený projekt. Jednotlivě jsou rozebrány položky výnosů a 

nákladů, které jsou popsány a shrnuty do výkazu zisků a ztrát. Dále je zpracován i výkaz Cash 

flow, který byl proveden přímou metodou a byl použit pro následné hodnocení investičního 

záměru výpočtem statických a dynamických ekonomických ukazatelů. Cílem je zjistit zda je 

projekt přijatelný či nevhodný pro realizaci. 

Přestože jsou peněžní toky (CashFlow) navrženy dle minulého vývoje, jedná se o modelování 

nejisté budoucnosti. Proto je vhodné počítat i s určitými riziky, která mohou souviset se 

změnami v plánovaných příjmech a výdajích, jež vstupují do plánovaných finančních výkazů. 

Podnikatel by měl provést analýzu možných rizik a snažit se jim různými opatřeními 

předcházet. Z tohoto důvodu je v práci řešena i pravděpodobnostní analýza rizik, díky které je 

možné modelovat pravděpodobnost vlivu změn v jednotlivých položkách, které jsou 

predikovány. Pravděpodobnostní analýza byla provedena v programu Crystal Ball od 

společnosti Oracle a je zpracována názorně ve formě grafů. 
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2 INVESTIČNÍ PROJEKTY V PODNIKÁNÍ 

2.1 Podnikové pojetí investic 

Podnikové investice jsou statky, které nejsou určeny k bezprostřední spotřebě, ale k výrobě 

dalších statků (spotřebních i výrobních) v budoucnu. Jde tedy o odloženou spotřebu do 

budoucna. Z finančního hlediska lze podnikové investice charakterizovat jako jednorázově 

vynaložené zdroje, které budou přinášet peněžní příjmy během delšího budoucího období. 

(Synek, 2011) 

2.1.1 Investi ční rozhodování 

Investiční rozhodování patří mezi nejdůležitější manažerská rozhodnutí, jelikož rozhodují o 

budoucím vývoji podniku a jeho efektivnosti. Investice jsou nejen zdrojem přírůstků zisku 

podniku, ale i břemenem, které zatěžuje ekonomiku podniku především fixními náklady. 

Mezi tyto náklady patří především odpisy investičního majetku. 

Nesprávně provedené investiční rozhodnutí a realizace nevhodné investice může podniku 

způsobit vážné finanční problémy a přivést podnik i k bankrotu. Přesto je však důležité 

zmínit, že bez investic se žádný podnik neobejde, obzvláště ne takový, který se chce rozvíjet a 

obstát tak před konkurencí. (Synek, 2011) 

2.1.2 Klasifikace investi čních projekt ů 

Investiční projekty můžeme rozdělit dle několika následujících hledisek: 

� Vztah k rozvoji podniku 

o Rozvojové, orientované na expanzi 

o Obnovovací 

o Mandatorní (regulatorní) 

� Věcná náplň projektů 

o Zavedení nových výrobků, resp. technologií 

o Výzkum a vývoj nových výrobků a technologií 

o Zvýšení bezpečnosti provozu a bezpečnosti práce 

o Snížení negativního vlivu na životní prostředí 
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o Infrastrukturní projekty 

� Míra závislosti projektů 

o Vzájemně se vylučující projekty 

o Plně závislé projekty 

o Komplementární projekty 

o Ekonomicky závislé projekty 

o Statisticky závislé projekty (Fotr a Souček, 2005) 

2.2 Příprava a realizace investi čních projekt ů 

Příprava a realizace investičních projektů je základní podmínkou úspěchu v oblasti 

dlouhodobého strategického rozvoje podniku, a proto je třeba tomuto tématu věnovat určitou 

pozornost. Investiční proces můžeme rozdělit do následujících čtyř fází: předinvestiční, 

investiční, provozní a likvidační. 

2.2.1 Předinvesti ční fáze 

Nejdůležitější fází pro investiční rozhodování je předinvestiční fáze. Na začátku investičního 

projektu dochází k identifikaci možných investic a výběru několika vhodných variant. Někdy 

se také provádí pre-feasibility study, na kterou navazuje technicko-ekonomická studie 

proveditelnosti (feasibility study), která by pak již měla poskytnout veškeré podklady 

potřebné pro finální rozhodnutí, zda investiční záměr realizovat či nikoliv. Studie by měla být 

realizována odborníky, kteří mají v oboru podnikání zkušenosti a jsou schopni zpracovat 

veškeré části na požadované úrovni. 

Technicko-ekonomická studie by měla obsahovat tyto části: 

� Analýza trhu 

� Marketingová analýza 

� Analýza výrobních vstupů 

� Analýza výrobního zařízení a technologie 

� Analýza lidských zdrojů 

� Lokalizace projektu 
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� Organizace a řízení investičního projektu 

� Analýza rizik 

� Finanční analýza 

� Plán realizace investičního záměru (Scholleová, 2009) 

Tato diplomová práce se bude důkladněji věnovat pouze několika částem technicko-

ekonomické studie. Proto budou podrobněji popsány teoretické předpoklady jen pro 

následující části: marketingová analýza, finanční analýza a analýza rizik. 

2.3 Marketingová analýza 

Marketingová analýza slouží ke zjištění neuspokojených potřeb a přání zákazníků, přeměnit je 

do podoby ziskových příležitostí a tento zisk realizovat. Na základě zjištěných informací je 

pak důležité správně nastavit marketingovou strategii firmy, která se nejčastěji vyjadřuje 

formou marketingového mixu, tzv. „4 P“ (počáteční písmena anglických názvů čtyř hlavních 

oblastí marketingu). 

2.3.1 Marketingový mix 

Souhrn aktivit, označovaný jako marketingový mix slouží podniku pro ovlivňování potřeb a 

přání, formujících se na cílových trzích. Do marketingového mixu patří následující čtyři 

nástroje: produkt, prostorové přemisťování, prodejní cena a komunikační mix. 

Produkt (Product) 

Produkt je určitý výsledek činnosti podniku, může mít podobu hmotného statku nebo také 

podobu služby. Produkt je charakterizován technickou úrovní, tedy jakostí výrobku, hlavními 

stádii přípravy nových výrobků,  

Prostorové přemisťování (Placement) 

Marketingová logistika je způsob, jakým se dostane zboží ke svému konzumentovi. Cílem je 

dostat výrobky ve stanovené době s nejmenšími náklady na určené místo. Distribuce je 

charakterizována typem dopravního prostředku, způsobem naložení a vyložení zboží, 

způsobem balení a zacházení se zbožím. 

Prodejní cena (Price) 

Prodejní cena produktu je vlastně jeho specifická forma směnné hodnoty vyjádřená 

v penězích coby všeobecném ekvivalentu. V praxi se za cenu považuje cena určená jako 
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peněžní částka sjednaná při nákupu a prodeji zboží. Cena je tedy výsledkem působení nabídky 

a poptávky na trhu s určitými statky či službami. 

Komunikační mix (Promotion) 

Komunikační mix slouží k oslovení zákazníků. To podniky realizují různými formami 

reklamy, osobním prodejem, různými nástroji podpory prodeje a publicitou. (Synek, 2011) 

2.4 Finanční analýza 

Cílem této diplomové práce je hodnocení ekonomické efektivnosti investičního záměru 

formou výpočtu základních ekonomických ukazatelů a následně jejich pravděpodobnostní 

analýza. Pro stanovení hodnot ekonomických ukazatelů, je nutné nejdříve sestavit základní 

finanční výkazy. Jedná se především o výkaz zisků a ztrát a výkaz cash flow. Tyto výkazy by 

měly být tvořeny s velkou pečlivostí, jelikož výsledky těchto ekonomických ukazatelů, které 

z nich vychází, rozhodují o přijetí či zamítnutí realizace projektu ve firmě. 

2.4.1 Výkaz zisk ů a ztrát 

Výnosy 

Výnosy investičních projektů jsou reprezentovány tržbami za vlastní výrobky a poskytnuté 

služby. Tržby se stanovují na základě odhadovaných očekávaných budoucích objemů prodeje. 

Odhad je jednoduchý, např. na základě historických dat. Přesto je však důležité si uvědomit, 

že se vždy jedná o pouhý odhad a tedy i významný zdroj rizika. Proto je vhodné pracovat 

s určitými variantami (scénáři) tržeb, kterých firma dosáhne při příznivějším či méně 

příznivém vývoji na trhu, politickém vývoji apod. 

Náklady 

Náklady v průběhu provozování investice můžeme rozdělit do několika skupin. 

Nejvýznamnější položkou výrobních podniků jsou náklady na materiál, které dále dělíme na 

přímou a nepřímou spotřebu materiálu. Tyto náklady stanovíme jako součin plánované 

produkce výrobků a ceny materiálu potřebného pro výrobu jednoho kusu výrobku. 

Další nákladovou položkou je spotřeba energie. Ta se stanovuje z historických dat, podle 

spotřeby energie plánovaného zařízení, anebo je možné tyto náklady stanovit také podobným 

způsobem jako náklady na materiál. Popř. je možné náklady na energii stanovit paušální 

částkou, pokud se podnik rozhodne vyrábět v pronajatých prostorách.  
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Významným nákladem jsou také osobní náklady, které tvoří souhrn mezd a nákladů na 

sociální a zdravotní pojištění. Součástí těchto nákladů bývají i odměny orgánů společnosti a 

ostatní osobní náklady. 

Nezastupitelné místo ve výkazu zisků a ztrát mají také odpisy dlouhodobého majetku, které 

tvoří v mnoha případech významnou nákladovou položku. Odpisy však nejsou zároveň 

výdajem, a proto snižují hrubý zisk a snižují výši daně z příjmů odváděné státu. 

Hospodářský výsledek (zisk) a daň z příjmů 

Hospodářský výsledek je rozdíl výnosů a nákladů. Kladný hospodářský výsledek označujeme 

jako zisk před zdaněním, v případě záporného hospodářského výsledku ho označujeme jako 

ztrátu, kterou můžeme pět let po jejím vykázání odečíst z vypočtené daňové povinnosti. 

U kladného hospodářského výsledku je důležité stanovit daň z příjmů, která představuje 

významnou výdajovou položku ve výkazu cash flow a nákladovou položku ve výkazu zisků a 

ztrát. Daň se stanoví dle platného daňového zákona dle platné procentní sazby z upraveného 

zisku před zdaněním o odčitatelné a přičitatelné položky a odečtení případné ztráty 

z minulých let. (Fotr a Souček, 2005) 

2.4.2 Výkaz Cash Flow 

Příjmy a výdaje se zahrnují do finančního výkazu Cash Flow, kde jsou uvedeny veškeré 

peněžní toky, které projekt generuje za dobu své životnosti. Cash Flow lze stanovit přímou 

metodou, která spočívá ve výčtu všech příjmů a výdajů nebo nepřímou metodou, která je 

založena na součtu čistého zisku a odpisů. 

Příjmy 

Příjmy jsou u většiny investičních projektů totožné s výnosy a jsou také reprezentovány 

tržbami za vlastní výrobky a poskytované služby. 

Výdaje 

Hlavním a největším výdajem investičních projektů jsou počáteční náklady. Investiční 

náklady jsou souhrnem všech nákladů kapitálového charakteru, které je nutné vynaložit na 

vybudování výrobní jednotky a zabezpečení jejího provozu. Jedná se o finance, které jsou 

v projektu vázány dlouhodobě. Investiční náklady je možné dělit na dlouhodobý 

hmotný/nehmotný majetek, čistý pracovní kapitál a ostatní náklady kapitálového charakteru. 

(Fotr a Souček, 2005) 
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2.5 Hodnocení ekonomické efektivnosti investi čního projektu 

Investiční projekty v podniku jsou považovány za jednorázové vynaložení finančních zdrojů 

(odložení současné spotřeby), které jsou investovány s cílem přinášet peněžní příjmy během 

delšího budoucího období. K zajištění lepšího a spolehlivějšího investičního rozhodnutí slouží 

několik metod pro hodnocení ekonomické efektivnosti investic. Rozhodujícími kritérii pro 

posuzování investice je pak především její výnosnost, rizikovost a doba splacení. Ideální 

investice je taková, která má maximální výnosnost, minimální riziko a splatí se v co 

nejkratším časovém horizontu. 

Aby bylo možné stanovit hodnotu ekonomických ukazatelů, je nutné nejdříve vypracovat 

podklady pro aplikaci jednotlivých postupů a jejich finální výpočet. Hlavním cílem je 

především stanovit Cash Flow projektu, tedy příjmy a výdaje související s určitým 

investičním záměrem. 

Hodnocení ekonomické efektivnosti je možné rozložit do několika následujících etap: 

1. Určení investičních nákladů  

2. Odhad očekávaných příjmů  

3. Výpočet podnikové diskontní míry  

4. Výpočet současné hodnoty očekávaných výnosů a její porovnání s investičními 

náklady (Synek, 2011) 

2.5.1 Postup hodnocení efektivnosti investic 

Hodnocení ekonomické efektivnosti bude dále rozděleno do výše uvedených kroků: 

Určení kapitálových výdajů na investici 

Investiční náklady projektu jsou kapitálovými výdaji, které jsou nejčastěji určeny na nákup 

strojů, dopravních prostředků, výstavbu či nákup budov apod. Tyto výdaje se skládají z kupní 

ceny, dopravného a nákladů na instalaci včetně výdajů na projektovou a přípravnou 

dokumentaci. Investiční náklady je možné dále navýšit i o rozdíl přírůstku oběžného majetku 

a přírůstku krátkodobých pasiv, které projekt vyvolá (tzv. přírůstek čistého pracovního 

kapitálu). U dlouhodobých projektů se kapitálové výdaje diskontují dle předem stanovené 

diskontní sazby, případně se zahrnou i daňové vlivy apod. Předem stanovení správné výše 

investičních nákladů je velmi důležité pro výsledné hodnoty ekonomických ukazatelů. Proto 
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je vhodné stanovení jejich výše věnovat patřičnou pozornost a počítat i s určitou rezervou na 

pokrytí případných rizik, která jsou s realizací investičního záměru spojená. 

Odhadnutí budoucích čistých peněžních příjmů 

Zároveň i odhadnutí budoucích peněžních příjmů je pro výslednou hodnotu ekonomických 

ukazatelů velmi důležité. Příjmy by neměly být zbytečně nadhodnocené, ale spíše realisticky 

podhodnocené. Při odhadování budoucích příjmů je vhodné také myslet na negativní vlivy, 

které budou na projekt v budoucnu působit, např. faktor času, vliv inflace, změny devizového 

kurzu a vliv měnících se podmínek na trhu apod. 

Čisté peněžní příjmy jsou vlastně rozdílem příjmů a výdajů souvisejících s projektem. Výdaje 

stojí naproti příjmům a jsou tvořeny osobními náklady na mzdy zaměstnanců, platby za 

suroviny, energii, služby atd., tedy všechny nákladové položky kromě odpisů. Odpisy patří do 

nákladů, ale nejsou však zároveň peněžním výdajem, jelikož tím byly v okamžiku, kdy se 

investice pořizovala. Zvláštním případem jsou úroky plynoucí z úvěrů, které stejně jako 

odpisy jsou náklady, a tudíž snižují čistý zisk. (Synek, 2011) 

2.5.2 Určení podnikové diskontní míry (náklad ů na kapitál) 

Pro stanovení ekonomických ukazatelů jako je např. čistá současná hodnota je nutné stanovit 

podnikovou diskontní míru, která vyjadřuje náklady na kapitál. Kapitál něco stojí stejně jako 

ostatní výrobní faktory. Pokud je investice celá financována vlastními zdroji, pak nákladem je 

požadovaný výnos z kapitálu nebo výnos dosahovaný jinými možnými projekty. Jde tedy 

určitým způsobem o financování zadrženým ziskem nebo novou emisí akcií. Jednou z variant 

výpočtu je využití minulé výše dividend: ke = dividendy/cena akcií + růst ceny akcií nebo růst 

dividend. 

V případě financování cizími zdroji, nejčastěji bankovním úvěrem, jsou nákladem úroky 

z tohoto úvěru. 

U většiny investičních záměrů je používán kombinovaný způsob financování, který je založen 

na financování části investičních nákladů vlastními zdroji a části cizími. V takovém případě 

se počítají tzv. průměrné kapitálové náklady dle následujícího vzorce: 

   ko = Wiki(1-t)+Wpkp+Weke   �1� 
kde ko – průměrná míra kapitálových nákladů podniku (podniková diskontní míra) 
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  ki – úroková míra pro nové úvry před zdaněním 

  ke – míra nákladů na nerozdělený zisk a základní kapitál 

  t – míra zdanění zisku vyjádřená desetinným číslem 

  kp – míra nákladů na prioritní akcie (míra prioritních dividend 

  Wp, We , Wi – váhy jednotlivých kapitálových složek určené procentem z celk. zdrojů 

 

Výpočet současné hodnoty očekávaných výnosů  

Vzhledem k tomu, že příjmy poplynou z investice během relativně dlouhého časového úseku 

(několik let / desítek let) od vynaložení prvotních investičních nákladů, je nutné u příjmů 

přihlédnout k časovému hledisku. To je možné provést diskontováním takovým způsobem, 

aby byl do výpočtu zahrnut vliv inflace a výpočet se tak přiblížil reálné situaci. Stejná suma 

příjmů má pro nás dnes vyšší hodnotu než za několik let. Proto musí být zisky v budoucnu 

vyšší o požadovaný výnos a inflaci, aby byla investice dostatečně efektivní a tedy i vhodná 

pro realizaci. (Synek, 2011) 

2.5.3 Ekonomické ukazatele pro hodnocení ekonomické  efektivnosti 

Ekonomické ukazatele pro hodnocení ekonomické efektivnosti slouží ke zhodnocení míry 

dosažení cíle projektu, který je nejčastěji definován snižováním nákladů, zvýšením výrobní 

kapacity, výrobní produktivity a zisku. Podle typu cíle rozeznáváme nákladové a ziskové 

kritérium. Zisk postihuje efektivnost komplexněji a je účetní veličinou, a proto společně 

s odpisy jako cash flow představuje obecný efekt investic. Základním hodnotícím parametrem 

pro efektivnost investice jsou vyšší příjmy než vynaložené náklady na investici. 

Míru výnosnosti můžeme určit následovně: 

�ý������		��í�	�ý������	�� = 	 čá����	����ž��á�čá����	�� ���� ��áčá����	�� ���� ��á 												�2� (Synek, 2011) 

Metody hodnocení investic dělíme na statické a dynamické. Statické metody nepřihlížejí 

k působení faktoru času a dynamické metody zahrnují do svého výpočtu působení času a jsou 

založeny na diskontování vstupních dat. 

Statické metody 

Statické metody zahrnují příjmy a výdaje plynoucí z investičního projektu. Tyto metody jsou 

jednoduše uchopitelné, avšak jejich velkou nevýhodou je, že nereflektují faktor času ani 
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riziko. Uplatnění nalézají v první etapě vyřazování nevhodných investic, u méně významných 

projektů, u projektů s krátkou dobou životnosti a u méně rizikových projektů. 

Statické metody je vhodné použít jako doplnění pro studii proveditelnosti, ale určitě by se 

neměly využívat pro závažná rozhodnutí o rozsáhlých investičních projektech. 

1) Celkový příjem z investice 

 Celkový příjem z investice vypočteme jako sumu očekávaných peněžních toků: 

"# = "$% + "$' +⋯"$� = )"$�
�

�*%
																				�2�	

     kde  CFi … cash flow v roce i 

 Přijatelná investice je taková, jejíž celkové příjmy jsou vyšší než náklady na investici. 

2) Čistý celkový příjem z investice 

 Čistý celkový příjem investice je snížený o počáteční náklady na investici: 

+"# = "# − -+ = −-+ +)"$�											
�

�*%
										�3� 

  kde IN … počáteční náklady na investici 

   CP … celkový čistý příjem 

 Investici považujeme za přijatelnou v případě, že generuje kladný celkový čistý příjem. 

3) Průměrný ro ční příjem 

Průměrný roční příjem se vypočítá jako suma všech peněžních toků spojených s investicí 

vydělený počtem let životnosti uvažované investice: 

∅"$ = "#
� 																				�4� 

 kde  CP … celkový příjem 

   n …… počet let životnosti investice 

Průměrný příjem se nevyužívá pro rozhodování o přijatelnosti investice, jelikož podává 

pouze orientační informaci o budoucím účinku, který investice vyvolá. 
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4) Průměrná roční návratnost 

 Průměrná roční návratnost vyjadřuje návratnost investice v procentuálním vyjádření: 

∅ = ∅"$
-+ 																				�5� 

Investory je vždy požadována maximální návratnost s cílem dosáhnout minimálně 100% 

návratnosti investovaných finančních prostředků. 

5) Průměrná doba návratnosti 

Průměrná doba návratnosti je počet měsíců/let, během nichž by mělo dojít ke splacení 

investičních nákladů:  

∅2�3� = 1
∅																				�6� 

 

6) Doba návratnosti s ohledem na rozložení přicházejících cash flow 

Doba návratnosti s ohledem na rozložení přicházejících cash flow zohledňuje, jak rychle a 

v jaké výši se investice vrací formou očekávaných finančních toků. Výsledná doba 

návratnosti je rok (měsíc), kdy je poprvé čistý příjem z investice kladný. 

7) Průměrný výnos z účetní hodnoty 

Průměrný výnos z účetní hodnoty zjistíme jako poměr průměrných očekávaných zisků a 

průměrné čisté účetní hodnoty: 

56#7 =
∑ 9��:���*%�
∑ ;"���*%�

= ∑ 9��:���*%
∑ ;"���*%

																					�7� 

kde  ZC … zůstatková cena používaného majetku 

   zisk… čistý provozní zisk z investice 

 Nejefektivnější investicí je taková, která dosahuje nejvyšší hodnoty v tomto ukazateli. 

Dynamické metody 

Dynamické metody přihlížejí k faktoru času a riziku, které jsou reprezentovány úrokovou 

mírou, a mají proto vyšší vypovídací schopnost o efektivnosti investice než statické metody. 
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1) Čistá současná hodnota (NPV - Net Present Value) 

Základním a zároveň asi nejpoužívanějším ukazatelem pro výpočet ekonomické 

efektivnosti je čistá současná hodnota (NPV). Tato metoda je založena na sčítání 

kapitálových výdajů a příjmů z investice v jejich současné hodnotě (diskontované na 

úroveň hodnoty peněz v roce pořízení investice). NPV udává, kolik peněz vydělá podnik 

na této investici navíc v porovnání s investičními náklady. Vyjadřuje tedy, o kolik vzroste 

hodnota podniku díky realizaci uvažovaného investičního projektu. 

 Výpočet: 

 +#= = −-+ + >?@
�%A��@ +

>?B
�%A��B+	. . . +

>?D
�%A��D = −-+ + ∑ >?E

��A��E
��*% 																						�8�	

kde  k …… požadovaná výnosnost podniku 

2) Vnit řní výnosové procento (IRR - Internal Rate of Return) 

Vnitřní výnosové procento (IRR) udává výnosnost investice v procentech za dobu její 

životnosti. V číselném vyjádření pak představuje zhodnocení investice při nulové čisté 

současné hodnotě (NPV = 0).  

Výpočet: 

−-+ +) "$�
�1 + -GG�� = 0

�

�*%
																				�9� 

Přesný výpočet IRR je složitější než u ostatních ukazatelů, které byly doposud uvedeny. 

Pro přibližné zjištění hodnoty IRR se využívá iterační metoda, která je založena na výpočtu 

kladné a záporné NPV. Na základě těchto získaných hodnot, které by se měly maximálně 

blížit nule, zjistíme IRR z následujícího vzorce: 

-GG = 	:� +
+#=�

+#=� − +#= . �: − :��																					�10� 

 kde  NPVn – čistá současná hodnota kladná 

   NPVv – čistá současná hodnota záporná 

   kv – výnosnost při kladné NPV (vyšší) 

   kn – výnosnost při záporné NPV (nižší) 

 Investici považujeme za výhodnou v případě, že je IRR kladné. 
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3) Index ziskovosti PI (Profitability Index) 

Dalším významným indikátorem efektivnosti investice je index ziskovosti (PI). Tento 

index se vypočte jako podíl přínosů a počátečních nákladů na investici: 

#- =
∑ JKE

�@LM�E
DEN@
OP 																				�12� (Scholleová, 2009) 

Projekt je přijatelný, pokud výsledná hodnota je větší než 1. Číslo udává relativní 

vyjádření „obohacení“ společnosti. Ukazatel je výhodné používat jako doplňující kritérium 

k NPV a také pokud se porovnává více investičních variant mezi sebou. 

 

2.6 Analýza rizik 

2.6.1 Úvod do analýzy rizik 

Veškeré plánované investiční záměry podnikatelských subjektů se realizují v tržním prostředí, 

kde existují určitá rizika odklonění od plánovaného průběhu projektu. Důležité je sledovat 

především možnost a pravděpodobnost odchýlení budoucích finančních toků od plánovaných 

hodnot, z kterých se vypočítávají ekonomické ukazatele. Na základě nich se totiž rozhoduje o 

realizaci či zamítnutí plánovaného investičního záměru, a proto je nutné případná rizika 

předem stanovit a vyhodnotit, aby nedocházelo k chybným investičním rozhodnutím, která by 

mohla ohrozit prosperitu firem realizujících tyto projekty. 

2.6.2 Aplikace rizika do diskontní míry projektu 

S cílem minimalizovat riziko ohrožení finanční stability firmy, je důležité začlenit rizika a 

nejistoty do plánu investičních projektů. Určitým způsobem, jak začlenit rizika do projektu je 

nepřímo zapojit do výpočtu čisté současné hodnoty (NPV), diskontované doby úhrady, indexu 

rentability či vnitřního výnosového procenta (IRR). V tomto případě je riziko číselně zahrnuto 

ve formě rizikové prémie tvořící součást diskontní sazby projektu. 

2.6.3 Tvorba scéná řů 

Scénáře představují určité představy o budoucím vývoji tvořené vzájemně propojenými 

prvky, které poskytují určitý strukturovaný pohled na vývoj okolí podniku. Nedostatkem 
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klasického hodnocení investičních projektů je také to, že se k němu používá pouze jeden 

scénář hodnot, který bývá často velmi optimistický.  

V praxi rozeznáváme dva typy scénářů, kvalitativní a kvantitativní. Kvalitativní scénáře 

představují dlouhodobě vize vývoje podnikatelského okolí a jejich cílem je makroekonomicky 

charakterizovat okolí podniku včetně budoucího vývoje těchto faktorů. Tyto scénáře mají 

rozšířit okruh manažerského myšlení a vymanit se ze stereotypu na firemní úrovni a 

prodiskutovat do hloubky budoucí vývoj okolí podniku a jeho vliv na fungování firmy. 

Výstupem tvorby kvalitativních scénářů jsou nové strategické varianty vývoje podniku. 

Kvantitativní scénáře pak představují vzájemně konzistentní kombinace hodnot klíčových 

faktorů rizika a mají mikroekonomický charakter. K jejich stanovení dochází realizací 

několika na sebe navazujících kroků. Nejdříve je nutné stanovit faktory pro jejich tvorbu, 

stanovení jejich hodnot a pak vytvořit vlastní scénáře jako kombinaci vymezených faktorů. 

V případě pravděpodobnostního ohodnocení scénářů pak dojde ke stanovení hodnoty rizika 

jako součinu pravděpodobností hodnota a hodnot faktorů rizika. Pro zobrazení kvantitativních 

scénářů se používají pravděpodobnostní stromy. 

Tvorba kvantitativních scénářů 

Tvorbu kvantitativních scénářů můžeme rozdělit na tři dílčí aktivity: výběr faktorů pro tvorbu 

scénářů, stanovení hodnot těchto faktorů a vlastní tvorba scénářů včetně vymezení jejich 

pravděpodobností. 

Výběr faktorů pro tvorbu scénářů je nejdůležitějším úkolem z celého procesu tvorby scénářů, 

jelikož má významný vliv na kvalitu výsledných scénářů a přínosy jejich využití pro 

stanovení dopadů, hodnocení a výběr investičních projektů. Za možná rizika považujeme 

veškeré faktory, které mohou mít nějaký dopad na realizaci plánovaného investičního záměru. 

Úskalí této metody je však v tom, že tento typ scénáře je vhodné stanovit pouze pro dva až tři 

nejvýznamnější faktory tak, aby počet vytvořených scénářů nepřekročil únosnou mez pro 

tvorbu scénářů potřebou pro jejich efektivní využití. K výběru těchto faktorů lze využít 

výsledky předem provedené analýzy citlivosti. 

Stanovení hodnot faktorů navazuje na krok určení počtu hodnot faktorů. Tyto dva kroky spolu 

úzce souvisejí a významně ovlivňují celkový počet scénářů a jejich charakter. Je totiž nutné 

stanovit, zda se jedná o faktory diskrétní či spojité. Diskrétní faktory jsou takové, které mohou 
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nabývat pouze dvou hodnot. U spojitých faktorů je nutné stanovit jejich rozdělení 

pravděpodobnosti. 

Vlastní tvorba scénářů včetně vymezení jejich pravděpodobností již využívá předem 

stanovené hodnoty faktorů rizik. Díky předem stanoveným hodnotám je již relativně snadné 

vytvořit soubor scénářů ve formě tabulky nebo pravděpodobnostního stromu. 

Typy scénářů 

Počet scénářů by neměl být velký, aby byla umožněna dostatečná aplikovatelnost těchto 

scénářů a možné je detailněji vymezit. V praxi se nejčastěji setkáme se třemi variantami: 

optimistický, nejpravděpodobnější, pesimistický. Tyto scénáře mimo to, že souží ke stanovení 

rizika, jsou často v podnicích využívány k přípravě opatření snižujících negativní dopady 

vývoje podnikatelského prostředí s ohledem na možnost pesimistického scénáře. 

Využití scénářů 

Využití scénářů se používá pro manažerské rozhodování o strategických plánech podniku do 

budoucna, které jsou spojeny s investičními projekty. Základní myšlenkou je, že je nutné 

hodnotit každou investici pro všechny stanovené scénáře, tedy stanovit peněžní toky a 

následně určit hodnoty ekonomických ukazatelů jako kritéria pro hodnocení projektů. 

Pro stanovení hodnot předem vymezených faktorů, je důležité stanovit velikost rizika. K tomu 

je možné použít tyto nástroje: 

� Velikost intervalů možných výsledků projektu 

� Výsledky projektu při pesimistickém (varovném) scénáři 

� Rozptyl, směrodatná odchylka, variační koeficient 

Plánované scénáře, jak již bylo řečeno, slouží pro rozhodování o přijetí či zamítnutí projektu. 

Přesto však finálně vybraná varianta často nedosahuje nejlepších hodnot ve všech scénářích. 

Je proto také nutné předem stanovit postoj vedení společnosti k možnému riziku. 

2.6.4 Simulace Monte Carlo 

Pokud na investiční záměr působí více faktorů rizika spojitého charakteru, nelze uplatnit 

scénáře jako nástroje analýzy rizika a východiskem je použití simulace Monte Carlo. Tato 

simulace je založena na generování velkého počtu scénářů (řádově stovek až desetitisíců) a 

propočtu hodnot kritérií pro každý scénář. K jejímu výpočtu je nutné vytvořit finanční model 
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investičního projektu a zpracovat jeho analýzu v programu MS Excel, příp. v jiném 

tabulkovém softwaru.  

Pro simulaci Monte Carlo je nutné stanovit klíčové faktory rizika, stanovit jejich rozdělení 

pravděpodobnosti včetně jejich statistické závislosti a v poslední fázi realizovat vlastní 

simulaci s využitím vhodného počítačového programu. Po realizaci zadaného počtu 

simulačních kroků získáme výsledky simulace v grafické a číselné podobě. 

Simulace Monte Carlo je užitečnou metodou kvantitativní analýzy rizika, která významně 

podporuje investiční rozhodování. Její značnou výhodou je, že je možné zjistit rozsah 

možných výsledků projektu od nejlepších k nejhorším a poskytuje tak celkový obraz o riziku 

investičního záměru. Pomáhá tak k lepšímu poznání rizikové stránky projektu, 

podloženějšímu rozhodování o vývoji investičního záměru a o plánovaných opatřeních na 

minimalizaci identifikovaných rizik. 

Nevýhodou této metody je však její pracnost a náročnost na realizaci. Nesnadným úkolem 

bývá především stanovit rozdělení pravděpodobnosti faktorů rizika a respektování jejich 

vzájemné závislosti. Důležité je si také uvědomit, že rizika, která často nejvýznamněji mohou 

ovlivnit výsledky projektu, jsou často nepředvídatelná. Proto je nutné se zaměřit před 

samotnou analýzou nejen na identifikování známých rizik, ale i mnohem významnějších 

neznámých rizik, přestože jejich pravděpodobnost vzniku je v dané chvíli minimální. (Fotr a 

Souček, 2011) 

2.7 Softwarový produkt Crystal Ball 

Pro aplikaci simulace Monte Carlo je nutné použít adekvátní počítačovou podporu. 

Jednodušší úlohy lze řešit v klasickém tabulkovém programu typu Excel, což je však značně 

pracné. Výrazně efektivnější cestou, jak řešit tuto simulaci, zvláště u složitějších úloh, je 

uplatnění Excelu ve spolupráci s některým tzv. add-in programem, mezi které patří 

softwarový produkt Crystal Ball. Tento systém je nadstavbou Excelu v podobě rozšířených 

analytických funkcí pro řešení simulačních modelů. Vlastní simulace je založena na propojení 

systému Crystal Ball s modelem řešené úlohy. V případě uplatnění simulace pro analýzu 

rizika investičního záměru, pak modelem budou finanční toky tohoto projektu spolu se vztahy 

pro výpočet ukazatelů ekonomické efektivnosti projektu (NPV, IRR, DN, IR). Postup 
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simulace se provádí v několika krocích, které jsou podrobněji popsány v následujících 

podkapitolách. 

2.7.1 Charakteristika investi čního zám ěru  

Na začátek je nutné si ujasnit povahu investičního záměru, oblast podnikání, předmět 

investice a možnosti budoucího vývoje podniku i podnikatelského okolí. Dále je důležité si 

zjistit životnost pořizovaného investičního majetku a navrhnout pravděpodobný vývoj 

finančních toků plynoucích z investičního projektu. Mezi nejdůležitější data, která si musí 

podnikatel před zvažovanou investicí stanovit, mohou patřit například tato: 

� Investiční náklady na pořízení stálých aktiv projektu 

� Tržby 

� Náklady na materiál (ve výrobní firmě) 

� Osobní náklady 

� Odpisy 

� Diskontní sazba 

� Devizový kurz 

� Přírůstek čistého pracovního kapitálu 

� Likvidační hodnota projektu po skončení provozu 

2.7.2 Příprava simulace 

Příprava simulace spočívá ve stanovení dvou typů proměnných simulačního modelu. Jedná se 

o veličiny, které jsou předmětem simulace a rizikové faktory. 

Předmětné veličiny simulace jsou např. výstupní veličiny modelu (kritéria hodnocení 

projektu), ale i libovolné mezivýsledky (např. veličiny výkazu zisků a ztrát jako jsou tržby, 

hospodářský výsledek atd.) 

Rizikové faktory projektu jsou většinou vstupní proměnné modelu, jejichž nejistota je 

vyjádřena ve tvaru určitého rozdělení pravděpodobnosti. V případě, že některé rizikové 

faktory jsou vzájemně závislé a nelze je tedy generovat nezávisle, je třeba určit dvojice 

statisticky závislých faktorů rizika a určit jejich korelační koeficienty vyjadřující intenzitu této 

závislosti. 
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Zadání výstupních veličin 

Jako výstupní veličiny by měly být zvoleny taková data, která jsou předmětem simulace, jsou 

počítány vzorci definovanými v buňkách Excelu. Takovou proměnnou může být např. zisk, 

který se počítá na základě vstupních nákladových a výnosových položek, s kterými jsou 

spojena určitá rizika. 

Dále je nutné stanovit podrobnosti u zvolených výstupních veličin. Jedná se o následující 

informace o proměnných: 

� Typ grafu rozdělení pravděpodobnosti (např. hustota pravděpodobnosti, distribuční 

funkce) 

� Současné zobrazení grafu 

� Automatické zobrazení okna 

� Vyrovnání rozdělení pravděpodobnosti výstupní proměnné nejvhodnějším typem 

teoretického rozdělení 

Zadání faktorů rizika 

Za faktory rizika považujeme libovolné vstupní veličiny simulačního modelu. Jedná se o 

hodnoty, které nejsou v Excelu počítány vzorci. U všech vstupních veličin je nutné stanovit 

typ rozdělení pravděpodobnosti.  

Crystal Ball nabízí následující rozdělení pravděpodobnosti spojitých veličin: 

� Normal 

� Triangular 

� Uniform 

� Lognormal 

� Beta 

� Gamma 

� Weigull 

U diskrétních veličin je možné následující rozdělení pravděpodobnosti: 

� Binomial 

� Poisson 
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� Hypergeometric 

� Neg Binomial 

� Geometric 

� Discrete Uniform 

Tornádo grafy 

Tornádo grafy jsou výstupy jednofaktorové analýzy citlivosti a poskytují podporu při výběru 

rizikových faktorů. Nejvhodnějšími rizikovými faktory jsou určitě ty vstupní proměnné 

simulačního modelu, které jsou značně nejisté (skutečné hodnoty se mohou výrazně 

odchylovat od základních hodnot plánovaných v projektu) a jejich změny vyvolají značné 

změny hodnot zvolené výstupní proměnné simulačního modelu. 

Výstupem je tornádo graf, který hodnotí vliv jednotlivých vstupních rizikových faktorů na 

výstupní veličinu (např. vstupní veličiny jsou náklady a tržby, výstupní veličinou je zisk). 

Z grafu můžeme pak vyčíst, která ze vstupních veličin při změně každého faktoru o 10% má 

nejvýraznější vliv na výstupní veličinu. 

Zadání rozhodovacích proměnných 

Pro další práci s daty a získání nových výstupů v podobě statistických grafů, je nutné zadat do 

programu rozhodovací proměnné. To provedeme tak, že proměnné vybereme (Define 

Decision Variables) a určíme u nich název, dolní mez, horní mez, typ proměnné a počet kroků 

udávající počet hodnot rozhodovací proměnné pro které bude simulace probíhat. 

 

Další aspekty přípravy simulace 

Urychlení zadání proměnných simulačního modelu 

V případě, že zadáváme více proměnných stejného typu do simulačního modelu, lze jejich 

zadávání urychlit. To provedeme označením celého pole těchto proměnných a postupným 

zadávání jejich parametrů s počáteční volbou, přičemž další volby u stejného typu není nutné 

opakovat. 

Barevné označení proměnných simulačního modelu  

Pro zajištění dostatečné přehlednosti simulačního modelu, je vhodné proměnné v Excelu 

barevně odlišit. Pomoci může např. barevné odlišení stejného typu proměnných, tedy např. 

vstupní a výstupní proměnné jinou barvou. Dále je také možné pro jednotlivé proměnné 
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použít různou intenzitu barev, která bude např. vycházet z velikosti vlivu vstupní proměnné 

na výstupní proměnnou. 

Zrušení proměnných simulačního modelu 

V případě nutnosti odstranit nějakou proměnnou z modelu, provedeme to pomocí funkce 

v programu Crystal Ball s názvem Clear Data. 

Kontrola a editování proměnných simulačního modelu 

Vzhledem k tomu, že se pro simulaci často používá velké množství proměnných, je vhodné 

provést závěrečnou kontrolu a případně opravit určité chybně zadané parametry těchto 

proměnných. 

Zadání parametrů simulace 

Ještě před realizací samotné simulace je nutné zadat její parametry. Základními parametry, 

které je potřeba nastavit jsou následující data: 

� Počet kroků simulace (tj. počet generovaných scénářů) 

� Typ simulace (např. Monte Carlo) 

� Rychlost simulace (extrémní, normální, demonstrační) 

2.7.3 Výsledky simulace 

Výsledky simulace mohou být vyjádřeny formou základních výstupů, ale i v podobě 

analytických výsledků. Základním zobrazením je grafické znázornění rozdělení 

pravděpodobnosti jednotlivých výstupních proměnných spolu s přehledem jejich statistických 

charakteristik. Analytické výsledky jsou vyjádřeny především grafy citlivosti, překryvovými 

grafy a trendovými grafy. 

Základní výstupy 

Mezi základní výstupy simulace patří grafy zobrazující rozdělení pravděpodobnosti 

výstupních proměnných a jejich statistické charakteristiky případně percetily. Mezi základní 

statistické charakteristiky řadíme následující veličiny: 

� Střední hodnota 

� Medián 

� Modus 

� Směrodatná odchylka 
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� Variační koeficient 

� Rozptyl 

� Šikmost 

� Špičatost 

� Minimum 

� Maximum 

Analytické výstupy 

Většina analytických výstupů je generována v grafickém zobrazení. Mezi analytickými 

výstupy nejčastěji používáme grafy citlivosti, překryvové grafy a trendové grafy.  

Grafy citlivosti 

Grafy citlivosti poskytují informace o vlivu jednotlivých rizikových faktorů k nejistotě 

zvolené výstupní proměnné, uspořádané podle klesající velikosti těchto příspěvků. 

Překryvové grafy 

Překryvové grafy zobrazují v jediném grafu rozdělení pravděpodobnosti více výstupních 

proměnných simulačního modelu, resp. Rozdělení pravděpodobnosti též proměnné např. 

v různých letech provozu projektu. 

Trendové grafy 

Trendové grafy slouží pro názorné zobrazení vývoje zvolené výstupní proměnné simulačního 

modelu v čase. Trendový graf se skládá z barevně odlišených pásů zobrazujících oblasti, ve 

kterých se daná výstupní proměnná nachází s danou pravděpodobností (např. oblasti pro 

výstup s 10% / 25% / 50% / 90% pravděpodobností). (Fotr, 2012) 



 

 

33 

 

3 PŘÍPADOVÁ STUDIE 

3.1 Úvod 

Praktická část diplomové práce je zpracována formou případové studie zaměřené na investici 

do rozvoje výroby společnosti Emco. Tato společnost patří mezi nejvýznamnější 

potravinářské společnosti v České republice, která na trhu působí již přes 20 let. Emco se 

soustředí na výrobu a distribuci vysoce kvalitních potravinářských výrobků odpovídajících 

zdravému životnímu stylu. Dlouhodobě dominantní postavení si Emco udržuje zejména v 

segmentu müsli s tržním podílem 55 %. Müsli je dodáváno téměř do všech obchodních 

řetězců v České republice a na Slovensku, výrazných úspěchů zaznamenal také export do 

států v EU i v rámci dalších kontinentů (Asie, Amerika, Afrika). Jako reakci na stále zvyšující 

se poptávku a dosáhnutí strategického cíle zvýšit objem produkce a exportu se společnost 

Emco rozhodla investovat do nové výrobní haly a jejího strojního vybavení. Cílem této 

investice je další zvýšení kvality výrobků, zvýšení produktivity práce a především navýšení 

výrobní kapacity. 

Předmětem investičního záměru je postavení nové výrobní haly a pořízení nové výrobní linky 

pro výrobu müsli. Tato výrobní hala bude umístěna v Hrdlech, kde bude probíhat většina 

výrobních procesů společnosti. Dnes se müsli vyrábí v Brně, kde je strojní zařízení již 

zastaralé a výroba probíhá v několika oddělených procesech na více samostatných strojích a je 

velmi náročná na manuální práci. Jelikož technologii bude nutné v krátkém časovém 

horizontu vyměnit za novou, rozhodla se společnost pro výstavbu nové výrobní haly 

v Hrdlech, kde má již dnes silnou administrativní i výrobní základnu. 

3.2 Charakteristika investora 

3.2.1 Předmět podnikání  

Společnost Emco působí na trhu již od roku 1991 a jejím předmětem činnosti je dovoz, 

výroba a prodej potravinářských výrobků. 

Základními činnostmi společnosti Emco dle OR jsou: mlynářství, pekařství, cukrářství, 

výroba potravinářských výrobků, činnost účetních poradců, koupě zboží za účelem jeho 

dalšího prodeje a prodej, vedení účetnictví a vedení daňové evidence. 
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3.3 Charakteristika investi čního zám ěru 

3.3.1 Výstavba nové výrobní haly 

Výroba müsli bude přesunuta do nově 

postavené výrobní haly, která bude 

vybudována v rámci areálu závodu 

společnosti Emco v Hrdlech. Tím dojde 

k přesunutí výroby k logistickému centru 

společnosti Emco a usnadní se tak 

komunikace mezi výrobními a 

ekonomickými manažery a celkové řízení a 

kontrola výrobního procesu. 

Technický popis nové výrobní haly: 

Nová výrobní hala je navržena jako dvoulodní hala o půdorysu 115 x 45 m. Hala je navržena 

s ohledem na ekonomiku a preferuje jednoduché výrazové prostředky. Předpokládá se 

ocelový skelet opláštěný PUR panely. Do střechy jsou navrženy světlíky. Na delší stěnu haly 

jsou navrženy prosvětlovací pásy. K hale jsou navrženy přístavky sloužící jako logistické uzly 

navazující na logistiku provozu. Nová hala bude propojená se stávajícím výrobním objektem.  

Součástí rozpočtu investičního záměru jsou stavební práce související s osazením strojů, 

jejich připojením na sítě a energie v rámci zmíněné nové haly. Jedná se především o základy 

pod novou technologii, patky ke strojům, přívody médií a inženýrských sítí.  

3.3.2 Pořízení nové výrobní linky na müsli 

Stávající výroba müsli 

Müsli se dnes vyrábí mícháním surovin na strojích s malou výrobní kapacitou, které se běžně 

používají v malých pekárenských provozech. Malé výrobní dávky způsobují také vyšší 

spotřebu energie a maziv. Stále se dnes ve velké míře využívá lidské práce, která je náročná, 

drahá a zároveň také často výrazně neefektivní v porovnání s dnešní moderní dostupnou 

technologií. Lidská práce také není schopná konkurovat automatizovaným strojům svou 

přesností. 

V současné době je tedy využíváno několika specifických zařízení pro výrobu müsli, které na 

sebe vzájemně plně nenavazují, a jejich obsluha je významně doplňována lidskou prací.  

Obrázek 1: Nová výrobní hala 
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Výroba müsli na nové výrobní lince 

Cílem nákupu nové výrobní linky je zavést do společnosti moderní, špičkovou technologii, 

která zautomatizuje výrobní proces, navýší výrobní kapacitu společnosti v oblasti müsli a 

především zajistí vyšší efektivitu práce a kvalitu produkovaných výrobků. Nová technologie 

výrobní linky umožní kontinuální proces od navažování surovin až po finální zabalení 

hotového výrobku do obchodního balení. Pomocí kontinuálního způsobu výroby bude 

dosahováno zvýšené efektivnosti procesů výroby, snížení energetických náročností na výrobu 

a tím bude zajištěna konkurenceschopnost výrobků. 

3.3.3 Časový harmonogram investi čního projektu  

Časový harmonogram investičního projektu je níže uveden ve formě Ganttova diagramu. 

Tabulka 1: Časový harmonogram investičního projektu 

Harmonogram 
2012 2013 2014 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 

Analýza stávající 

situace, potřeb 

společnosti 

                        
  

Příprava projektového 

záměru 
                          

Příprava zadávací 

dokumentace pro VŘ 
                          

Výběrové řízení na 

dodavatele výrobní 

linky 

                        
  

PD ke stavebnímu 

povolení na novou 

výrobní halu 

                        
  

Výsledky VŘ, podpis 

smlouvy s dodavateli 
                          

Dodací lhůta na novou 

výrobní linku 
                          

Výstavba nové výrobní 

haly 
                          

Instalace výrobní linky 

do výrobní haly 

v Hrdlech 
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Zaškolení obsluhy                            

Zkušební provoz                           

Ostrý provoz                           

3.4 Analýza trhu 

3.4.1 SWOT analýza investora 

Podnikatelský záměr společnosti a celý investiční záměr vychází ze SWOT analýzy podniku. 

Projekt řeší slabé stránky firmy a reaguje na příležitosti. 

Tabulka 2: SWOT analýza investora 

Silné stránky Slabé stránky 

� Dobré jméno u obchodních partnerů 

� Dominantní postavení značky Emco  
na trhu müsli a ovesných kaší 

� Diverzifikace tržeb – vlastní výroba se 
uplatňuje jak na českém trhu, tak i na 
trzích mnoha zahraničních států 

� Finanční stabilita, dlouholetá ziskovost 

� Stabilní zkušená sestava managementu 

� Nízká fluktuace zaměstnanců 

� Dobrá pověst firmy 

� Výborné reference u bankovních ústavů 

� Vlastní výzkum a vývoj výrobků 

� Nedostatečná výrobní kapacita 

� Starší strojní vybavení 

� Nutnost náročné organizace výrobního 
procesu müsli, který je založen na několika 
neprovázaných výrobních procesech 

� Nedostatečná motivace zaměstnanců 
k neustálému zlepšování procesů 

Příležitosti  Hrozby 

� Celosvětový trend zdravé výživy 

� Export na rychle se rozvíjející 
mimoevropské trhy 

� Výroba pro zahraniční privátní značky 

� Zvyšování podílu na trzích, kam jsou 

� Rozvoj privátních značek řetězců 

� Hrozba odchodu významných značek 
k jinému distributorovi 

� Přímý dovoz řetězců ze zahraničí 

� Stagnace ekonomik EU, pomalý růst 
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produkty Emco již exportovány – Rusko, 
Chorvatsko, Polsko atd. 

� Převzetí menších výrobců v ČR či jinde 

� Tlak na snižování cen 

� Tlak na růst mezd 

 

V oblasti výroby müsli realizuje Emco svůj strategický cíl udržet si dominantní postavení na 

trhu a neustále zvyšovat celkový obrat s důrazem na růst objemu exportu. Tomu odpovídají i 

používané technologické procesy, které brzdí v současné době pouze zastaralá technologie. 

Nově pořizovaná výrobní linka umožní vyrábět müsli s vyšší kvalitou, díky automatické 

kontrole jakosti při výrobním procesu a také s výrazně vyšší produktivitou. Realizace projektu 

navazuje na připravovanou výstavbu nové výrobní haly v Hrdlech, kde již dnes probíhá 

většina výrobních procesů společnosti Emco. Realizací projektu chce společnost eliminovat 

slabé stránky, které jsou dnes spatřovány především v nedostačující výrobní kapacitě a 

používání zastaralé technologie. 

Pro využití příležitostí, zvýšení exportu a podílu na trhu chce Emco realizovat: 

� Pořízení moderní špičkové technologické linky pro výrobu müsli 

� Neustálý vývoj výrobků a inovace produktů müsli 

� Snižování nákladů na výrobu při zachování a zvyšování kvality výrobků 

� Propracovaná marketingová strategie s důrazem na zdravý životní styl a unikátní 

chuť Emco müsli, která přiláká další zákazníky 

3.4.2 SWOT analýza investi čního zám ěru 

Tabulka 3: SWOT analýza investičního záměru 

Silné stránky Slabé stránky 

� Projekt vychází z aktuálních potřeb 
společnosti 

� Vytvoření nových pracovních příležitostí 
v litoměřickém okrese 

� Kvalitativní a kvantitativní rozšíření 
strojového parku 

� Vyšší kvalita výrobků 

� Administrativní složitost projektu spojená 
se zpracováním žádosti o dotaci 

� Zvýšená administrativní a časová zátěž 
členů projektového týmu a dotčených 
zaměstnanců firmy 

� Dočasná finanční zátěž pro firmu 
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� Vyšší produktivita výrobního procesu 

� Ekologické přínosy projektu 

� Kratší dodací lhůty 

� Zvýšení konkurenceschopnosti  

� Rozšíření tech. možností výroby 

Příležitosti Hrozby 

� Zvýšení exportu firmy 

� Zlepšení pracovních podmínek – snížení 
podílu manuální práce 

� Vyšší produktivita a efektivita práce 

� Nárůst produkce 

� Získání dotačních prostředků na 
spolufinancování projektu 

� Nedodržení harmonogramu projektu 

� Navýšení ceny dodávky 

� Nedodržení podmínek pro přidělení dotace 

� Selhání v realizačním týmu 

� Silná konkurence žádostí o podporu z 
programu Rozvoj 

� Neposkytnutí dotace na spolufinancování 
projektu 

 

Eliminace slabých stránek 

Pro realizaci projektu byl sestaven zkušený tým pracovníků, kteří již v minulosti úspěšně 

zrealizovali řadu projektů. Jednotlivé úkoly a zodpovědnosti byly rozděleny dle odbornosti a 

zkušenosti jednotlivých členů a je tedy zajištěna maximální efektivita práce projektového 

týmu. Pro administrativní řízení projektu je do projektu zainteresována externí poradenská 

společnost, která pomáhá společnosti vést proces přípravy a realizace projektu k úspěšnému 

zakončení celého projektu.  

Pro financování projektu bude využito vlastních i cizích finančních prostředků. Vlastní 

prostředky jsou čerpány z nerozděleného zisku minulých let, nedojde tedy k výraznému 

ohrožení cash flow podniku. Cizí finanční zdroje budou čerpány formou bankovního úvěru. 

Splátky budou financovány z budoucích zisků plynoucích z projektu. Odbyt je již z velké 

části smluvně zajištěn, není tedy nutné mít obavy z možnosti platební neschopnosti. 

Vyvarování se hrozeb 

Při přípravě výběrového řízení bude kladen velký důraz na dodržení termínů dodavateli. Tato 

oblast bude jedním z hodnotících kritérií a nedodržení smluveného harmonogramu bude 
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penalizováno na základě smlouvy. Realizační tým je sestaven ze zkušených odborníků a bude 

rozhodovat o rozdělení úkolů, jejich řešení a bude kontrolovat dodržování časového 

harmonogramu pomocí kontrolních dní. V týmu bude uplatňován princip vzájemné několika 

stupňové kontroly mezi jednotlivými členy týmu a dalšími odpovědnými pracovníky. 

Spolupráce s externí poradenskou společností by měla pomoci společnosti Emco připravit 

projektový záměr v takové podobě, aby byl srozumitelný a správně uchopitelný. Cílem je 

vyvarovat se hrozby silné konkurence žádostí o podporu z programu Rozvoj, která by mohla 

způsobit zpomalení dynamiky rozvoje společnosti z důvodu neposkytnutí dotace.  

3.5 Marketingová analýza investi čního zám ěru 

3.5.1 Popis trhu 

Trh potravinářských výrobků, které poskytují možnost zdravé snídaně, je velmi rozsáhlý, ale 

přesto specifický, především v oblasti zpracování potravin z ovesných vloček. V České 

republice i v zahraničí je několik firem, které mohou konkurovat, i přesto si Emco již 

dlouhodobě udržuje svou významnou pozici na trhu. Přidanou hodnotou Emco Mysli na 

zdraví jsou dlouholeté zkušenosti v oboru, ověřené receptury, vlastní vývojové středisko a 

použití kvalitních surovin pro výrobu. 

Definice zákaznických segmentů 

Společnost Emco dodává produkty do všech segmentů tzv. snídaňových cereálií. 

Nejdůležitější segmenty produkce společnosti jsou uvedeny níže i s podíly na tržbách 

společnosti za vlastní výrobky. 

� Müsli 

� Ovesné kaše 

� Kukuřičné lupínky 

� Ovesné sušenky, 
tyčinky, nápoje aj. 

 
 

Graf 1: Podíl jednotlivých výrobních segmentů na tržbách za vlastní výrobky 

 

Na celkových tržbách za vlastní výrobky společnosti se export podílí ve výši téměř 50 %. 

Nejvýznamnějšími exportními teritorii jsou Slovensko, Dánsko, Venezuela, Chorvatsko, 
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Polsko a Rusko. V roce 2011 se společnosti Emco povedlo vstoupit i na konkurenčně náročný 

trh USA se speciální produktovou řadou Gluten free Granola (bezlepkové müsli). Z pohledu 

obchodních podílů je nejvýznamnější Evropa (81 %), dále Amerika (8 %), Afrika (7 %) a 

Asie (4 %).  

Potenciál trhu, vývoj trhu 

Společnost Emco je významným výrobcem a dodavatelem cereálních snídaní na 

potravinářský trh především v České a Slovenské republice. Stále vzrůstající podíl prodejů na 

exportních trzích nás zároveň vede k potřebě vyvíjet a nabízet produkty s přidanou hodnotou. 

Spotřebitelé především ze západní Evropy jsou díky několikaletému předstihu informovanější 

a tím také náročnější na výběr potravin než spotřebitelé v ČR a SK. Nicméně tento trend lze 

v blízké době očekávat také u nás. Spotřebitelé již nehledají pouze potraviny k zasycení, ale 

očekávají, že jimi zvolený produkt bude mít další přínos pro jejich zdraví. Pro tyto produkty 

se vžil název funkční potraviny, který již předesílá jejich hlavní podstatu. V EMCO máme již 

připraveny výrobky, které jsou schopny toto spotřebitelům nabídnout a dále tím rozšiřovat 

cílovou skupinu. 

3.5.2 Popis konkurence 

Společnost EMCO zaujímá dlouhodobě dominantní postavení v segmentu müsli v České 

a Slovenské republice. Aktuální hodnotový podíl dosahuje 55%. 

Hlavním konkurentem je společnost Pragosoja se značkou BonaVita, která se profiluje ve více 

segmentem trhu snídaňových cereálií. Z hlediska portfolia je možné označit značku BonaVita 

za klasický B brand, tedy značku, která kopíruje leadera na trhu a to jak v typu balení, tak 

zvolených příchutí. Nejedná se o značku, která by byla inovativní. Pokud budeme hovořit o 

marketingové komunikaci, tak používá z ATL především formou outdoor komunikace. 

Dalším konkurentem jsou poté privátní značky, které dosahují již téměř 100% penetrace. 

Tedy každý významný nadnárodní maloobchodní řetězec již vlastní produkty müsli pod 

vlastní značkou. Ve velké míře je výrobcem těchto PL právě společnost Pragosoja.  

Podíly hlavních konkurentů na trhu v ČR v oblasti snídaňových cereálií 

Za konkurenty společnosti Emco v oblasti müsli lze považovat veškeré společnosti, jejichž 

produkce je zaměřena na snídaňové cereálie, tedy substituční výrobky Emco müsli. 



 

 

41 

 

Nejvýznamnějšími hráči na trhu snídaňových cereálií jsou produkty značek Emco (podíl 

19%), Nestlé, BonaVita a také privátní značky jednotlivých obchodních řetězců.  

Nestlé má dominantní postavení v segmentu dětských cereálií. Jako konkurenční výhodu 

můžeme zmínit především významné investice do podpory produktů, ať už formou ATL 

podpory či podpory v místě prodeje. Díky tomuto postavení zaujímá na trhu 1. místo 

s podílem 33%. BonaVita má ve svém sortimentu zastoupeny všechny segmenty, tedy müsli, 

různé lupínky i dětské cereálie. Na celkovém trhu zaujímá 4. Místo s podílem 10%. Mezi 

jejich největší výhodu patří šíře sortimentu, která jim umožňuje vysokou visibilitu na 

regálech. Privátní značky se na trhu prosazují nízkou cenou (podíl 21%). 

Konkurenční výhoda společnosti Emco 

Největší konkurenční výhodou produktů Emco je bezesporu jejich vysoká a především 

stabilní kvalita. Tím, že jsou výrobky produkovány přímo v závodech společnosti, je zaručena 

maximální kontrola nad celým procesem výroby. 

Produkty jsou vyráběny z kvalitních surovin, které jsou nakoupeny pouze od prověřených 

dodavatelů s vysokou úrovní systému kontroly jakosti. Silnou stránkou je také vlastní 

vývojové pracoviště, které neustále pracuje na zlepšování výrobků v duchu nejnovějších 

výživových trendů. 

3.5.3 Odběratelé, zajišt ění odbytu 

Mezi nejvýznamnější odběratele společnosti Emco patří mezinárodní maloobchodní řetězce, a 

to zejména Ahold Czech Republic a.s., Tesco Stores ČR a.s., Billa spol. s r.o. K 

nejvýznamnějším odběratelům z tradičního trhu patří COOP Praha a COOP Morava. Vedle 

mnoha českých odběratelů se Emco také zaměřuje na export do zahraničních zemí. 

Nejvýznamnější odběratelé jsou Emco Slovensko s.r.o., DINAVICA (Venezuela) a 

SuperGros a/s (Dánsko). 

Zajištění odbytu 

Společnost Emco zajišťuje odbyt svých výrobků prostřednictvím sítě obchodních zástupců  

a manažerů prodejního oddělení, kteří jsou v každodenním kontaktu s jednotlivými odběrateli. 

Jako klíčovou skupinu odběratelů lze pojmenovat mezinárodní maloobchodní řetězce, které se 

na odbytu výrobků společnosti Emco podílejí cca 70%. S těmito odběrateli spolupracuje 
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Emco od jejich vstupu na trh. To ve většině případů znamená, že spolupráce trvá minimálně 

10 – 15 let. 

3.5.4 Dodavatelé 

Kvalita dodavatelského řetězce je důležitou součástí konečných výrobků, jelikož určuje 

kvalitu výrobků a požadované vlastnosti. Všichni klíčoví dodavatelé, byli vybráni v rámci 

výběrových řízení a dlouholetá spolupráce je na velmi dobré úrovni. Někteří dodavatelé 

spolupracují již od počátku existence firmy. Dodavatelé jsou prověření a na trhu působí již 

řadu let. Většina dodavatelů společnosti jsou čeští výrobci nebo prodejci surovin, odběrem 

surovin na místním trhu Emco výrazně podporuje národní hospodářství.  

3.5.5 Možné substituty výrobku 

Substitučními výrobky jsou především snídaňové cereálie konkurenčních společností Nestlé, 

BonaVita apod., které nabízejí obdobné produkty s drobnými odlišnostmi ve výrobním 

procesu a nabídkou jiného portfolia příchutí. Dále je tu skupina privátních značek obchodních 

řetězců, které nabízejí müsli pod svou obchodní značkou a jejich konkurenční výhodou je 

především cena. 

3.5.6 Marketingová strategie 

Popis výrobku 

Na nové výrobní lince se budou vyrábět primárně všechny druhy křupavého müsli, které bude 

následně baleno do různých typů spotřebitelských balení (dle potřeb finálního trhu). Emco 

müsli obsahují až 50% ovesných vloček, které jsou uznány americkou Komisí pro potraviny a 

léky jako tzv. funkční potravina, tedy jako potravina obsahující složky mající v lidském 

organismu specifickou, zdraví prospěšnou funkci. Obsahují vysoký podíl rozpustné vlákniny, 

která snižuje hladinu LDL cholesterolu a napomáhá chránit tělo před civilizačními chorobami. 

Kromě nesporných zdravotních benefitů, je velkou výhodou také snadná a rychlá příprava – 

stačí müsli nasypat do jogurtu či mléka a má spotřebitel k dispozici hodnotnou a chutnou 

snídani. Müsli je možné jíst také samotné, jelikož je vhodně ochuceno a nabízí výbornou chuť 

i při samostatné konzumaci. Müsli je vyhledávanou svačinou u aktivních lidí a špičkových 

sportovců a jeho konzumace stále stoupá s rostoucím zájmem o zdravý životní styl. 
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Cena 

Nákupní oddělení trvale vyvíjí tlak na dodavatele jak v oblasti dodržování kvality dodávaného 

zboží, tak i výši nákupních cen. Cenová politika pro odběratele moderního trhu se odehrává 

v silném konkurenčním poli s  důrazem na nejnižší jednotkovou prodejní cenu jak standardní, 

tak akční se stále stoupajícími podíly prodejů v cenových promocích. Emco poskytuje 

množstevní slevy, které jsou zohledněny v obchodních podmínkách, které jsou nastavovány 

s přihlédnutím k zalistovanému sortimentu a dosahovaným obratům u jednotlivých zákazníků. 

Propagace 

Společnost Emco využívá klasický marketingový mix. Při posilování image využívá 

především ATL komunikaci. Zároveň využívá podporu v místě prodeje, ať už formou 

letákových akcí, speciálních umístění nebo POS materiálů.  

Velmi se také osvědčil věrnostní program pod názvem EMCO KLUB, kde dlouhodobě 

společnost komunikuje s loajálními zákazníky. Nabízí jim výhodu v podobě speciálních dárků 

za body na koupi výrobků. Členství je bezplatné a nezávazné. Čeští spotřebitelé jsou obecně 

vnímaví na spotřebitelské soutěže, takže tento krok byl zvolen jako vhodný pro udržení a 

získávání dalších stálých zákazníků.  

Distribuce 

Doprava surovin do výrobního střediska je zajišťována z velké části dodavateli, dále si 

dopravu některých surovin také zajišťuje firma vlastními silami a ve spolupráci 

s partnerskými dopravními společnostmi. Distribuce müsli v rámci České a Slovenské 

republiky je zajišťována stálým logistickým partnerem HOPI s.r.o., export do zahraničí 

probíhá ve spolupráci s dopravními společnostmi. 
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4 FINANČNÍ ANALÝZA 

4.1 Investi ční náklady  

Celková výše investičních výdajů činí 180 mil. Kč bez DPH. Tyto finanční prostředky jsou 

určeny na výstavbu nové výrobní haly a nákup výrobní linky. 

Tabulka 4: Investiční náklady 

Položka Cena v tis. Kč bez DPH 

Výstavba nové výrobní haly 90 000 

Výrobní linka 90 000 

Celkem 180 000 

4.2 Zdroje financování 

Projekt bude financován částečně z vlastních zdrojů a částečně bankovním úvěrem.  

Tabulka 5: Zdroje financování projektu 

Investiční náklady projektu 180 mil. Kč 

Bankovní úvěr 165 mil. Kč 

Vlastní zdroje 15 mil. Kč 

 

4.3 Výkaz zisk ů a ztrát 

4.3.1 Výnosy 

Výnosy jsou tvořeny pouze tržbami za müsli, které se bude vyrábět v nově výrobní hale na 

pořizované výrobní lince. Je očekáván plynulý nárůst dle níže uvedené tabulky, který je 

predikován na základě zkušeností z minulých let a v souvislosti s plánovaným pronikáním na 

nové trhy. 

Tabulka 6: Výnosy generované projektem (tis. Kč) 

Kalendářní rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Výnosy (tis. Kč) 220 000 228 800 237 952 247 470 257 369 267 664 278 370 289 505 301 085 313 129 

Tržby za müsli 220 000 228 800 237 952 247 470 257 369 267 664 278 370 289 505 301 085 313 129 
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4.3.2 Náklady 

Náklady související s projektem můžeme rozdělit do několika základních kategorií. Jedná se o 

následující položky, které jsou dále podrobněji rozebrány a podrobně popsány: 

� Odpisy 

� Osobní náklady 

� Materiál 

� Služby 

� Energie, údržba 

� Nákladové úroky 

� Daň z příjmů 

 

Náklady na suroviny 

Základními surovinami pro výrobu müsli jsou ovesné vločky, sušené ovoce a ořechy. Tyto 

náklady tvoří hlavní nákladovou položku ve výkazu zisků a ztrát. Tyto náklady rostou v přímé 

úměře k rostoucím tržbám. 

Tabulka 7: Náklady na materiál/suroviny (tis. Kč) 

Kalendářní rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Materiál (suroviny) 116 600 121 264 126 115 131 159 136 406 141 862 147 536 153 438 159 575 165 958 

 

Odpisy 

Nová výrobní linka spadá do druhé odpisové skupiny a bude odpisována 5 let, výrobní hala 

spadá do páté odpisové skupiny a bude odpisována 30 let. U obou investic bude použito 

lineární odpisování. Na konci roku 2014 počítá společnost Emco s přijetím dotace na 

pořizovanou výrobní linku, a proto je v roce 2015 ponížena zbytková odpisovaná částka o tuto 

sumu. Předpokládaná výše dotace je 20 mil. Kč. 

Tabulka 8: Odpisy investice (tis. Kč) 

Kalendářní rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Odpisy celkem 21 000 16 000 16 000 16 000 16 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 

Odpisy - výrobní linka 18000 13000 13000 13000 13000          

Odpisy - výrobní hala 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 
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Osobní náklady 

Významným provozním nákladem tohoto projektu jsou mzdy pro nové zaměstnance.  

V přímé souvislosti s realizací projektu bude ve společnosti Emco vytvořeno celkem 21 

nových pracovních míst pro obsluhu nové výrobní linky. S výrobou a distribucí müsli, které 

se bude vyrábět v nové hale, souvisí i osobní náklady na technickohospodářské pracovníky. 

Uvažujeme o 10 pracovnících, kteří zajišťují výrobu a distribuci tohoto produktu. 

Předpokládaná výše hrubé mzdy: 

� Výrobní dělník 19 tis. Kč 

� THP pracovník 25 tis. Kč 

Do osobních nákladů dále započítáváme i náklady na sociální a zdravotní pojištění a 

v dlouhodobém horizontu plánujeme 2% nárůst mezd. 

Tabulka 9: Osobní náklady (tis. Kč) 

Kalendářní rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Osobní náklady 10 436 10 645 10 858 11 075 11 296 11 522 11 753 11 988 12 227 12 472 

Os. nákl. VD 6 416 6 544 6 675 6 809 6 945 7 084 7 225 7 370 7 517 7 668 

Os. nákl. THP 4 020 4 100 4 182 4 266 4 351 4 438 4 527 4 618 4 710 4 804 

 

Služby 

Významnou položkou nákladů jsou služby. Tato položka obsahuje náklady na logistiku, 

marketing, nájem kanceláří, zajišťování zpracování polotovarů (zpracování vloček z obilí ve 

vlastním mlýně apod.) Vzhledem k velkému objemu produkce müsli je tato položka opravdu 

významná s ohledem na nutnost marketingové podpory prodeje a rozsáhlému systému 

distribuce nejen po ČR, ale i na Slovensku, v dalších státech EU, ale i v Americe a Asii. 

Tabulka 10: Náklady na služby (tis. Kč) 

Kalendářní rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Služby (tis. Kč) 55 000 57 200 59 488 61 868 64 342 66 916 69 593 72 376 75 271 78 282 
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Provozní náklady 

Výrobní hala s výrobní linkou budou významnou výrobní základnou společnosti Emco a bude 

nutné pro plynulý chod zajistit dostatečný přísun energie, zajišťovat pravidelný servis a 

údržbu a platit veškeré související poplatky (pojištění, daň z nemovitostí a ostatní vzniklé 

provozní náklady). Náklady za tyto položky jsou shrnuty do následující nákladové položky 

s předpokládaným nárůstem ve výši 1%. 

Tabulka 11: Náklady na energii, údržbu a poplatky (tis. Kč) 

Kalendářní rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Energie, údržba, poplatky 10 000 10 100 10 201 10 303 10 406 10 510 10 615 10 721 10 829 10 937 

 

Úroky z úvěru 

Investiční náklady budou z části placeny bankovním úvěrem. Úvěr se předpokládá ve výši 15 

mil. Kč, úrokovou sazbu předpokládáme ve výši 1,5%. Úroková sazba je relativně nízká 

s ohledem na velmi dobrou platební morálku společnosti Emco a dlouhodobé vztahy 

s bankovními institucemi.  

Splátky úvěru a úrkoly v letech jsou uvedeny v následujících tabulkách. 

Tabulka 12: Splátky úvěru projektu 

Kalendářní rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Nákladové úroky 165 000 -20 000 -40 000 -20 000 -20 000 -20 000 -15 000 -15 000 -15 000 0 0 

 

Tabulka 13: Nákladové úroky (tis. Kč) 

Kalendářní rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Nákladové úroky 2 475 2 175 1 575 1 275 975 675 450 225 0 0 

 

Daň z příjmu 

Daň z příjmu právnických osob je stanovena ve výši 19%. Předpokládaná výše daně podle 

výše očekávaného výsledku hospodaření je uvedena v následující tabulce. 

Tabulka 14: Daň z příjmů (tis. Kč) 

Kalendářní rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

HV před zdaněním 4 489 11 416 13 716 15 791 17 944 33 179 35 424 37 757 40 183 42 480 

Daň z příjmu (19%) 853 2 169 2 606 3 000 3 409 6 304 6 731 7 174 7 635 8 071 
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4.3.3 Výkaz zisk ů a ztrát 

Veškeré náklady a výnosy související s projektem jsou shrnuty do následující tabulky – výkazu zisků a ztrát. Z výsledného hospodářského 

výsledku po zdanění lze pozorovat plynulý nárůst zisku a relativně vysoký zisk již od prvních let provozování investice. 

Tabulka 15: Výkaz zisků a ztrát (tis. Kč) 

Rok realizace projektu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Kalendářní rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Výnosy 0 220 000 228 800 237 952 247 470 257 369 267 664 278 370 289 505 301 085 313 129 

Tržby   220 000 228 800 237 952 247 470 257 369 267 664 278 370 289 505 301 085 313 129 

Náklady 0 215 511 217 384 224 236 231 679 239 425 234 485 242 946 251 748 260 902 270 649 

Materiál 0 116 600 121 264 126 115 131 159 136 406 141 862 147 536 153 438 159 575 165 958 

Odpisy 0 21 000 16 000 16 000 16 000 16 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 

Osobní náklady 0 10 436 10 645 10 858 11 075 11 296 11 522 11 753 11 988 12 227 12 472 

Služby 0 55 000 57 200 59 488 61 868 64 342 66 916 69 593 72 376 75 271 78 282 

Provozní náklady 0 10 000 10 100 10 201 10 303 10 406 10 510 10 615 10 721 10 829 10 937 

Nákladové úroky 0 2 475 2 175 1 575 1 275 975 675 450 225 0 0 

HV před zdaněním 0 4 489 11 416 13 716 15 791 17 944 33 179 35 424 37 757 40 183 42 480 

Daň z příjmu 0 853 2 169 2 606 3 000 3 409 6 304 6 731 7 174 7 635 8 071 

HV po zdanění 0 3 636 9 247 11 110 12 790 14 535 26 875 28 693 30 583 32 548 34 408 
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4.3.4 Cash flow 

Projekt od počátku hodnoceného období vytváří kladný provozní hospodářský výsledek. Projekt meziročně vytváří kladné cash flow. Při 

porovnání celkové výše investice a průměrného provozního cash flow projektu je prokázáno, že investice je návratná. Záporné cash flow ve 

fázi pořizování investice bude hrazeno z nerozděleného zisku společnosti Emco. Tato prvotní investice je v porovnání s generovanými 

finančními toky minimální. 

Tabulka 16: Cash flow projektu (tis. Kč) 

Rok realizace projektu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Kalendářní rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Tržby 0 220 000 228 800 237 952 247 470 257 369 267 664 278 370 289 505 301 085 313 129 

Osobní náklady 0 10 436 10 645 10 858 11 075 11 296 11 522 11 753 11 988 12 227 12 472 

Materiál 0 116 600 121 264 126 115 131 159 136 406 141 862 147 536 153 438 159 575 165 958 

Služby 0 55 000 57 200 59 488 61 868 64 342 66 916 69 593 72 376 75 271 78 282 

Provozní náklady 0 10 000 10 100 10 201 10 303 10 406 10 510 10 615 10 721 10 829 10 937 

Úroky z úvěru (projekt) 0 2 475 2 175 1 575 1 275 975 675 450 225 0 0 

Daň z příjmů 0 853 2 169 2 606 3 000 3 409 6 304 6 731 7 174 7 635 8 071 

Cash flow provozní (čisté) 0 24 636 25 247 27 110 28 790 30 535 29 875 31 693 33 583 35 548 37 408 

Investiční náklady/výdaje 180 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cash flow investiční -180 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Úvěr (projekt) 165 000 -20 000 -40 000 -20 000 -20 000 -20 000 -15 000 -15 000 -15 000 0 0 

Dotace 0 0 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cash flow finanční 165 000 -20 000 -20 000 -20 000 -20 000 -20 000 -15 000 -15 000 -15 000 0 0 

CF celkem -15 000 4 636 5 247 7 110 8 790 10 535 14 875 16 693 18 583 35 548 37 408 
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Pro výpočet finančních ukazatelů byly pak využity diskontované finanční toky provozního cash flow, které jsou uvedeny níže v tabulce. 

Tabulka 17: Diskontované celkové cash flow projektu 

Rok realizace projektu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Kalendářní rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

CF celkem -15 000 4 636 5 247 7 110 8 790 10 535 14 875 16 693 18 583 35 548 37 408 

CF celkem - diskontované -15 000 4 547 5 048 6 709 8 137 9 564 13 247 14 581 15 922 29 874 30 836 
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4.4 Hodnocení efektivity projektu 

Pro hodnocení ekonomické efektivity projektu byly zvoleny následující dynamické ukazatele: 

� Čistá současná hodnota (NPV) 

� Vnitřní výnosové procento (IRR) 

� Index ziskovosti 

Statické ukazatele efektivnosti projektu uvedeny nejsou vzhledem k tomu, že nezahrnují 

faktor času a nejsou tedy relevantními rozhodujícími faktory pro přijetí či zamítnutí projektu. 

 

4.4.1 Výpočet diskontní sazby 

Diskontní sazba projektu bude stanovena jako vážené průměrné náklady kapitálu ko podle 

následujícího vzorce: 

     ko =  Wiki(1-t)+Wpkp 

kde  ko – průměrná míra kapitálových nákladů podniku (podniková diskontní míra) 

   ki – úroková míra pro nové úvěry před zdaněním 

   t – míra zdanění zisku vyjádřená desetinným číslem 

   kp – náklady vlastního kapitálu 

   Wp, Wi – váhy kapitálových složek určené procentem z celkových zdrojů 

Financování vlastními zdroji 

Pro výpočet diskontní sazby při financování vlastními zdroji, platí : 

    ko = r0 + RP  

    RP = βlevered x (Rm – Rd) 

     βlevered = βunlevered x [1 + (1-t) x D/E] 

kde r0 – výnosnost zcela nerizikové investice 

 RP – riziková prémie 

βlevered – koeficient firmy, který na základě údajů kapitálového trhu udává změnu 

výnosnosti akcií firmy v závislosti na změně výnosnosti celého kapitálového trhu 

 Rm – průměrná roční výnosnost tržního portfolia akcií 

 Rd – průměrná roční výnosnost státních dluhopisů    
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 D – Výše dluhu 

 E – Výše celkových investičních nákladů  

Bezriziková úroková míra státních dluhopisů r0 byla stanovena z úrokové míry státního 

dluhopisu, který je svou dobou splatností nejblíže průměrné době odpisování investice, tj. 

roku 2036. Na obrázku 2 jsou všechny státní dluhopisy v měsíci březnu roku 2013. Do 

výpočtu diskontní sazby vezmeme průměrnou sazbu posledních tří dluhopisů. 

 

Obrázek 2: Státní dluhopis se splatností v roce 2022 [8] 

 

Výpočet bezrizikové sazby r0: 

  r0= (5,7 + 4,2 + 4,85) / 3 = 4,92 % 

Koeficient βunlevered byl převzat ze zdroje [9] a byl dosazen do vzorce pro výpočet βlevered. 

  βlevered = 0,73 x [1 + (1-t) x 80/130] = 1,0939 

 

Očekávaný výnos tržního portfolia byl určen jako průměr nejvyššího a nejnižšího stavu PX 

indexu pražské burzy za rok 2012. Tyto extrémní hodnoty jsou znázorněny na následujícím 

obrázku č. 3. 
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Obrázek 3: Nejvyšší a nejnižší hodnota indexu PX v letech 2012/2013 [10] 

 

GQ = 0,106614 + 0,08551
2 = 0,096062 

Výpočet diskontní sazby projektu – vlastní zdroje 

kp = r0 + βlevered x (Rm – Rd) = 0,0492 + 1,0939 x (0,096062 – 0,0492) = 10,046 % 

Financování úvěrem 

Výši úrokové sazby určují banky při podnikatelském úvěru individuálně.  

Vzhledem k dobrému finančnímu zdraví firmy a dlouhodobým vztahům s bankovními 

institucemi je předpokládaná úroková sazba úvěru 1,5 % (ki = 1,5 %). Sazba daně z příjmu pro 

rok 2013 je 19 %. 

Výpočet podnikové diskontní sazby  

ko = Wiki(1-t)+Wpkp = (165/180) x 0,015 x (1 – 0,19) + (15/180) x 0,10046 = 1,951 % 
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4.4.2 Výpočet ukazatel ů efektivnosti investice 

Čistá současná hodnota 

Čistá současná hodnota investice je 123 467 tis. Kč. Tato částka udává sumu peněz, které 

vydělá společnost Emco výrobou a prodejem müsli za stanovenou dobu životnosti investice, 

kterou uvažujeme v délce 10 let. Vypočtená částka je vyšší než investované vlastní finanční 

prostředky ve výši 15 mil. Kč, investici tedy hodnotíme jako přijatelnou. 

 

Vnit řní výnosové procento 

Vnitřní výnosové procento udává výnosnost investice v procentech za dobu její životnosti. 

V číselném vyjádření je u uvedené investice vyčíslen na 50,6%, což je velmi vysoké procento. 

Významným faktem je, že tato hodnota je vyšší než diskontní sazba, investice je tedy 

přijatelná.  

Index ziskovosti PI (Profitability Index) 

Dalším významným indikátorem efektivnosti investice je index ziskovosti. V případě uvedené 

investice je index ziskovosti vyčíslen na 9,23. Výsledný index je o několik jednotek vyšší než 

1, což svědčí o vysoké ziskovosti projektu. 

4.5 Závěrečné hodnocení ekonomické efektivnosti projektu 

Hodnocení efektivnosti investice bylo provedeno dle základních ekonomických ukazatelů, 

které mají velmi příznivé hodnoty. 

Tabulka 18: Ukazatele ekonomické efektivnosti projektu 

Čistá současná hodnota (NPV) 123 467 tis. Kč 

Vnit řní výnosové procento (IRR) 50,6 % 

Index ziskovosti (PI) 9,23 

 

Dle výsledků výše uvedených ukazatelů lze považovat efekt projektu za velmi příznivý. 

Společnost Emco dokonale zná své zákazníky a trhy. Je si vědoma tržních příležitostí a je 

schopna nabídnout výrobek s vysokou přidanou hodnotou v kvalitě požadované zákazníkem 

s pravidelnými inovacemi založenými na průzkumech trhu a požadavcích spotřebitelů. 

Disponuje kvalifikovaným pracovním týmem, který má dlouholeté zkušenosti v oboru a skýtá 

dostatečný potenciál pro budoucí růst společnosti. Výše uvedené skutečnosti dávají reálný 

předpoklad k udržitelnosti a dlouhodobé prosperitě investičního projektu. 
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5 PRAVDĚPODOBNOSTNÍ ANALÝZA RIZIK 

Pravděpodobnostní analýza rizik bude provedena v několika krocích. Prvním krokem bylo 

stanovení všech možných rizik a jejich ohodnocení. Toto ohodnocení je provedeno pro 

všechna identifikovaná rizika s cílem stanovit výsledný vliv na projekt.  

5.1 Vymezení možných rizik v četně jejich vliv ů na projekt 

Jednotlivá rizika, která s projektem souvisejí, byla rozdělena dle následujících oblastí s cílem 

vymezit skupiny rizik, která spolu určitým způsobem souvisejí. 

• Finanční  

• Garance a servis 

• Legislativní, právní 

• Manažerská 

• Nákup 

• Obchodní 

• Technická 

 

S vymezením potenciálních rizik souvisí také stanovení opatření k jejich eliminaci a 

přecházení. Proto jsou tato opatření popsána i se samotnými riziky. 

Vzhledem k tomu, že hlavním cílem analýzy rizik v této diplomové práci je 

pravděpodobnostní analýza rizik, byly také určeny položky výkazu zisků a ztrát, které mohou 

být jednotlivými riziky ovlivněny. Účelem tohoto vymezení je určení konkrétních rizik, která 

mají vliv na výnosové a nákladové položky, které představují v pravděpodobnostní analýze 

vstupní veličiny s určitým procentem možnosti změny. 
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Tabulka 19: Rizika projektu 

  
Pravděpodobnost 

výskytu rizika  
(1-100%) 

Intenzita 
negativního 

dopadu (1-10) 

Součin 
pravděpodobnosti 

a intenzity 

Ošetření rizika 
Ovlivněné položky VZZ a 
Cash flow 

Finanční rizika           

Změny v kurzu EUR/CZK 80 5 400 Finanční rezerva, účet v Eurech Tržby 

Navýšení osobních 
nákladů 

20 4 80 Rezerva v rozpočtu Osobní náklady 

Navýšení investičních 
nákladů 

80 8 640 Určitá finanční rezerva v předinvestiční fázi Investiční náklady 

Snížená výrobní 
kapacita nové výrobní 
linky 

10 5 50 
Požadavek na ziskovost projektu i při nižší výrobní 
kapacitě 

Osobní náklady 

Inflace 95 3 285 Počítat předem s určitou mírou inflace 
Tržby, úr. míra, služby, 
materiál, provoz. náklady 

Nepřijetí dotace 50 3 150 Maximalizovat snahu o získání dotací Odpisy 

Finanční slabost 
zákazníka 

10 9 90 
Zanést do obchodních podmínek penále za neplacení 
včas 

Tržby 

Pohledávky po 
splatnosti za zákazníkem 

50 5 250 
Zanést do obchodních podmínek penále za neplacení 
včas 

Tržby 

      

Garance a servis           
Náklady na reklamace a 
zajištění záruky 

5 1 5 Minimalizovat možnost vzniku uznatelných reklamací Ost. provozní náklady 

Nedostatečný pozáruční 
servis u dodavatelů 

30 2 60 Správně nastavené obchodní podmínky s dodavateli Ost. provozní náklady 

Vyšší náklady nutné na 
údržbu 

40 3 120 
V rozpočtu počítat s finanční rezervou, maximalizovat 
záruční lhůtu dodaných strojů 

Ost. provozní náklady 
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Legislativní, právní           

Regulační opatření - cla 20 4 80 
Navýšení cen vyváženého zboží, množstevní slevy pro 
velké zahraniční zákazníky 

Tržby, náklady na 
materiál 

Daňové sazby 20 2 40 Navýšení cen prodávaného zboží 
Náklady na materiál, daň 
z  příjmů, služby 

Vliv odborů 10 2 20 
Přizpůsobení požadavkům odborů v rámci firemních 
možností 

Osobní náklady 

Opatření k ochraně 
životního prostředí 

10 1 10 
Rezerva na opatření, která povedou k ochraně 
životního prostředí 

Ost. provozní náklady 

Pokuty za nedodržení 
předpisů 

10 1 10 
Dodržování všech platných zákonů a sledování novel 
zákonů s cílem dodržet platnou legislativu 

Ost. provozní náklady 

Vandalismus 5 4 20 
Správně nastavené pojištění proti vandalismu, 
instalovaný kamerový systém 

Ost. provozní náklady 

Odstoupení od smlouvy 
zákazníkem 

30 7 210 
Pokuty a penále za odstoupení od smlouvy, dohled nad 
dodržováním kvality výrobků 

Tržby 

Špatně nastavené 
pojistné podmínky 

20 3 60 
Konzultace nastavení pojistných podmínek s 
nezávislým odborníkem 

Ost. provozní náklady 

Ochrana vlastních 
průmyslových práv 

10 4 40 
Ochrana vlastních receptur, smluvně vázaní 
zaměstnanci obchodním tajemstvím apod. 

Tržby 

      

Manažerská           

Krátký čas na realizaci 
projektu 

50 4 200 
Počítat s časovou rezervou v harmonogramu, 
nezavazovat se k objemným objednávkam před 
dokončením 

Tržby 

Špatně zvolený 
projektový tým 

5 5 25 
Zvážit volbu členů projektového týmu podle jejich 
zkušeností a kvalifikace 

Ost. provozní náklady 

Nedostatečná 
kvalifikace pracovníků 

40 4 160 
Při výběrovém řízení na nové pracovníky vybrat 
nejzkušenější, zajišťovat pravidelná školení 

Osobní  náklady 

Špatně nastavené řízení 
projektu 

20 2 40 
Řízením projektu pověřit zkušeného manažera, který je 
v oblasti řízení adekvátně kvalifikován 

Tržby, ost. provozní 
náklady 
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Nákup           
Nevhodný výběr 
dodavatelů 

30 5 150 Zvolit dodavatele dle kvality, solventnosti a ceny 
Náklady na materiál, 
služby 

Platnost nabídky od 
dodavatelů 

40 2 80 
Trvat na nabídce, která bude mít dlouhodobou platnost 
s cílem budovat dlouhodobé dod.vztahy 

Náklady na materiál, 
služby 

Zpoždění dodávek 20 7 140 
Zamezit zpoždění dodávek vyššími pokutami za 
zpožděné dodání 

Náklady na materiál, 
služby 

Nedodržení kvality 
dodávek 

10 9 90 
Pečlivý výběr dodavatelů, pokuty za nekvalitní dodávky, 
okamžitá změna špatného dodavatele 

Náklady na materiál, 
služby 

Navýšení cen surovin 60 6 360 Počítat s rezervou k pokrytí růstu cen surovin Náklady na materiál 

      

Obchodní           
Špatně nastavená 
podnikatelská strategie 

50 3 150 Projekt by měl být v souladu s podnikatelskou strategií Tržby 

Nová konkurence 50 8 400 
Snažit se neustále zlepšovat produkty s cílem být 
jedničkou na trhu 

Tržby 

Změna v preferencích 
zákazníků 

20 9 180 
Pravidelné marketingové průzkumy trhu, zjišťování 
zpětné vazby od zákazníků 

Tržby 
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Technická           
Vlastnosti finálního 
produktu 

 7 210 
Správně nastavené výrobní postupy s minimální 
možností odchylky u finálního produktu 

Tržby 

Nedostatečná inovace 
produktů 

20 5 100 
Zajištění pravidelného vývoje nových příchutí müssli 
dle marketingových průzkumů 

Tržby 

Normy - nároky na 
bezpečnost 

40 9 360 
Dodržování všech platných předpisů a norem, 
především těch týkajících se potravin 

Tržby, náklady na 
materiál, služby 

Zkoušky kvality 20 5 100 
Důraz na správný postup při zkouškách a testování 
kvality produktů 

Ost. provozní náklady, 
služby 

Balení a přeprava 40 4 160 
Vyvíjet takové balení, které bude kvalitní a nepoškodí 
se při přepravě k zákazníkovi 

Tržby, služby 

Převzetí zboží 10 5 50 
Smluvně ošetřené převzetí zboží, podepisování 
přejímací dokumentace 

Tržby, služby 

Chyby v dokumentaci 20 2 40 
Důkladná kontrola dokumentace, zaveden systém 
případné opravy dokumentů 

Ost. provozní náklady 

Nové neověřené výrobní 
technologie 

30 3 90 
Zajištění školení obsluhy a seřizování nové výrobní 
linky, maximalizace výrobní produktivity 

Ost. provozní náklady 

Nedostatečná kvalita 
výroby 

20 5 100 
Dodržování pravidel práce na výroní lince s cílem 
minimalizovat zhoršení kvality výrobků 

Ost. provozní náklady 
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V návaznosti na vyjmenovaná rizika je vhodné stanovit jejich pořadí dle jejich významnosti 

vlivu na projektované hodnoty. Seřazené hodnoty jsou uvedeny níže. 

Tabulka 20: Rizika seřazená podle významnosti vlivu na projekt 

Název rizika 
Celková intenzita 
rizika na projekt 

Ovlivněné položky VZZ a Cash flow 

Navýšení investičních nákladů 640 Investiční náklady 

Změny v kurzu EUR/CZK 400 Tržby 

Nová konkurence 400 Tržby 

Navýšení cen surovin 360 Náklady na materiál 

Normy - nároky na bezpečnost 360 Tržby, náklady na materiál, služby 

Inflace 285 Tržby, služby, materiál, provoz. náklady 

Pohledávky po splatnosti za zákazníkem 250 Tržby 

Odstoupení od smlouvy zákazníkem 210 Tržby 

Vlastnosti finálního produktu 210 Tržby 

Krátký čas na realizaci projektu 200 Tržby 

Změna v preferencích zákazníků 180 Tržby 

Nedostatečná kvalifikace pracovníků 160 Osobní náklady 

Balení a přeprava 160 Tržby, služby 

Nepřijetí dotace 150 Odpisy 

Nevhodný výběr dodavatelů 150 Náklady na materiál, služby 

Špatně nastavená podnikatelská strategie 150 Tržby 

Zpoždění dodávek 140 Náklady na materiál, služby 

Vyšší náklady nutné na údržbu 120 Ost. provozní náklady 

Nedostatečná inovace produktů 100 Tržby 

Zkoušky kvality 100 Ost. provozní náklady, služby 

Nedostatečná kvalita výroby 100 Ost. provozní náklady 

Finanční slabost zákazníka 90 Tržby 

Nedodržení kvality dodávek 90 Náklady na materiál, služby 

Nové neověřené výrobní technologie 90 Ost. provozní náklady 

Navýšení osobních nákladů 80 Osobní náklady 

Regulační opatření - cla 80 Tržby, náklady na materiál 

Platnost nabídky od dodavatelů 80 Náklady na materiál, služby 

Nedostatečný pozáruční servis u 
dodavatelů 

60 Ost. provozní náklady 

Špatně nastavené pojistné podmínky 60 Ost. provozní náklady 

Snížená výrobní kapacita nové výrobní 
linky 

50 Osobní náklady 

Převzetí zboží 50 Tržby, služby 
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Daňové sazby 40 Náklady na materiál, daň z příjmů, služby 

Ochrana vlastních průmyslových práv 40 Tržby 

Špatně nastavené řízení projektu 40 Tržby, ost. provozní náklady 

Chyby v dokumentaci 40 Ost. provozní náklady 

Špatně zvolený projektový tým 25 Ost. provozní náklady 

Vliv odborů 20 Osobní náklady 

Vandalismus 20 Ost. provozní náklady 

Opatření k ochraně životního prostředí 10 Ost. provozní náklady 

Pokuty za nedodržení předpisů 10 Ost. provozní náklady 

Náklady na reklamace a zajištění záruky 5 Ost. provozní náklady 

 

V případě, že budeme posuzovat vliv rizik na jednotlivé položky VZZ a CF, budou mít na 

výsledné hodnoty největší vliv následující faktory s uvedenou celkovou intenzitou. 

Tabulka 21: Nejvíce citlivé položky VZZ/CF na rizika projektu 

Položka VZZ/CF Celková intenzita rizik působících na položku 

Tržby 2320 

Náklady na materiál 1585 

Služby 1455 
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5.2 Jedno-faktorová analýza 

Nejdříve byla provedena jednofaktorová analýza, která zkoumá vliv rizika změny investičních 

nákladů na zvolené výstupní veličiny. Výstupy jsou uvedeny níže. Riziko změny v hodnotách 

se nepředpokládá vyšší než 10%. 

U všech analýz Monte Carlo, které byly provedeny v programu Crystal Ball, bylo provedeno 

10 000 náhodných výběrů hodnot, které byly vyhodnoceny dle předvolených 

pravděpodobnostních rozdělení. Vygenerovanými hodnotami byla proložena křivka rozložení 

pravděpodobnosti a zjištěny její statistické charakteristiky. 

5.2.1 Zisk v prvním roce projektu (2014) 

Rozložení pravděpodobnosti 

Rozložení pravděpodobnosti výše zisku v prvním roce realizace projektu, tedy v roce 2014, 

má téměř normální rozdělení pravděpodobnosti. V prvním roce realizace projektu je vidět, že 

při úvaze rizika pouze v investičních nákladech je pravděpodobnost záporného hospodářského 

výsledku nulová. 

Graf 2: Rozdělení pravděpodobnosti – Jedno-faktorová analýza – Zisk v roce 2014 
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Statistické charakteristiky rozdělení pravděpodobnosti 

Tabulka 22: Statistické charakteristiky – Jedno-faktorová analýza - Zisk v roce 2014 

Statistická veličina Hodnota 
Střední hodnota 3 638 
Medián 3 635 
Modus 3 624 
Směrodatná odchylka 554 
Rozptyl 306 955 
Šikmost 0,0276 
Špičatost 2,39 
Variační koeficient 0,1526 
Minumum 2 126 
Maximum 5 218 

 

5.2.2 Zisk v posledním roce uvažované životnosti pr ojektu (2023) 

Rozložení pravděpodobnosti 

Rozložení pravděpodobnosti výše zisku v prvním roce realizace projektu, tedy v roce 2014, 

má téměř normální rozdělení pravděpodobnosti. Z grafu je vidět, že zisk se pohybuje mezi 34 

a 35 mil. Kč, což je velmi vysoké číslo a svědčí o vysoké výnosnosti projektu na konci 

uvažované životnosti investice. 

Graf 3: Rozložení pravděpodobnosti – Jedno-faktorová analýza – Zisk v roce 2023 
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Statistické charakteristiky rozložení pravděpodobnosti 

Tabulka 23: Statistické charakteristiky – Jedno-faktorová analýza – Zisk v roce 2023 

Statistická veličina Hodnota 
Střední hodnota 34 410 
Medián 34 411 
Modus 34 412 
Směrodatná odchylka 91 
Rozptyl 8 321 
Šikmost -0,0215 
Špičatost 2,34 
Variační koeficient 0,0027 
Minumum 34 163 
Maximum 34 649 

 

5.2.3 Čistá sou časná hodnota (NPV) 

Rozložení pravděpodobnosti 

Čistá současná hodnota je kladná a pohybuje se ve vysokých hodnotách od 112 do 140 mil. 

Kč, což svědčí o vysoké výnosnosti investičního projektu. 

Graf 4: Rozložení pravděpodobnosti – Jedno-faktorová analýza – NPV 
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Statistické charakteristiky rozložení pravděpodobnosti 

Tabulka 24: Statistické charakteristiky – Jedno-faktorová analýza - NPV 

Statistická veličina Hodnota 
Střední hodnota 123 520 
Medián 123 528 
Modus 123 550 
Směrodatná odchylka 4 219 
Rozptyl 17 803 899 
Šikmost -0,0104 
Špičatost 2,61 
Variační koeficient 0,0342 
Minumum 107 857 
Maximum 138 864 

 

5.2.4 Vnit řní výnosové procento (IRR) 

Rozložení pravděpodobnosti 

Střední hodnota rozdělení pravděpodobnosti pro vnitřní výnosové procento u jedno-faktorové 

analýzy je 54,9%, což je velmi vysoká hodnota. Nejnižší hodnota je předpokládána ve výši 

30%, což je stále velmi příznivý výsledek pro uvedený investiční projekt. 

Graf 5: Rozložení pravděpodobnosti – Jedno-faktorová analýza - IRR 
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Statistické charakteristiky rozložení pravděpodobnosti 

Tabulka 25: Statistické charakteristiky – Jedno-faktorová analýza - IRR 

Statistická veličina Hodnota 
Střední hodnota 54,9% 
Medián 50,8% 
Modus 44,4% 
Směrodatná odchylka 16,7% 
Rozptyl 2,8% 
Šikmost 2,23 
Špičatost 13,01 
Variační koeficient 0,3032 
Minumum 29,4% 
Maximum - 

 

5.3 Vícefaktorová analýza 

U vícefaktorové analýzy byly do simulace zapojeny veškeré vstupní veličiny a rizika jejich 

změn dle stanoveného rozdělení pravděpodobnosti. Riziko změny je predikováno na 

maximální hranici 10%. U všech grafů bylo vygenerováno 10 ti. náhodných hodnot, na 

základě kterých byly vytvořeny grafy rozložení pravděpodobnosti pro zvolené výstupní 

veličiny. 

Vzhledem k tomu, že na zvolené výstupní veličiny působí ve více faktorové analýze více 

vlivů, byly podrobeny důkladnějšímu zkoumání. Cílem bylo zjistit, které vstupní veličiny 

mají největší vliv na hodnoty výstupních veličin. 

5.3.1 Zisk v prvním roce projektu (2014) 

Rozložení pravděpodobnosti 

V prvním roce realizace projektu je pravděpodobnost záporného hospodářského výsledku 

celkem vysoká. Jedná se však o začátek realizace projektu, který není natolik důležitý, aby 

ovlivnil celý projekt. Je nutné se zaměřit na celkové příjmy během celé doby životnosti 

investičního projektu. 
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Graf 6: Rozložení pravděpodobnosti – Vícefaktorová analýza – Zisk v roce 2014 

 

Statistické charakteristiky rozložení pravděpodobnosti 

Tabulka 26: Statistické charakteristiky – Vícefaktorová analýza – Zisk v roce 2014 

Statistická veličina Hodnota 
Střední hodnota 3 546 
Medián 3 430  
Modus 3 199 
Směrodatná odchylka 20 414 
Rozptyl 416 727 066 
Šikmost 0,0340 
Špičatost 3,00 
Variační koeficient 5,76 
Minumum -1 796 823 
Maximum - 

 

Analýza citlivosti 

Analýza citlivosti byla provedena s cílem stanovit nejvýznamnější vlivy, které působí na 

výslednou hodnotu zisku v roce 2014. Bylo zjištěno, že se jedná o následující vstupní veličiny 

s uvedeným procentuálním vlivem. 

� Tržby (+75,6) 

� Náklady na materiál (-18,8) 

� Náklady na služby (-4,6) 

� Provozní náklady (-0,2) 
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Graf 7: Graf citlivosti pro zisk v roce 2014 

 

5.3.2 Zisk v posledním roce uvažované životnosti pr ojektu (2023) 

Rozložení pravděpodobnosti 

Střední hodnota rozdělení pravděpodobnosti pro zisk v roce 2023 u vícefaktorové analýzy je 

cca 34 mil., což je velmi vysoká hodnota. Je zde i pravděpodobnost záporného zisku, ale ta je 

s ohledem na vysoký rozptyl relativně nízká. 

Graf 8: Rozložení pravděpodobnosti – Vícefaktorová analýza – Zisk v roce 2023 
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Statistické charakteristiky rozložení pravděpodobnosti 

Tabulka 27: Statistické charakteristiky – Vícefaktorová analýza – Zisk v roce 2023 

Statistická veličina Hodnota 
Střední hodnota 34 178 
Medián 33 868 
Modus 33 247 
Směrodatná odchylka 29 446 
Rozptyl 869 076 531 
Šikmost 0,0633 
Špičatost 3,01 
Variační koeficient 0,8615 
Minumum -896 525 
Maximum - 

 

Analýza citlivosti 

Na výsledné hodnoty zisku v posledním roce mají nejvýznamnější vliv následující vstupní 

veličiny s uvedeným kladným/záporným vlivem: 

� Tržby (+75,2) 

� Náklady na materiál (-18,6) 

� Náklady na služby (-5,5) 

Graf 9: Analýza citlivosti pro zisk v roce 2023 
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5.3.3 NPV 

Rozložení pravděpodobnosti 

Při pohledu na graf rozložení pravděpodobnosti NPV u vícefaktorové analýzy vidíme, že 

pravděpodobnost vzniku záporné NPV je opravdu minimální. Střední hodnota je na úrovni 

cca 124 mil. Kč, což svědčí o vysoké návratnosti investičního projektu. 

Graf 10: Rozložení pravděpodobnosti – Vícefaktorová analýza - NPV 

 

Statistické charakteristiky rozložení pravděpodobnosti 

Tabulka 28: Statistické charakteristiky – Vícefaktorová analýza - NPV 

Statistická veličina Hodnota 
Střední hodnota 124 260  
Medián 124 260 
Modus 124 260 
Směrodatná odchylka 70 345 
Rozptyl 4 948 461 504 
Šikmost 0,00 
Špičatost 3,00 
Variační koeficient 0,5661 
Minumum - 
Maximum - 
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Analýza citlivosti 

Nejvýznamnější vliv na výslednou hodnotu NPV mají následující vstupní veličiny 

s uvedeným procentuálním podílem na celkovém působení na tuto hodnotu. 

Jedná se o tyto data: 

� Tržby (+74,9%) 

� Náklady na materiál (-19,9%) 

� Náklady na služby (-5,1%) 

Graf 11: Analýza citlivosti pro NPV 
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5.3.4 IRR 

Rozložení pravděpodobnosti 

U vícefaktorové analýzy je pravděpodobnost záporného IRR vyšší než u jedno-faktorové 

analýzy. Přesto však při pohledu na graf vidíme, že převažuje pravděpodobnost hodnot 

v rozmezí 0-120%, což opět svědčí o vysoké výnosnosti uvedeného investičního záměru. 

Graf 12: Rozložení pravděpodobnosti – Vícefaktorová analýza - IRR 

 

 

Statistické charakteristiky rozložení pravděpodobnosti 

Tabulka 29: Statistické charakteristiky – Vícefaktorová analýza - IRR 

Statistická veličina Hodnota 
Střední hodnota 76,8% 
Medián 63,8% 
Modus 40,8% 
Směrodatná odchylka 68,1% 
Rozptyl 46,4% 
Šikmost 1,40 
Špičatost 6,67 
Variační koeficient 0,8864 
Minumum -78,5% 
Maximum - 
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Analýza citlivosti 

Nejvýznamnější vliv na výslednou hodnotu IRR mají následující vstupní veličiny s uvedeným 

procentuálním podílem na celkovém působení na tuto hodnotu. 

Jedná se o tyto data: 

� Tržby v roce 2014 (+39,6%) 

� Tržby v roce 2015 (+15,7%) 

� Náklady na materiál v roce 2014 (-11,2%) 

� Tržby v roce 2016 (+6,8%) 

� Investiční náklady (-6,7%) 

� Náklady na materiál v roce 2015 (-4,6%) 

� Tržby v roce 2017 (+4,1%) 

� Náklady na materiál v roce 2016 (-1,9%) 

� Náklady na služby v roce 2014 (-1,8%) 

� Tržby v roce 2018 (+1,7%) 

� Atd. 

 

Graf 13: Analýza citlivosti pro IRR 
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5.4 Závěrečné hodnocení pravd ěpodobnostní analýzy rizik 

V případě, že uvažujeme riziko pouze ve výši investičních nákladů projektu, není projekt 

v žádném ohledu ohrožen. Pravděpodobnost vzniku záporného hospodářského výsledku, 

záporné čisté současné hodnoty i vnitřního výnosového procenta je nulová. Projekt se jeví 

jako vysoce ziskový. 

Při zahrnutí rizika také do všech nákladových položek, které jsou predikovány, vzniká 

výrazně vyšší riziko vzniku záporných hodnot. Přesto je však vhodné zdůraznit, že 

pravděpodobnost negativních změn ve všech nákladových a výnosových položkách je 

minimální a s ohledem na vysoký rozptyl hodnot je riziko ztráty a realizace projektu relativně 

nízké. 

Analýza citlivosti prokázala významnost především tří položek výkazu zisků a ztrát a výkazu 

cash flow, kterým by měl investor věnovat zvýšenou pozornost. Jedná se o následující tři 

položky, u kterých by měla naplánovat zvýšená opatření k eliminaci rizik a snížení možnosti 

vzniku negativního vlivu na výsledný efekt projektu. 

Tržby 

Pro zajištění tržeb by měla společnost mít podrobně propracovaný plán pro distribuci. Již dnes 

má Emco velké množství stálých zákazníků mezi obchodními řetězci a spokojené zákazníky, 

které müsli výrobky pravidelně kupují. V tomto ohledu je obrat společnost stálý s mírným 

ročním nárůstem. 

Dále má společnost také již dnes významné procento obratu na exportu. Již dnes vyváží do 

několika zemí a plánuje své výrobky dále vyvážet ve větších objemech. V tomto ohledu je 

nutné dbát na kvalitu marketingových kampaní, obchodních jednání s významnými 

potenciálními zákazníky a mimo jiné na kvalitu výrobků a včasnost dodávek. 

Náklady na materiál 

Náklady na materiál představují výdaje za suroviny pro výrobu müsli výrobků, na jejichž 

výrobu a distribuci se společnost Emco zaměřuje. Tyto náklady nemůže investor příliš 

ovlivnit, ale je nutné, aby počítal s určitou možností změny, především s případným 

navýšením cen oproti plánovanému stavu. 

Firma počítá i s určitou možností zahrnutí zvýšení nákladů do prodejní ceny, ale tuto změnu 

ceny je nutné předem prodiskutovat se stálými zákazníky s cílem minimalizace možnosti 

ztráty některého z dlouhodobých odběratelů. 
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Náklady na služby 

Služby, které společnost Emco při svých aktivitách využívá, jsou také významnou položkou 

ve výkazu zisků a ztrát. Přesto je tato položka složena z několika relativně menších částek, 

které není nutné vzhledem k jejich objemu pozorovat. V položce služeb je významnou sumou 

především logistika, marketing a režijní náklady za provoz kanceláří a zajišťování polotovarů. 

Náklady na logistiku lze dobře plánovat s ohledem na dlouhodobé vztahy s dopravci a 

dlouhodobé smlouvy o distribuci do okolních zemí. Náklady na marketing lze velmi dobře 

regulovat, nesmí však omezit celkový dopad, který by marketingové kampaně měly mít. 

V tomto ohledu se vyplatí efektivně investovat i relativně vyšší částku s očekáváním vyššího 

zisku v budoucnosti. U režijních nákladů na provoz kanceláří a zajišťování polotovarů se 

historicky neobjevovaly výrazné změny oproti plánovaným hodnotám, není tedy v tuto chvíli 

nutné se těmito položkami zabývat. 
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6 ZÁVĚR 

Diplomová práce se věnovala podrobnému popisu a hodnocení investičního záměru, jehož 

předmětem je výstavba nové výrobní haly pro společnost Emco v Hrdlech na Litoměřicku a 

nákupu nových strojních technologií pro výrobu různých druhů müsli. Cílem práce bylo 

charakterizovat investiční projekt s ohledem na veškeré faktory, které s plánováním investice 

souvisejí. Velký důraz byl především kladen na plánování finančních toků, příjmů a výdajů, 

nákladů a výnosů, z nichž dále vycházelo i sestavení základních finančních výkazů – výkaz 

zisků a ztrát (VZZ) a výkazu peněžních toků (Cash flow – CF). K samotnému hodnocení 

finanční realizovatelnosti projektu byly použity základní statické i dynamické ekonomické 

ukazatele. 

Teoretická část diplomové práce se zaměřovala na úvod do problematiky investičních 

projektů a definovala jednotlivé kroky jejich plánování. Tato diplomová práce se dále 

soustředila především na podrobný popis některých částí – marketingové analýzy a finanční 

analýzy, které představují nejvýznamnější oblast plánování s ohledem na nutnost generování 

zisku a zajištění obratu pomocí marketingových nástrojů. S plánováním investičních projektů, 

především výnosových a nákladových položek v plánovaných finančních výkazech souvisejí 

také určitá rizika odchýlení skutečnosti od predikovaných hodnot. Proto se tato práce také 

podrobněji věnovala pravděpodobnostní analýze rizik, která byla provedena s použitím 

moderního softwarového nástroje Crystal Ball od společnosti Oracle. 

Praktická část práce se již konkrétně věnovala investičnímu záměru do výstavby nové výrobní 

haly a nákupu strojních technologií. Podrobně byl rozebrán marketingový plán společnosti 

s cílem představit kvalitní základnu společnosti, která je schopna do budoucna zajistit neustále 

rostoucí obrat. Investorem a majitelem nového objektu je společnost Emco s.r.o., která bude 

v nové hale provozovat výrobní závod pro produkci několika druhů müsli, které má již dnes 

stovky spokojených spotřebitelů nejen v České republice, ale i v zahraničí. 

Pro uvedený investiční záměr byla provedena podrobná finanční analýza. Její tvorba 

spočívala v predikci jednotlivých nákladových a výnosových položek a vytvoření 

plánovaných finančních výkazů – VZZ a CF. Hodnocení finanční realizovatelnosti projektu 

proběhlo formou výpočtu několika základních ekonomických ukazatelů. Jednalo se o tyto 

ukazatele: celkový příjem z investice, čistý celkový příjem z investice, průměrný roční příjem 

průměrná roční návratnost, doba návratnosti, čistá současná hodnota (NPV), vnitřní výnosové 
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procento (IRR), index ziskovosti (PI). Uvedený projekt se jeví po výpočtu všech uvedených 

ekonomických ukazatelů jako ziskový a finančně efektivní a je vhodné ho realizovat. 

Jelikož jsou veškeré finanční toky navrženy dle minulého vývoje a není možné nikdy přesně 

odhadnout budoucí vývoj, je nutné také uvažovat určitá rizika možnosti odklonění reálných 

hodnot od uvedené předpovědi. Proto byla identifikována rizika včetně intenzity jejich vlivu 

na plánované finanční položky. Následně byla také pro tato rizika stanovena opatření pro 

jejich eliminaci s cílem zajistit finanční efektivnost projektu a dostatečnou návratnost 

investice. 

Dále byla provedena pravděpodobnostní analýza v softwaru Crystal Ball, jejíž cílem bylo 

zjistit vliv rizika v jednotlivých položkách na výsledné hodnoty vybraných ekonomických 

ukazatelů, kterými byly zisk v prvním a posledním roce životnosti investice, NPV a IRR. Pro 

tyto ukazatele byla provedena jednofaktorová analýza pro zjištění vlivu rizika změny 

investičních nákladů na vybrané ukazatele a vícefaktorová analýza, která zkoumala vliv 

veškerých výnosových a nákladových položek na výsledné hodnoty ukazatelů. 

Jednofaktorová analýza odhalila, že i při změně výše investičních nákladů o +/- 10% se jeví 

projekt stále jako vysoce ziskový. U vícefaktorové analýzy bylo zjištěno, že při současné 

negativní změně u všech položek VZZ je možné, že dojde k záporným ziskům i záporným 

hodnotám NPV a IRR. Proto byla provedena analýza citlivosti, která odhalila, že 

nejvýznamnějšími položkami jsou tržby, náklady na materiál a náklady na služby. Je tedy 

nutné tyto položky neustále sledovat, podporovat prodej, minimalizovat náklady na suroviny 

a efektivně využívat nakupované služby, aby nemohla být finanční efektivnost projektu 

ohrožena. 
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8 SEZNAM ZKRATEK A ZNA ČEK 

 
VZZ    Výkaz zisku a ztráty 
 
CF   Cash flow 
  
NPV   Čistá současná hodnota 
 
IRR   Vnitřní výnosové procento 
 
PI   Index ziskovosti 
 
r   diskontní sazba 
 
 


