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Abstrakt 

PUedmEtem diplomové práce je zhodnoceni ekonomické efektivnosti investičního 

zámEru ve společnosti TESYDO, s. r. o. a na základE výsledk] hodnocení stanovení 

doporučujícího verdiktu. Úvodní část práce je vEnována teoretickým poznatk]m v oblasti 

finanční analýzy, hodnocení efektivnosti investic a rizika s nimi spojenými. Ve druhé 

části jsou tyto poznatky využity pro finanční analýzu podniku a následné zhodnoceni 

investičního zámEru. V závEru práce je uvedeno souhrnné hodnoceni investičního 

zámEru. 

Abstract 

Evaluation of economic efficiency of the investment plan in TESYDO, s.r.o and 

a determination of a recommendatory award on the basis of results of the evaluation is 

the subject of this diploma thesis. The introductory part of the thesis is dedicated to 

theoretical knowledge in the field of financial analysis, evaluation of efficiency of the 

investments and the related risks. In the second part, this knowledge is used for a financial 

analysis of the company and subsequent evaluation of the investment plan. Summary 

evaluation of the investment plan forms a conclusion of this thesis. 

Klíčová slova 

Finanční analýza, investice, investiční projekt, hodnoceni investic, riziko, kapitál, 
zdroje financování. 
 
Keywords 

Financial analysis, investment, investment project, investment valuation, risk, 

capital, funding sources 
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ÚVOD 

Investiční činnost jako jeden z hlavních úkol] managementu patUí k základním 

podmínkám prosperity každé společnosti a je jedním z nejd]ležitEjších pUedpoklad] pro 

maximalizaci zisku podniku. Tato činnost je činností dlouhodobou a podnik pUi ní Ueší 

zásadní otázky do čeho investovat, kdy investovat, jakým zp]sobem a jak kapitál použít. 

Tato rozhodnutí tak mají dlouhé dopady na ekonomickou stabilitu podniku, a tedy i 

podnik celkovE. Investice mohou pUinést velké zisky, ale také vysoké ztráty, které mohou 

zp]sobit i krach společnosti.  

Budoucí pUíjmy plynoucí z investičního rozhodování jsou velmi nejisté, proto je 

nesmírnE d]ležité vEnovat investičním projekt]m a jejich pUípravE velkou pozornost. 

Rozhodování o realizaci projektu musí být podloženo finanční analýzou, která se 

zamEUuje na hodnocení finančního zdraví podniku a je dílčí částí v investičním 

rozhodování. Pokud je finanční situace podniku vyhodnocena jako dobrá m]žeme se 

zamEUit na samotné hodnocení a rozhodování o realizaci plánovaného investičního 

zámEru.  

PUi rozhodování o investičním projektu je také nutné rozhodnout o zp]sobu jeho 

financování. PUi investicích, které jsou pro podnik kapitálovE náročné, není možné zajistit 

veškeré finance z vlastních zdroj] a je tak nutné využít externích zdroj] financování. U 

cizích zdroj] financování je tUeba dbát opatrnosti, protože vysoké externí financování 

m]že negativnE ovlivnit stabilitu společnosti. PUi pUípravE projektu je nezbytné zamEUit 

se na hodnocení ekonomických a finančních metod hodnocení efektivnosti investice. 

Tyto pUípravy a hodnocení jsou velmi náročné a výsledky, které nám pUináší, by mEly být 

dostatečnE pUesvEdčivé pro jejich uskutečnEní. Žádná investice není bezriziková, proto je 

nutné tato rizika v hodnocení projektu zohlednit, a to i v části požadované výnosnosti za 

podstoupení rizika investice.  

 Pro zpracování diplomové práce jsem si vybral téma hodnocení efektivnosti 

investice ve společnosti TESYDO, s. r. o.    
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CÍL A METODIKA PRÁCE 

Hlavním cílem diplomové práce je provést hodnocení ekonomické efektivnosti 

investičního projektu v podobE nákupu nové technologie obsahující mEUící zaUízení a 

software v podniku TESYDO, s. r. o., který p]sobí jako inspekční a certifikační orgán. 

D]vodem realizace tohoto investičního projektu je snížení stále se zvyšujících náklad] 

na outsourcing služeb a zároveO také dosažení vyšších tržeb podniku. Dílčími cíli práce 

jsou vymezení vhodných metod využitelných pro Uešení, zhodnocení pUínosnosti projektu 

a návrh možné alternativy financování společnE s provedením finanční analýzy podniku. 

Diplomová práce je rozdElena na teoretickou a praktickou část. V úvodní části 

práce budou popsány nezbytné teoretické podklady pro hodnocení ekonomické 

efektivnosti investičního projektu, týkající se vymezení investic a investiční činnosti, 

finanční analýzy, dále metody hodnocení investičních zámEr] a rizika spojená s investiční 

činností podniku.  

V úvodu praktické části bude pUedstavena společnost spolu s hlavními trhy 

a podnikovou strategií, provedeno hodnocení odvEtví. V další části bude provedena 

analýza finančního zdraví podniku za pomoci pomErových ukazatel] a výpočtu 

bankrotního modelu. Po ujištEní se o dobrém finančním zdraví podniku bude provedeno 

hodnocení projektu, projekt bude stručnE popsán, budou vypočteny vstupy pro hodnocení 

investice a tyto následnE využity pUi dynamickém hodnocení investice za pomoci 

stanovení čisté současné hodnoty, doby návratnosti a výpočtu vnitUního výnosového 

procenta. Na konci hodnocení projektu budou stanoveny rizika projektu spolu s analýzou 

citlivosti rizik. 

 V závEru praktické části budou využity vypočtené vstupy pro ekonomické 

hodnocení projektu a po výpočtu tEchto hodnot bude stanoveno doporučení, zda 

investiční projekt realizovat či nikoliv.  

K vypracování práce jsem využil všech dostupných informací a podklad] 

poskytnutých firmou TESYDO. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

1. Vymezení investic 

 1 Klasifikace investicí  

Investice dle Hrdého m]žeme definovat v nejširším pojetí jako ekonomickou 

činnost, pUi které se určitý subjekt Ěstát, podnik či jednotlivecě vzdá své současné spotUeby 

s cílem zvýšit produkci statk] v budoucnu (2011). 

Dle Valacha se za investice podniku považují penEžní výdaje, u kterých lze 

očekávat jejich pUemEnu na budoucí penEžní pUíjmy bEhem delšího časového úseku. 

Investice také mají význam pro zvýšení ekonomické aktivity a pro dlouhodobEjší r]st 

ekonomiky. Cílem investiční politiky pro každý podnik je pUedevším pUíprava, výbEr  

a realizace investičních projekt], které pUispEjí ke zvýšení tržní hodnoty podniku Ě1řř5ě. 

ObdobnE definici investice popisuje Rejnuš, který uvádí, že „Investici je možno 

chápat jako zámErné obEtování jisté dnešní hodnoty Ězpravidla pUesnE určeného množství 

penEžních prostUedk]ě za účelem získání vyšší hodnoty budoucí. PUitom platí, že zatímco 

obEtování se dEje v pUítomnosti a je jisté, „odmEna“ pUichází  

až v budoucnosti a je vždy nejistá, pUičemž pokud v]bec pUijde, je její velikost obecnE 

neurčitá“ Ě2004, s.12ě. 

ZároveO Hrdý Ě2011ě uvádí členEní na: 

1) Hrubé investice jako pUír]stek hodnoty investičních statk] za určité období 

ĚpoUízení a úbytky hmotných a nehmotných aktiv, zmEna stavu zásobě 

2) Čisté investice neboli tzv. rozšiUovací jsou dány hrubými investicemi sníženými 

o znehodnocení kapitálu Ěkapitálová spotUeba, zejména odpisyě 

Míra investice je relativní ukazatel vyjadUující podíl hrubých investic na hrubém  

Synek (2000ě uvádí tUi základní druhy investic: 

1) hmotné ĚvEcné, fyzické, kapitálovéě investice vytváUející nebo rozšiUující výrobní 

kapacitu podniku, 
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2) finanční investice jako je nákup cenných papír], obligací, akcií, p]jčení penEz 

investičním aj. společnostem za účelem získání úrok], dividend nebo zisku, 

3) nehmotné Ěnemateriálníě investice, mezi nEž se Uadí nákup know how, výdaje  

na výzkum, vzdElání, sociální rozvoj aj. 

Z pohledu, zda investice obnovuje nebo rozšiUuje výrobní kapacitu podniku, uvádí Synek 

(2000ě další rozdElení hmotných investic: 

1) rozšiUovací investice- rozšíUení výrobní kapacity, výzkum a vývoj nového 

výrobku, zavedení nové technologie, zlepšení pracovního prostUedí či investice 

týkající se ochrany životního prostUedí 

2) obnovovací investice- výmEna a obnova výrobního zaUízení s cílem zredukovat 

náklady 

 

2. Investiční činnost 

 1 Investiční rozhodování 

Investiční činnost znamená pro podnik specifickou oblast jeho celkové aktivity 

zamEUenou na obnovu a rozšíUení hmotného a nehmotného investičního majetku podniku. 

Investiční rozhodování zahrnuje dlouhodobé rozhodování, kde se uvažuje s faktorem 

času, rizikem zmEn po dobu pUípravy a realizace. VýraznE ovlivOuje efektivnost celé 

aktivity podniku po dlouhodobé stránce a je velice náročné  

na komplexní znalost interních a externích podmínek, za kterých se investice realizuje  

a ve kterých bude p]sobit ĚValach, 1993). 

PUíprava, hodnocení a výbEr investičních projekt] vychází ze strategických 

firemních cíl], tzn. že by podnik mEl respektovat jednotlivé složky strategie Ěvýrobková, 

marketingová, inovační, finanční, personální a zásobovacíě ĚFotr, 2011ě. 

Finanční stránkou investičního rozhodování se zaobírá kapitálové plánování  

a dlouhodobé financování, které zahrnuje tyto problémy ĚValach, 1řř3ě: 

1) Plánování kapitálových výdaj] 

2) Plánování penEžitých pUíjm] investice 



11 
 

3) Finanční kritéria pUi výbEru investičních projekt] 

4) Brát v úvahu rizika v kapitálovém plánování a investičním rozhodování 

5) Dlouhodobé financování investiční činnosti podniku 

PUi rozhodování musí investor u každé investice na každou investiční pUíležitost 

nahlížet z nEkolika pohled] a sledovat tato základní kritéria, která jsou vyobrazena níže: 

 

 

 

 

 

 

 

Jde o sloučení tEchto tUí kritérií. Bohužel nejde nikdy dosáhnout všeho naráz 

v optimálním mEUítku. Pokud podnikatel požaduje vyšší výnos, musí pUijmout vyšší 

riziko nebo obrácenE, požaduje-li nízké riziko, musí počítat s nižším výnosem. Tím 

pádem je každý nucen se rozhodnout, který bod je pro nEj d]ležitEjší ĚHrdý, 2011ě. 

Výnos značí výkonnost určité investice a je odmEnou za podstoupené riziko v 

investování. Nominální výnos se vyjadUuje v procentech investované částky. Reálný 

výnos získáme po odečtení inflace. Riziko určuje stupeO nejistoty Ěvýskyt nepUíznivého 

jevuě spojeného s pUedpokládaným výsledkem. Likvidita pUedstavuje rychlost možnosti 

promEnit danou investici zpEt na peníze neboli očekávanou výhodnost tohoto zlikvidnEní 

investice ĚPeníze.cz, 2003ě. 

 

2. 2 Fáze života projektu 

Definujeme 4 fáze života projektu ĚFotr, 2011): 

1) PUedinvestiční neboli pUedprojektová pUíprava 

2) Investiční Ěprojektová pUíprava a realizace samostatné výstavbyě 

VÝNOS 

RIZIKO LIKVIDITA 

Obrázek 1: Magický trojúhelník  

Zdroj: Vlastní zpracování dle Peníze.cz Ě2003ě 
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3) Provozní neboli operační 

4) Ukončení provozu a likvidace 

Každá tato fáze je určitým zp]sobem d]ležitá z hlediska úspEšnosti daného projektu, 

ale nejvyšší pozornost bychom mEli vEnovat pUedinvestiční fázi, jelikož úspEch nebo 

neúspEch bude ve velké míUe záviset na analýze a informacích získané v marketingové, 

finanční, technicko- technologické a ekonomické oblasti. I když zpracování této prvotní 

fáze není zdaleka levnou záležitostí, nemEli bychom ji podcenit, protože m]žeme často 

pUedejít značným ztrátám spojeným s vynaložením našich prostUedk] do špatného 

projektu, který by neuspEl. Výsledkem této fáze je investiční rozhodnutí, zda projekt 

realizovat či nikoliv. 

Druhá fáze, tj. investiční obsahuje dvE základní etapy, a to etapu projekční  

a realizační Ěetapa výstavbyě. Je možné i bEhem projekční fáze, kde nejsou náklady 

zanedbatelné, projekt revidovat či pUípadnE zastavit. Investiční fáze znamená výstavbu 

projektu a je dokončena pUedáním finálního projektu do zkušebního provozu. Nesmíme 

ovšem zapomenout na pUedcházející zaškolení provozní obsluhy, kolaudační Uízení  

a provedení garančních test]. 

Zkušebním provozem s realizací postupného nábEhu instalovaného jednotky  

na projektovou kapacitu označujeme provozní fázi projektu. Součástí této fáze je bEžný 

provoz, Uádná údržba a postupné zdokonalování jednotky. Údržba výraznE ovlivOuje 

dlouhodobost životního cyklu projektu a jeho spolehlivé a bezpečné využívání po celou 

dobu jeho trvání.  

Na konci životnosti daného projektu je nezbytné vybudované zaUízení odstranit. 

Tímto nastává čtvrtá fáze, tj. ukončení projektu a likvidace. S touto fází souvisí jak 

náklady spojené s likvidací zaUízení, tak i možné výnosy spojené s prodejem 

likvidovaného zaUízení.  
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Obrázek 2:Etapy života projektu  

Zdroj: BusinessInfo.cz (2011) 
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Obrázek 3: Rozhodovací kroky pUi pUípravE a realizaci projektu  

Zdroj: BusineeInfo.cz (2011) 
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3. Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projekt] 

3.1 Hodnocení efektivnosti investic  

Podstatou hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projekt] jsou ekonomická 

mEUítka, za které lze považovat očekávané kapitálové výdaje na poUízení majetku, cash 

flow, náklady na vlastní kapitál podniku a současnou hodnotu očekávaných výnos] 

(Valach, 1995). 

Dalšími d]ležitými kritérii hodnocení efektivnosti investic, jak už jsem zmiOoval 

v pUedcházející kapitole, je rizikovost, likvidnost a výnosnost. Ideální investice je, pokud 

má vysokou výnosnost, zároveO je bez rizika a co nejdUíve splatná. Ovšem v praxi taková 

investice neexistuje a ve skutečnosti jsou kritéria protikladná (Synek, 2000). 

Postup hodnocení investic podle Synka Ě2000ě: 

- Určení jednorázových nákladu na investici 

- Odhad budoucích výnos] a rizik 

- Určení nákladu na kapitál Ěpodniková diskontní míraě 

- Výpočet současné hodnoty očekávaných výnos] Ěcash flowě 

 

Určení jednorázových náklad] na investici 

U investičních náklad] na poUízení pozemk], stroj] a výrobního zaUízení bývá 

odhad vEtšinou pUesný, ale u ostatních náklad], tj. náklady stavební, náklady na výzkum 

a vývoj, na pUeškolení pracovník] či náklady na ochranu životního prostUedí, tam  

už odhad tak pUesný nebývá. V praxi se setkáváme s tím, že skutečné náklady se často liší 

od tEch pUedpokládaných, které si podnik vypočítá, což má obvykle špatný dopad  

na podnik. 

Odhad budoucích výnos] a rizik 

Čistý zisk a odpisy jsou hlavními položkami výnos]. Výpočet vychází z odhadu 

budoucích tržeb a náklad] Ěfixních a variabilníchě. Investice obvykle vyvolává pUír]stek 

zásob a r]st tržeb zvyšuje pohledávky. R]st tEchto položek vyvolává potUebu 
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dodatečných zdroj]. Rozdíl mezi pUír]stkem obEžných aktiv a krátkodobých pasiv 

označujeme jako zmEna čistého pracovního kapitálu. 

 

Určení podnikové diskontní míry Ěnáklady na kapitálě 

PenEžní kapitál vložený na poUízení investice má podobnE jako ostatní výrobní 

faktory své náklady. Financuje-li podnik celou investici vlastním kapitálem, pak cenou 

kapitálu m]že být požadovaný nebo alternativní výnos z vlastního kapitálu. 

ůlternativním výnosem se rozumí výnos, kterého by podnik mohl dosáhnout umístEním 

volného kapitálu do nejlepší reálné alternativní investice. Je-li investice plnE financovaná 

cizím kapitálem, pak je náklad úrok z úvEru. V praxi používá značná část podnik] 

kombinovaný zp]sob financování Ěvlastní a cizí kapitálě, což se uvádí jako nejvhodnEjší 

zp]sob. ObecnE platí, že cizí zdroje, ač zvyšují náklady podniku, jsou levnEjší oproti 

vlastním zdroj]m. Pr]mErnE kapitálové náklady vypočteme jako vážený aritmetický 

pr]mEr.  

ka= Wd kd (1 - t) + Wp kp + Ws ks 

ka  pr]mErná míra kapitálových náklad] podniku Ěpodniková diskontní míraě 

kd   úroková míra pUed zdanEním 

kp   míra náklad] na preferenční akcie Ědividendě 

ks  míra náklad] zadržený zisk a kmenové jmEní Ěve výši míry dividend ze 
společnýchg akciíě 

t  procento zdanEní podnikových pUíjm] 

Wd, Wp, Ws váhy jednotlivých kapitálových složek určené procentem z celkových 
zdroj] 

 

Výpočet současné hodnoty očekávaných výnos]  

Zatímco jednorázové náklady na investici jsou vynaloženy v krátkém časovém 

úseku, očekávané výnosy plynou dlouhodobEji. Faktor času obecnE zp]sobuje,  

že dnešní hodnota penEz je vzácnEjší než jejich hodnota v budoucnu. Výnosy tedy 
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musíme pUepočítat na stejnou časovou základnu, kterou bývá obvykle rok poUízení 

investice. Totéž platí i o nákladech, pokud jsou vynakládány déle než rok. Budoucí 

hodnotu tedy pUepočítáme na současnou hodnotu. Jde o penEžní sumu, která musí být 

investována, pokud má být ve stanovené dobE získána zpEt vEtší o očekávané výnosy 

(Synek, 2000). 

 

SHCF  současná hodnota cash flow v období t 

CF  očekávaná hodnota cash flow v období t Ět= 1 až ně 

t  období 1 až n Ěrokyě 

i   sazba kapitálových náklad] na investici Ěpodniková diskontní míraě 

n  očekávaná životnost investice v letech 

 

 2 Metody hodnocení efektivnosti investic 

Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projekt] m]žeme rozdElit na dvE 

základní metody, u kterých záleží, zda pUihlížejí či nepUihlížejí k faktoru času ĚHrdý, 

2011). 

1) Statické metody-  nerespektují faktor času 

2) Dynamické metody-  respektují faktor času 

Další členEní investic dle Martinovičové Ě2006ě jsou metody založené na: 

1) Srovnávání jednorázových a provozních náklad] se stejným objemem produkce 

2) Zisku po zdanEní 

3) PenEžním toku souvisejícím s investičními akcemi 

Nejvíce používané metody hodnocení efektivnosti investic ĚMartinovičová, 2006ě: 

- Metoda míry výnosu investice 

- Metoda doby splácení 
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- Metoda čisté současné hodnoty investice 

- Metoda vnitUní míry výnosu investiční akce 

- Metoda koeficientu efektivnosti dodatkových kapitálových výdaj] 

- Metoda pr]mErných ročních pUevedených náklad] 

3. 2. 1 Statické metody 

U statických metod se faktor času považuje za nepodstatný, a tudíž nemá vliv na 

rozhodování o investicích. Tuhle metodu m]žeme využít pUi investici s velmi krátkou 

dobou životností a velmi nízkou diskontní sazbou. Ovšem takové pUípady se v praxi 

objevují zUídka. Vzhledem k tomu, že faktor času hraje d]ležitou roli spolu s faktorem 

rizika pUi investičním rozhodováním, nejsou statické metody pUíliš teorií uznávány 

(Valach, 1995).  

Mezi statické metody patUí ĚHyršlová, 200Řě: 

- Pr]mErná roční výnosnost 

- Pr]mErná doba návratnosti 

- Pr]mErná procentní výnosnost 

- Doba návratnosti 

 

1) Pr]mErná roční výnosnost 

Pr]mErný roční výnos stanovíme jako součet všech cash flow spojených s investicí, 

dElený počtem let životnosti dané investice. 

Matematický vzorec: 

 

øCF  pr]mErný roční výnos 

CFi  cash flow spojený s investicí 

n  doba životnosti projektu 
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2) Pr]mErná doba návratnosti 

PUi výpočtu pr]mErné doby návratnosti jsme schopni zjistit, za jak dlouhou dobu 

dojde pUi rovnomErné realizaci penEžních tok] ke splacení investice. 

Matematický vzorec: 

 

øCF  pr]mErný roční výnos 

C0  počáteční investice 

t  pr]mErná doba návratnosti 

 

3) Pr]mErná procentní výnosnost 

Pr]mErná procentní výnosnost vyjadUuje kolik procent investovaného kapitálu se 

pr]mErnE vrátí za rok. 

Matematický vzorec: 

 

Ør  pr]mErná procentní výnosnost 

øCF  pr]mErný roční výnos 

C0  počáteční investice 

 

4) Doba návratnosti 

Časová doba, za kterou se kumulované pUíjmy plynoucí z investice vyrovnají 

kapitálovým výdaj]m. Doba návratnosti musí být kratší než doba užívání investice. 

Varianta s vyšší pr]mErnou výnosností je pro podnik vhodnEjší. Doba návratnosti 

investice se označuje čas, za který penEžní pUíjmy z investice splatí kapitálový výdaj. 

Čím kratší doba návratnosti, tím je investice pUíznivEjší pro podnik. Nerespektování 
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času u této metody se dá odstranit tím, že použijeme diskontovanou dobu návratnosti, 

tzn. nahrazení penEžních pUíjm], pUíjmy diskontovanými.  

Matematický vzorec: 

 

CFn  penEžní toky z investice v jednotlivých letech životnosti 

KV  kapitálové výdaje 

 

3. 2. 2 Dynamické metody 

U dynamických metod se naopak faktor času považuje za velmi podstatný a díky 

tomu jsou metody používány všude tam, kde se pUedpokládá delší doba poUízení 

investičního majetku a jeho ekonomická životnost. Respektování času hraje významnou 

roli o rozhodování pUijetí či nepUijetí určitého projektu. Promítne se do vymezení 

penEžních pUíjm] z investic a do kapitálových výdaj ĚValach, 1řř5ě. 

Dalším kritériem pro tUídEní metod hodnocení investičních projekt] m]že být 

členEní metod dle efekt] z investic ĚHrdý, 2011ě. 

1) Nákladová- efekt investování je v úspoUe náklad] investičních a provozních 

náklad]. V úvahu se musí brát pUi rozhodování oba dva druhy náklad], protože 

Uídit se jen jedním druhem náklad] by bylo bráno jako chybné. 

2) Zisková- efekt investování je čistý zisk po zdanEní. Takové to pojetí je 

komplexnEjší, jelikož zahrnuje i výši zisku, která je dosažena objemem 

výkon] jednotlivých variant projekt]. 

3) PenEžní pUíjem z investice – reálné vymezení očekávaných penEžních pUíjm] 

z investice, kde se zahrnuje zisk po zdanEní, roční odpisy, zmEny obEžného 

majetku a pUíjem z prodeje investičního majetku spojeného s koncem 

životnosti 
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1) Nákladová kritéria 

Nákladová kritéria se používají vEtšinou tam, kde je zaručený stejný objem 

produkce a stejné realizační ceny. Porovnávají se jednorázové kapitálové výdaje, tak  

i provozní náklady bEhem životnosti projektu. NejvýhodnEjší varianta pUi porovnávání je 

ta s nejnižší hodnotou náklad]. Nákladová kritéria m]žeme ještE dle Hrdého Ě2011ě členit 

na metodu pr]mErných ročních náklad] a metodu diskontovaných náklad]. 

 

Metoda pr]mErných ročních náklad] 

U metoda pr]mErných ročních náklad] porovnáváme roční náklady pUíslušných 

investičních variant investičních projekt], u kterých je srovnatelný rozsah produkce  

a stejné ceny. OpEt je zde nejvýhodnEjší varianta s co nejmenšími náklady. I zde m]žeme 

náklady identifikovat bu@ metodou s respektováním času či metodou pUesného výpočtu 

pUi d]razu na faktor času ĚHrdý, 2011ě.  

 

Vzorec Ězjednodušený zp]sobě pro pr]mErné roční náklady ĚHrdý, 2011ě: 

R= O + i * J + V – L / n 

R  roční pr]mErné náklady 

O   roční odpisy 

i  požadovaná výnosnost v % 

J  investiční náklad 

V  ostatní roční provozní náklady Ěcelkové provozní náklady – odpisy) 

L  likvidační cena snížená o pUípadné náklady likvidace 

n  doba životnosti investice 

 

Vzorec pro metodu pUesného výpočtu: 

R = J * umoUovatel Ěi %, n letě + V- L * fondovatel (i %, n let) 
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Metoda diskontovaných náklad] 

 Metoda diskontovaných náklad] tvoUí současnou hodnotu investičních  

a provozních náklad] podniku. NejvýhodnEjší varianta je s co nejnižšími diskontovanými 

náklady. PUi této metodE se plnE respektuje faktor času, což je její výhodou. Naopak 

velkou nevýhodou je, že nelze porovnávat varianty s nestejnou dobou životností projektu 

ĚHrdý, 2011ě. 

Vzorec pro diskontované náklady ĚHrdý, 2011): 

 

D= J + Vd 

D  diskontované náklady investičního projektu 

J  investiční náklad  

Vd  diskontované ostatní roční provozní náklady 

Vztah mezi pr]mErnými ročními náklady a diskontovanými náklady je možné vypočítat 

podle následujícího vzorce ĚHrdý, 2011ě: 

 D = R * zásobitel Ěi %, n letě    

nebo obrácenE 

R = D * umoUovatel Ěi %, n letě 

 

Finanční kritéria ekonomické efektivnosti investičních projekt] 

Mezi dynamické metody také patUí ĚValach, 1řř3ě: 

1) Čistá současná hodnota 

2) VnitUní výnosové procento 

3) Index ziskovosti 

4) Pr]mErná výnosnost 

5) Ukazatel EVA v hodnocení investic 
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1) Čistá současná hodnota (Net Present Value- NPV) 

Tuto hodnotu m]žeme teoreticky označit jako nejpUesnEjší metodu investičního 

rozhodování, která je navíc založená na respektování faktoru času pomocí diskontního 

počtu ĚValach, 1řř3ě. „Čistá současná hodnota vyjadUuje, v absolutní výši, rozdíl mezi 

aktualizovanou (nebo současnouě hodnotou penEžních pUíjm] z investice  

a aktualizovanou hodnotu kapitálových výdaj] na investice“ ĚValach, 1řř3, s. 43ě. 

Matematické vyjádUení čisté současné hodnoty ĚBusinessVize, 2010): 

 

 

NPV  čistá současná hodnota  

CF  generovaný penEžní tok v daném roce 

t   doba životnosti 

r  diskontovaná míra 

 

Také se m]žeme setkat s úpravou čisté současné hodnoty, pUi které se penEžní 

toky aktualizují k okamžiku uvedení investice do provozu, nikoliv k okamžiku zahájení 

výstavby, nebo až ke konci životnosti investice ĚHrdý, 2011ě.  

 

2) VnitUní výnosové procento ĚInternal Rate of Return- IRR) 

  „VnitUní výnosové procento m]žeme definovat jako takovou úrokovou míru, pUi 

které se současná hodnota penEžních pUíjm] z investice rovná kapitálovým výdaj]m 

pUípadnE současné hodnotE kapitálových výdaj]. Jde vlastnE o takovou úrokovou míru, 

pUi níž se čistá současná hodnota rovná nule“ ĚHrdý, 2011, s. 47ě. 
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Matematický vzorec ĚBusinessvize, 2010ě: 

 

IRR  vnitUní výnosové procento 

CFt  penEžní toky v jednotlivých letech 

 

3) Index ziskovosti (Profitability Index- PI)  

Index ziskovosti Ěrentabilityě pracující s faktorem času a s penEžními pUíjmy, na 

rozdíl od čisté současné hodnoty, pUedstavuje relativní ukazatel, který vyjadUuje pomEr 

očekávaných diskontovaných penEžních pUíjm] z investice k počátečním kapitálovým 

výdaj]m ĚHrdý, 2001ě. 

Matematický vzorec ĚManagementmania, 2016ě: 

 

PI  index ziskovosti (Profitability Index) 

CFt  penEžní toky v jednotlivých letech 

n  doba životnosti projektu 

r  diskontní úroková míra 

I  počáteční kapitálový výdaj 

 

4) Pr]mErná výnosnost  

Pr]mErná výnosnost pokládá za efekt z investice pr]mErný roční zisk po zdanEní, 

který investice pUináší. Jde o jednoduchou metodu, jelikož se zde používají varianty 

s r]znou dobou životnosti a objemu produkce. OpEt nerespektujeme faktor času. KromE 
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toho m]žeme porovnat pr]mErnou výnosnost investičního projektu s vyžadovanou 

minimální výnosností, čímž zjistíme, zda je investice pro podnik pUijatelná či nikoliv 

(Valach, 1995). 

Matematický vzorec (Managementmania, 2016): 

叶堅 噺  叶系繋系待  

叶r  pr]mErná procentní výnosnost 叶CF  pr]mErný roční výnos 

C0  počáteční investice 

5) Ukazatel EVA Ěekonomicky pUidaná hodnotaě v hodnocení investic 

Tento ukazatel m]žeme označit za relativnE nový. Součet toku diskontovaných 

hodnot EVů je stejný jako čistá současná hodnota. VýpočtovE je rozdíl pouze v tom,  

že do výpočtu zahrnujeme vázaný použitý kapitál, tj. hodnotu investice sníženou o odpisy 

(synek, 2000). 

Doba návratnosti investičního projektu 

Varianta s vyšší pr]mErnou výnosností je pro podnik vhodnEjší. Doba návratnosti 

investice se označuje čas, za který penEžní pUíjmy z investice splatí kapitálový výdaj. Čím 

kratší doba návratnosti, tím je investice pUíznivEjší pro podnik. Nerespektování času u 

této metody se dá odstranit tím, že použijeme diskontovanou dobu návratnosti, tzn. 

nahrazení penEžních pUíjm], pUíjmy diskontovanými.  

経系繋 噺  系繋岫な 髪 件岻津 

DCF  diskontovaný penEžní tok Ěroční pUíjem v d]sledku investiceě 

CF  roční penEžní tok 

i  diskontní sazba 

n  rok, který se počítá 
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4. Finanční analýza podniku 

 1 Význam finanční analýzy pro podnik 

Pokud podnik chce dElat jakékoli finanční rozhodování v oblasti investic, musí 

vypracovat finanční analýzu. Jejím cílem je zjistit a vyhodnotit finanční situaci podniku, 

jako je zdraví podniku, silné a slabé stránky. Zdrojem informací pro finanční analýzu jsou 

interní finanční výkazy Ěrozvaha, výsledovka, cash flowě a externí údaje ĚnapU. údaje 

z Obchodního vEstníku, z Prospektu emitenta cenných papír] SCP apod.)  

o konkurenčních podnicích na současném trhu. Dále nesmíme zapomenout na výroční 

zprávy, podnikové statistiky, údaje manažerského účetnictví atd. Podnik zkoumá svoji 

finanční situaci pUedevším z efektivity fungování podniku, krátkodobého  

a dlouhodobého finančního hlediska. Finanční analýza slouží jako podklad  

pro rozhodování o budoucnosti, ale vychází pUedevším z minulých dat. Informace týkající 

se finančního stavu podniku jsou pUedmEtem zájm] pro mnoho subjekt], 

 a to jak externích Ěbanky, vEUitele, zákazníci, dodavatelé, investoUi, stát atd.ě,  

tak i interních ĚmanažeUi, odboráUi a zamEstnanciě ĚGrünwald, 1997). 

4.  2 Postup finanční analýzy 

Finanční analýza se sestává z logických krok], které na sebe navazují. NejdUíve 

vybereme vhodné finanční ukazatele, které vzápEtí vypočteme a provedeme srovnání 

pomErových ukazatel] s konkurencí v daném odvEtví. Nesmíme zapomenout  

na porovnání dat v čase. Dále zanalyzovat vzájemné vztahy mezi jednotlivými ukazateli 

finanční výkonnosti podniku a najít slabé a silné stránky pomocí SWOT analýzy.  

Na závEr navrhnout opatUení na zlepšení ekonomické situace podniku ĚSynek, 2000ě. 

4. 3 Techniky finanční analýzy a její rozdElení 

Ve finanční analýze se používá mnoho r]zných technik, které spočívají v tom, že 

kromE absolutních hodnot jednotlivých položek rozvahy a výsledovky se počítá jejich 

procentní podnik na celku a kontroluje se jejich vývoj v jednotlivých časových obdobích 

nebo se porovnává s konkurenčními podniky ĚSynek, 2000ě. 
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„PomErová analýza pracuje s pomErovými ukazateli, které pUedstavují podíl dvou 

absolutních ukazatel], napU. podíl zisku pUipadající na 1 Kč tržeb“ ĚSynek, 2000, s. 242ě. 

PomErové ukazatele jsou nejčastEji používaným rozborovým postupem, jejich 

konstrukce a výbEr závisí na tom, co chce analytik zkoumat a mEUit.  

Hlavní skupiny pomErových ukazatel] dle Synka Ě2000ě: 

- Ukazatele finanční situace - patUí k nim ukazatele likvidity a zadluženosti 

- Ukazatele likvidity ĚbEžná a rychlá likviditaě - mEUí schopnost podniku splácet 

své závazky 

- Ukazatele zadluženosti - mEUí rozsah, v jakém podnik užívá k financování dluhu 

- Ukazatele aktivity - mEUí, jak efektivnE podnik hospodaUí se svými aktivy 

- Ukazatele výnosnosti Ěrentability, ziskovostiě - mEUí čistý výsledek 

podnikového snažení. Zde pozorujeme kombinovaný vliv likvidity, aktivity a 

zadluženosti na čistý zisk podniku. 

- Ukazatele tržní hodnoty- sdElují, jak je trhem hodnocena minulá činnost 

podniku a jeho budoucí výhled.  

Nedostatkem tEchto ukazatel] je jejich statický charakter a tedy skutečnost, že jsou 

odvozovány z údaj] účetních výkaz] sestavovaných vždy k určitému datu (Finanalysis, 

2018). 

4. 3. 1 Ukazatele likvidity  

Vypovídají o tom, jak je na tom firma se svými krátkodobými závazky, konkrétnE jak 

rychle je tyto závazky schopná splácet. Likvidita podniku vyjadUuje rychlost pUemEny 

majetku do hotovostní formy a stanovuje ji pomEr mezi splatnými závazky podniku a výší 

likvidních aktiv. Likviditu podniku vyjadUují její pomErové ukazatele vycházející 

z výkazu zisk] a ztrát a dElíme ji na: 

- BEžnou likviditu 

Ukazatel udává, kolikrát pokrývají obEžná aktiva krátkodobé závazky podniku, 

doporučená hodnota ukazatele je mezi 1,5 - 2,5.  

Bě:ná likvidita 噺  obě:ná aktivakrátkodobé závazky 髪 bě:né bankovní úvěry 
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- Pohotovou likviditu 

Tento ukazatel je upraven o ne pUíliš likvidní položku zásob a pomEUuje tedy pohotová 

obEžná aktiva ke krátkodobým závazk]m s vyloučením zásob, doporučená hodnota 

ukazatele je udávána v rozmezí 0,7 – 1,2.  

Pohotová likvidita 噺  obě:ná aktiva 伐 zásobykrátkodobé závazky  

- Okamžitou likviditu 

Tento ukazatel je považován za nejpUesnEjší a udává nám schopnost hradit své 

krátkodobé závazky ihned, tedy pouze pomocí penEz na bankovních účtech, v pokladnE, 

atd. Doporučená hodnota ukazatele je udávána v rozmezí 0,2 – 0,5.  

Okam:itá likvidita 噺  finanční majetekkrátkodobé závazky 髪 bankovní úvěry 

4. 3. 2 Ukazatele rentability  

 Smyslem ukazatel] rentability Ějinak zvaným také ukazatel] návratnosti či 

výnosnostiě je pomEUit zisk s jeho zdroji. Základním cílem podniku je maximalizace zisku 

a je tUeba zkoumat, zda není podnik pUíliš zadlužen či zda jsou kapitálové zdroje vhodnE 

využity. Z tohoto je patrné, že dlouhodobá finanční stabilita podniku je podmínEna 

optimálním pomErem mezi zdroji vlastními a cizími, u cizích zdroj] ale také jejich 

vhodných výbErem. Ukazatele rentability tedy pUináší základní obraz o efektivitE 

podnikání a dElíme je na: 

- Rentabilita aktiv (ROA)  

ROA pomEUuje zisk s celkovými investovanými aktivy bez ohledu na zdroj 

financování.  

ROA 噺  ziskcelková aktiva 茅 などど 岷ガ峅 
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- Rentabilita vlastního kapitálu ĚROEě 

ROE mEUí efektivnost využití kapitálu vlastník] a udává kolik čistého kapitálu 

pUipadá na korunu investovaného kapitálu, zejména pro vlastníky je tedy obzvláštE 

klíčovým ukazatelem.  

ROE 噺  ziskvlastní kapitál 茅 などど 岷ガ峅 
- Rentabilita tržeb ĚROSě  

ROS určuje podíl čistého zisku na 1 korunu tržeb. Pro správný výklad ukazatele je 

nutné znát dlouhodobý trend vývoje v daném podniku, hodnotu pUíslušného odvEtví a je 

tUeba hodnotit vždy ve vzájemných souvislostech.  

ROS 噺  zisktr:by 茅 などど 岷ガ峅 
4. 3. 3 Ukazatele aktivity  

 Tyto ukazatele sledují efektivnost využití aktiv Ěmajetkuě podnikem. Jedná se o 

kombinované ukazatele, které pomEUují položky rozvahy s výkazem zisk] a ztrát. Pokud 

podnik disponuje více aktivy než je tUeba vznikají zbytečné náklady, naopak pokud jich 

má ménE pUichází o možné tržby.  

NejčastEji jsou využívány následující ukazatele: 

- Obrat aktiv 

MEUí efektivnost využití veškerých aktiv podniku a udává kolikrát se celková aktiva 

obrátí za jeden rok. Obrat by mEl být minimálnE na úrovni 1.  

Obrat aktiv 噺  tr:bycelková aktiva 

- Doba obratu zásob 

Tento ukazatel nám udává pr]mErný počet dn] po které jsou vázány zásoby v podniku 

do doby jejich spotUeby či jejich pUípadného prodeje.  

Doba obratu zásob 噺  zásobytr:by 【 ぬはど 
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- Doba obratu pohledávek 

Udává nám, za jakou dobru v pr]mEru zákazníci hradí splatné závazky podniku, tedy 

jak dlouhou dobu má v tEchto pohledávkách podnik vázané finance.  

Doba obratu pohledávek 噺  pohledávkytr:by 【 ぬはど 

- Doba obratu závazk] 

Stanovuje platební morálku zkoumaného podniku v]či vEUitel]m, a tedy pr]mErnou 

dobu mezi nákupem a úhradou.  

Doba obratu závazků 噺  závazkytr:by 【 ぬはど 

4. 3. 4 Ukazatele zadluženosti 
 Ukazatele zadluženosti zkoumají informace týkající se dluhového zatížení 

podniku. Podnik nesmí být zatEžován pUehnanE vysokými finančními náklady, vyšší 

zadluženost je možná pouze v pUípadE, že rentabilita podnikového kapitálu dosahuje 

vysokých hodnot.  

- PomEr vlastního kapitálu k celkovým aktiv]m 

Ukazatel udává, jaká část podnikových aktiv je financována kapitálem vlastník] a 

patUí mezi rozvahové ukazatele a je d]ležitý pUedevším pro vEUitele.  

Koeficient samofinancování 噺  vlastní kapitálcelková aktiva 茅 などど 岷ガ峅  
- Celková zadluženost 

Ukazatel vEUitelského rizika charakterizuje finanční úroveO firmy a udává míru 

podnikového krytí majetku cizími zdroji. Čím vyšší hodnoty podnik vykazuje, tím vyšší 

riziko plyne pro vEUitele.  

Celková zadlu:enost 噺  cizí zdrojecelková aktiva 茅 などど 岷ガ峅  
 

 



31 
 

5. Financování investičního projektu 

 1 Zdroje financování projekt] 

ObecnE jde o činnost zabývající se získáváním finančních zdroj] Ěkapitálu  

a penEzě pro vznik, provoz a rozvoj podniku, a to v potUebném objemu, čase a struktuUe. 

Toto všechno musí probíhat pUi optimálních nákladech na jejich opatUení  

a s definovanou cenou za jejich používání, tzv. cena kapitálu ĚWůCCě. Financování 

investic zahrnuje mnoho forem finančních zdroj] na úhradu skutečných podnikových 

investic (Fotr, 2011). 

Mezi veličiny stanovené pro základní nástroje využitelné pro financování 

investičních projekt] se Uadí ĚFotr, 2011ě: 

- Hodnota vážených pr]mErných náklad] kapitálu ĚWůCC) 

- Doba splácení úvEru a úroky  

- Výnosnost vlastního kapitálu očekávaná akcionáUi společnosti 

- PenEžní toky projektu 

Z hlediska finančního Uízení by se mEl podnik Uídit zlatým bilančním pravidlem, 

což znamená že dlouhodobý majetek podniku je nutné krýt dlouhodobými zdroji  

a krátkodobý majetek je možné financovat i krátkodobými zdroji. Zdroje financování 

projektu jsou klíčové pro vyhodnocení efektivnosti investice, proto je podstatné pro 

podnik naplánovat finanční strukturu tak, aby zajistila stabilitu financování s co možná 

nejnižšími náklady na kapitál ĚSynek, 2000ě. 

5.  2 ČlenEní finančních zdroj] 

Zdroje financování projekt] m]žeme rozdElit dle více hledisek. Hlavní je odkud 

se tyto zdroje získávají. Jak uvádí Fotr (2011) ve své knize, m]žeme finanční zdroje členit 

podle dvou hledisek a to: 

a) ČlenEní dle místa: 

 

1) interní zdroje financování- již fungující podnik si tyto zdroje vytváUí vlastní 

podnikatelskou činnost. Do tEchto zdroj] zahrnujeme zisk po úhradE daní  
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a dividend, odpisy, pUír]stky rezerv, odprodej dlouhodobého majetku, snížení 

obEžných aktiv Ězásob a pohledávekě 

 

2) externí zdroje financování- podnik si tyto zdroje získává zvnEjšku. RovnEž tyto 

zdroje využívají novE vznikající podniky. Zde m]žeme mluvit o tEchto zdrojích; 

dlouhodobé a krátkodobé bankovní úvEry, dluhopisy Ěobligaceě, rizikový kapitál, 

leasing, dotace poskytované ze specializovaných fondu  

a státního rozpočtu. 

 

b) ČlenEní dle vlastnictví: 
 

1) Vlastní kapitál Ěvlastní zdrojeě- pUedstavuje vlastní zdroje financování podniku 

pro tvorbu jeho kapitálu. MEní se v závislosti na hospodáUském výsledku. Vlastní 

kapitál je tvoUen složkami, které do podniku vložili jeho zakladatelé nebo, které 

vznikly pUi činnosti podniku. Zahrnuje veškeré interní zdroje financování a 

nEkteré z externích zdroj] financování. D]ležité pUitom je,  

že tento kapitál se nemusí splácet a pUedstavuje bezpečný zdroj financování 

investičních projekt] (Fotr, 2011). 

 

- Základní kapitál- tvoUen penEžními a i nepenEžními vklady zakladatel] pUi 

založení podniku. Navýšení základního kapitálu či jiné vklady včetnE uplatnEní 

rizikového kapitálu 

- NerozdElený zisk- rozumíme část zisku po odvodu daní z minulých období 

- Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku- rozumíme jako 

penEžní vyjádUení opotUebení dlouhodobého majetku za určité časové období. 

Odpisy neboli amortizace znamenají fyzické opotUebení majetku a jeho postupné 

znehodnocování. Jsou součástí náklad] a podniku snižují zisk. Odpisy dElíme  

na účetní a daOové. Účetní odpisy si podnik určí sám na základE opotUebení jeho 

majetku. ZároveO nejsou daOovE uznatelné. Naopak daOové odpisy závisí  

na daOové legislativE Ězákon o daních z pUíjm]ě stanovené státem 

(Managementmania, 2017). 
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- Kapitálové fondy- kapitál, který podnik získal z vnEjšku Ěemisní ážioě 

- Fondy ze zisku 

- Dotace a dary 

- Vklady vlastník] 

- Výnosy z prodeje a z likvidace hmotného majetku a zásob 

 

Kombinaci forem financování podniku v podobE základního kapitálu a jeho navýšení 

m]že být použití rizikového kapitálu Ěventure capitalě. NEkdy se též označuje jako 

rozvojový kapitál, tzn. kapitál investovaný do výstavby a rozbEhu podnik]  

za základE kvalitnE vytvoUeného podnikatelského plánu. Rizikový kapitál tedy 

pUedstavuje stUednE až dlouhodobé investice do novE začínajících podnik]. Investor 

Ějednotlivec, soukromá osoba či specializovaná firmaě investuje pUímo do základního 

kapitálu podniku, které nejsou zpravidla veUejnE obchodovatelné, a tím získá významný 

kapitálový podíl v podniku. Ten se snaží držet dlouhodobE a ve spolupráci 

s managementem podniku usilovat o zvýšení jeho hodnoty. Tímto dochází  

ke zhodnocování jeho investice a následnE po odprodeji podílu k zisku. Hlavní roli, zde 

nehraje splácení úrok], ale pUitažlivý a realizovatelný podnikatelský zámEr (Fotr, 2011). 

 

2) Cizí kapitál Ěcizí zdrojeě- také brán jako dluh podniku, u kterého se musí jednak 

hradit jeho náklady a také tento kapitál do určené doby splatit. Tento kapitál 

pUedstavuje pro podnik značnE rizikovEjší zp]sob financování investičních 

projektu, jelikož tvoUí závazky v]či jiným vnEjším subjekt]m. Pomáhá podnik]m 

pUeklenout dobu, po kterou si nevystačí s vlastním kapitálem. Cizí zdroje mohou 

být kolikrát levnEjší než vlastní kapitál, jelikož úroky mohou snížit základ 

zaplacené danE. PUi používání cizího kapitál] vzniká tzv. finanční páka, díky 

které se zvedá výnosnost vlastního kapitálu (Fotr, 2011). 

 

Krátkodobé závazky 

- Krátkodobé bankovní úvEry 

- Dodavatelské úvEry Ědodavatel poskytne zboží na úvErě 



34 
 

- OdbEratelské úvEry Ězálohy pUijaté od odbEratel]ě 

- P]jčky 

- Závazky v]či zamEstnanc]m 

- Nezaplacené danE 

- Výdaje pUíštích období 

Dlouhodobé závazky 

- Dlouhodobé bankovní úvEry 

- Termínované p]jčky 

- Vydané podnikové obligace 

- Dlužní úpisy-  vlastní a cizí smEnky 

- Leasing 

Rezervy- financování nepUedvídatelných výdaj] v budoucnu ĚnapU. opravy budov, 

kurzové ztráty, nedobytné pohledávkyě 

(Managementmania,2017) 

 

„Samostatnou formou dlouhodobého financování je tzv. projektové financování, 

kdy jsou prostUedky na financování projekt] získány investorem cílenE pouze 

v souvislosti s projektem“ ĚFotr, 2011, s. 4řě. 

Bankovní úvEr, a[ už dlouhodobý či krátkodobý poskytuje banka, která  

si provEUí bonitu žadatele a analýzu investičního projektu. Na základE tEchto informací se 

rozhodne, zda úvEr bude poskytnut, či nikoliv. Mezi základní dokumenty k doložení pro 

banku patUí; profesní historie investora, jeho finanční zdraví, referenční projekty, výše 

obratu, kvalita podnikatelského zámEru a návrh zp]sobu financování projektu (Fotr, 

2011). 

„Obligace je dluhový cenný papír, který emituje podnik s cílem získat  

od investora ĚvEUiteleě finanční zdroj“ ĚFotr, 2011, s. 50ě. Je možné s nimi obchodovat na 

kapitálovém trhu. VEUiteli je vyplácen úrok a splátka nominální ceny v pUedem 

dohodnutých termínech. 
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Leasing pUedstavuje krátkodobý nebo dlouhodobý pronájem hmotných  

či nehmotných vEcí a práv. Poskytovatel leasingu prop]jčí za úplatu nájemci právo danou 

vEc užívat po dobu pronájmu. Jedná se o specifický zp]sob financování investičních 

potUeb podnik], které nedisponují dostatečným vlastním kapitálem  

a nechtEjí či nemohou využít dlouhodobé úvEry. Pro leasing je typické, že nájemce má 

právo pouze pUedmEt    leasingu používat, ale pUedmEt je po celou dobu používání  

ve vlastnictví poskytovatele leasingu.  Po skončení doby nájmu m]že být pUedmEt 

leasingu pUeveden do vlastnictví nájemci.   

Rozlišujeme dva druhy leasingu: 

1) Finanční leasing- pronajímatel Ěleasingová společnostě zakoupí budoucímu 

nájemci požadovaný hmotný či nehmotný majetek, pUičemž majetek z]stává 

v jeho vlastnictví.  S nájemcem uzavUe smlouvu o pronájmu a pozdEjším odkupu 

majetku. Doba leasingu je vEtšinou stejná s dobou ekonomické životnosti 

majetku. V rámci finančního leasingu máme dva typy leasingu: 

 

a) PUímý leasing- jedná se o nejčastEjší typ leasingu. Pronajímatel Ěleasingová 

společnostě na základE leasingové smlouvy pronajme majetek nájemci 

Ěuživateliě, který se zaváže jej užívat a splácet leasingové splátky. 

b) NepUímý leasing- prodej a zpEtný pronájem. Podnik prodá za tržní cenu sv]j 

majetek leasingové společnosti, která jej hned pronajme zpEt p]vodnímu 

podniku. 

 

2) Provozní Ěoperativníě leasing- jde o krátkodobý pronájem vEtšinou hmotného 

majetku. Pronajímatel daný majetek pronajme nájemci, ale odkup majetku 

nájemcem není možný, protože pronajímatel po ukončení nájmu dále majetek 

pronajímá. Doba leasingu je kratší než doba ekonomické životnosti majetku. 

S pronájmem jsou obvykle poskytovány i servisní služby, jelikož leasingová 

společnost je vlastník majetku a musí pUedmEt leasingu udržovat. Zpravidla  

se jedná o stroje a zaUízení, které podnik potUebuje pouze na krátké časové období 

(Fotr,2011). 
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6. Rizika investičních projekt] 

 1 Investiční riziko 

Jedním ze znak] investování je nejistota a riziko. Riziko charakterizujeme jako 

nebezpečí, že nedosáhneme takových výsledk], které jsme pUedpokládali. Dle Hrdého 

m]žeme riziko vyjádUit také jako „druh nejistoty, které je možné kvantifikovat na základE 

pravdEpodobnosti vzniku odchylných alternativ“ Ě2011, s. 75ě. Tyto odchylky mohou být 

negativní Ěztrátaě, ale i pozitivní Ěziskě. V dnešním svEtE podnikání je spíš riziko bráno 

v negativním slova smyslu. Tudíž riziko pro investora pUedstavuje nižší návratnost 

investice, než p]vodnE očekával. ĚHrdý, 2011ě. 

 

Pojetí rizika podle Fotra Ě2011ě: 

- PravdEpodobnost vzniku ztráty 

- Možnost výskytu událostí, které zamezí či ohrozí dosažení cíl]  

- Nebezpečí negativních odchylek od stanových prvotních cíl] 

 

6.  2 Klasifikace rizik 

Rizika je možné členit na základE r]zných pohled] a hledisek následujícím zp]sobem: 

ĚHrdý, 2011ě 

1) Podle závislosti či nezávislosti na podnikové činnosti 
- Riziko objektivní- je nezávislé na činnosti podniku a schopnostech podnikového 

managementu, vlastníka či zamEstnance apod. ĚnapU. pUírodní živly nebo politické 

událostiě.  

- Riziko subjektivní- je závislé na činnosti podnikového managementu, majitel] 

či zamEstnanc] apod. ĚnapU. nepozornost pracovník] nebo nedostatečné odborné 

znalosti). 

- Riziko kombinované- kombinace objektivních a subjektivních rizik. 
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2) Podle jednotlivých činností podniku 

- Riziko provozní 

- Riziko tržní 

- Riziko inovační 

- Riziko investiční 

- Riziko finanční 

- Celkové podnikatelské riziko 

 

3) Podle závislosti na celkovém ekonomickém vývoji a vývoji jednotlivých firem 

- Riziko systematické - vyvoláno společnými faktory a dotýká se zmEn 

v celkovém ekonomickém vývoji a postihuje všechny firmy ĚnapU. zmEny cen 

základních surovin a energiíě 

- Riziko nesystematické Ějedinečné, specifickéě - určité pro jednotlivé obory, 

firmy či projekty a jejich aktivity ĚnapU. selhání významného subdodavatele nebo 

odchod klíčových pracovník] podnikuě 

 

4) Podle možnosti ovlivOování 
- Riziko ovlivnitelné 

- Riziko neovlivnitelné 

Další rizika uvádí Fotr Ě2011ě: 

- Rizika makroekonomická a mikroekonomická 

- Rizika vnitUní a vnEjší 

- Rizika primární a sekundární 

- Rizika ve fázi pUípravy a realizace projektu 

- Rizika ve fázi provozu 

- Rizika s lidským činitelem 

- Rizika managementu 

- Rizika výrobní, ekonomická, kreditní, legislativní, politická, environmentální, 

informační 
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6.  3 Postoje k riziku 

PUi zabývání se rizik, musí podnik zaujmout určitý postoj k riziku. Setkáváme se dle 

Hrdého Ě2011ě se 3 základními postoji k riziku. 

1) Averze k riziku- realizace projekt] s nižším rizikem 

2) Sklon k riziku- vyhledávání projekt] s vyšším rizikem a očekávání adekvátních 

vyšších efekt] 

3) Neutrální postoj k riziku- podnikateli je riziko lhostejné, jeho averze a sklon 

k riziku jsou na stejné úrovni.  

 

6.  4 Ochrana proti rizik]m 

Ochranou proti rizik]m se zabývá v podniku riziková politika, která zahrnuje tyto 

části; identifikaci a mEUení stupnE rizika, kvantifikaci vlivu rizika  

na podnikatelskou činnost a ochranu proti rizik]m. Pokud vezmeme v úvahu, že každá 

ochrana proti riziku stojí určité finanční náklady, tak tato částka z náklad], nesmí 

pUekročit výši náklad] spojených s následkem rizika. Z toho vyplývá, bu@ žádná 

ochranná opatUení nezavádEt v podniku nebo provádEt aktivní rizikovou politiku, která 

odstraOuje pUíčiny rizika či zmírOuje jeho p]sobení ĚHrdý, 2011ě. 

Mezi nejčastEjší zp]soby ochrany proti rizik]m patUí: ĚHrdý, 2011ě 

- Volba právní formy podnikání ĚpUedstavuje r]zný stupeO rizika ohlednE ručení za 

závazkyě 

- Prosté omezování rizika Ěstanovení určitých rizikových hranicě 

- Rozložení rizika Ěz hlediska dodavatel], odbEratel] apod.ě 

- DElení rizika ĚnapU. mezi více subjekt]ě 

- PUesunutí rizika ĚnapU. na dodavatele nebo leasingovou společnostě 

- PojištEní 

- Tvorba rezerv v podniku 

- Etapizace projektu, které jsou provádEny v rámci samostatných etap 
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6.  5 MEUení rizika v oblasti investičního rozhodování 

Východiskem pro mEUení rizika je stanovení pravdEpodobnosti penEžních tok] 

plynoucích z projektu. PravdEpodobnost, že jednotlivý penEžní tok nastane, definujeme 

v procentech vyjádUenou možnost jeho vzniku ĚHrdý, 2011ě. 

Hrdý Ě2011ě uvádí, že pravdEpodobnost penEžních tok] z projektu m]že být vyjádUena: 

a) ObjektivnE- na základE minulých údaj] o penEžních tocích 

b) SubjektivnE- na základE odborného odhadu s možností existujících r]zných 

odchylných faktor] Ěcen, náklad], daní atd.ě 

 

6. 5. 1 Očekávaná hodnota penEžních tok] z investičního projektu 

Očekávaná hodnota penEžních tok] je vážený aritmetický pr]mEr všech variant 

tok], kde vahou je stupeO pravdEpodobnosti jednotlivých pUíjm], jenž uvažujeme ĚHrdý, 

2011).   

 

Matematický vzorec s využitím ekonomické statistiky: ĚHrdý, 2011ě 

P = ぇ Pi x pi 

 

P  pr]mErná očekávaná hodnota penEžních pUíjm] z projektu 

Pi  jednotlivé penEžní pUíjmy i-té varianty 

pi  pravdEpodobnost, že jednotlivý penEžní pUíjem nastane 

 

6. 5. 2 SmErodatná odchylka Ěabsolutní míra rizikaě 
Pro vyjádUení stupnE rizika investičního projektu je nevyhnutelné srovnávat 

odchylky jednotlivých penEžních pUíjm] od pr]mErné očekávané hodnoty. Z toho plyne, 

že smErodatná odchylka je odhadem pravdEpodobného výnosu od výnosu očekávaného. 

SmErodatnou odchylku se používá v situacích, kdy mají srovnávané projekty zhruba 
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stejné očekávané pr]mErné hodnoty penEžních pUíjm]. Čím vEtší smErodatná odchylka 

vychází, tím vEtší je riziko projektu ĚHrdý, 2011ě. 

Matematický vzorec: ĚHrdý, 2011ě 

j = √ぇ ĚPj – P)2 x pj 

 

6. 5. 3 Variační koeficient- relativní míra rizika 

Variační koeficient úzce souvisí s pUedešlou smErodatnou odchylkou. Rozdíl  

je v tom, že zatímco smErodatná odchylka je absolutním ukazatelem, tak variační 

koeficient je relativním ukazatelem. Variační koeficient se aplikuje, když mají projekty 

odlišné očekávané pr]mErné hodnoty penEžních pUíjm]. Tento ukazatel tedy pUedstavuje 

pomEr mezi smErodatnou odchylkou a pr]mErnou hodnotou penEžních pUíjm] z projektu. 

OpEt platí, že čím vyšší hodnota variačního koeficientu, tím je vyšší riziko investičního 

projektu. ĚHrdý, 2011ě.  

Matematický vzorec: ĚHrdý, 2011ě 

Vi = j/ P 

 

6. 6 Základní techniky promítání rizika do finančních kritérií 
efektivnosti investic 

Finančním kritériem efektivnosti investice projektu, do nEhož je promítáno riziko, je čistá 

současná hodnota. Promítání rizika m]že být pUímé či nepUímé. Metoda pUímého 

promítání rizika se zakládá na jasnE vyjádUeném riziku u každého projektu pomocí 

rozptylu, smErodatné odchylky nebo variačního koeficientu. Na základE vzájemného 

porovnání stupnE rizika a jeho efektivnosti se realizuje investice. U metody nepUímého 

promítání rizika je d]ležité, že se diskontní sazba nebo penEžní pUíjem upraví o riziko a 

poté se vypočítá čistá současná hodnota. 
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6. 7 Analýza citlivosti 

 ůnalýza citlivosti vyjadUuje riziko vlivu na jednotlivé promEnné projektu a na 

ekonomické výsledky investičního projektu, vyjádUené napUíklad pomocí výnosností 

hodnoceného projektu, či pomocí nEkterých z ukazatel] založených na diskontování 

penEžních pUíjm]. Znalost závislosti tEchto promEnných na faktorech rizika umožOuje 

zjištEní dopad] a zmEn výsledných hodnot, tedy negativních odloučení se od 

pUedpokládaných hodnot zisku či jiného stanoveného hodnotícího kritéria investičního 

projektu.  

 Faktory rizika na možné zmEny, u kterých je zjištEna vysoká citlivost jsou poté 

vyhodnoceny jako velmi významné, naopak faktory, u nichž uskutečnEná zmEna 

ovlivOuje výsledné zkoumané hodnoty projektu jen zanedbatelnE je možné z faktor] 

rizika vyloučit, či jim nevEnovat pUílišný význam a radši se zamEUit na faktory významné.  

 NejvEtším nedostatkem této analýzy je skutečnost, že analýza se nezabývá faktem, 

že jednotlivé faktory se vEtšinou mEní nezávisle a zmEna jednoho faktoru často vyvolá 

zmEnu faktoru druhého (Management, marketing SK, 2018).  
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PRAKTICKÁ ČÁST 

7. PUedstavení společnosti 

7. 1 Základní údaje o společnosti 

Z oficiálnE zveUejnEných rejstUík] a listin Ministerstvem spravedlnosti České 

republiky byly čerpány následující údaje ĚJustice, 2017ě o společnosti TESYDO, s.r.o. 

 

Obrázek 4: Logo firmy  

Zdroj: Tesydo.cz (2018) 

Datum zápisu:    4. dubna 2005 

Obchodní firma:   TESYDO, s.r.o. 

Sídlo:     Brno, Mariánské námEstí 617/1, PSČ 617 00  

Identifikační číslo:   26962969 

Právní forma:    Společnost s ručením omezeným 

Organizační struktura:  Viz PUíloha ů 

PUedmEt podnikání: Správa vlastního majetku, činnost technických 

poradc] v oblasti strojírenství, činnost 

podnikatelských, finančních, organizačních a 

ekonomických poradc]. PoUádání odborných kurz], 

školení a jiných vzdElávacích akcí včetnE lektorské 

činnosti. Vydavatelské  

a nakladatelské činnosti, zprostUedkování obchodu  

a služeb. Specializovaný maloobchod a maloobchod  

se smíšeným zbožím. Inženýrská činnost 

v investiční výstavbE, pUíprava a vypracování 
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technických návrh]. Služby v oblasti 

administrativní správy a služby organizačnE 

hospodáUské povahy. 

PUedmEt činnosti: Znalecká činnost v oboru strojírenství, certifikační 

činnost a inspekční činnost. Zkoušky sváUeč] kov], 

páječ] a učitel] svaUování. 

Základní kapitál:   200 000 Kč 

 2 Profil společnosti TESYDO, s.r.o.  

 Společnost TESYDO, s.r.o. je inspekční orgán pro kovové konstrukce výrobk]  

a technická zaUízení, a certifikační orgán pro personál, výrobky, pro systémy 

managementu kvality a systémy Uízení výroby včetnE svaUování. ůutorizovaný, 

oznámeny a notifikovaný orgán pro stavební výrobky a tlaková zaUízení. Zabývá se také 

posuzovatelskou Ěposuzování shodyě a znaleckou činností Ěposudky, expertízy atd.ě. 

V neposlední UadE provádí r]zná školení, vzdElávání a certifikace personálu ĚTESYDO). 

7.  3 Historie společnosti TESYDO, s.r.o.  

1991 Založení Technického sváUečského dozoru ĚTSDě- Systému managementu 

svaUování ĚSMSě. Začínající znalecká, expertní a inspekční činnost. 

1995 Zahájení Technické dozorové systémy (TDS) Brno- Systému managementu 

svaUování ĚSMSě - právnické osoby. Počet zamEstnanc] 10. PUibyla činnost 

technická, certifikační, školící, vzdElávací a zkušební. 

2005 Počátek Technické dozorové systémy (TDS) Brno-SMS ĚSpeciální manažerské 

systémyě, s.r.o.- obchodní společnost. Počet zamEstnanc] vzrostl na 2Ř. 

2008 Vznik Institutu svaUování a materiál] pUi TDS Brno - SMS, s.r.o. Počet 

zamEstnanc] 33. Start technické inspekce výrobk] a certifikačního orgánu. 

2010 ZmEna názvu společnosti na TESYDO, s.r.o. ĚTechnické systémové dozoryě.  

2012 ůutorizace a notifikace pro tlaková zaUízení a stavební výrobky. Vznik laboratoUí 

a zkušeben. Založení vzdElávacích a školících center.  
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2014 ůutorizace a notifikace uznané nezávislé organizace 

2016 Oznámení a notifikace pro tlakové zaUízení 

2017 Oznámení a notifikace TESYDO, s.r.o. pro jednoduché tlakové nádoby 

7.  4 Hlavní trhy a zákazníci 

Společnost TESYDO, s. r. o. p]sobí jak na domácím, tak na zahraničním trhu. 

Zakázky v rámci trhu České Republiky tvoUí pUibližnE 70 % zakázek společnosti. Mezi 

klíčové zákazníky na domácím trhu v oblasti posuzování shody technických požadavk] 

tlakových zaUízení patUí zejména společnosti DESTILů, s. r. o, Siemens, s. r. o., MPS 

Gradior, s. r. o. JK MONT, s. r. o., v oblasti kovových konstrukcí se jedná o společnosti 

MOMENT spol. s r. o., PSG ZLÍN, s. r. o., TS PlzeO, a. s. apod.  

Mezi hlavní zahraniční trhy, na nichž společnost TESYDO, s. r. o. p]sobí patUí 

zejména Belgie Ězejména firma Mondi – zakázky na posuzování shody t.p. na tlaková 

zaUízeníě, NEmecko ĚSiemens – turbíny, tlaková zaUízeníě, Rakousko, Slovensko. 

Dále společnost p]sobí v zemích jako je Norsko, Rusko, Francie, ůrgentina.. 

7.  5 Strategie firmy 

Dle vyjádUení jednatele firmy je pro budoucí vývoj žádoucí vyšší konkurenční 

schopnost firmy na trhu služeb certifikace, inspekce, kontroly a zkoušení výrobk] i 

vývoje a výzkumu v oblasti uvádEní nových výrobk] na trh a do provozu firma TESYDO 

očekává v poUízení nových moderních zaUízení pro diagnostiku, kontrolu i zkoušení 

kvality materiál], konstrukcí výrobk] i technických zaUízení. 

Cílem tEchto v budoucnu využívaných zaUízení a odvislých očekávání má být: 

• dosáhnout lepší konkurence schopnosti na trhu služeb poskytovaných firmou  
• dosáhnout vEtší produktivity a zkrácení termín] zakázek pro zákazníky 
• snížit náklady na kooperaci a celkové outsourcingové služby u externích 

laboratoUí a zkušeben jiných firem 

• dosáhnout vEtší kvality a komplexnosti nabízených služeb pro zákazníky 
• zrychlit a zkvalitnit vývoj a výzkum uskutečOovaný pro vlastní potUebu firmy i 

také zadávaný zákazníky  
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• pUispEt k vyšší kvalitE výrobk] dodávaných na trh i do provozu požadované 
harmonizovanými výrobkovými normami i právnE-technickými pUedpisy ČR i 
EU 

• zvýšit ekonomické výsledky firmy pro její další rozvoj 
• vylepšit image firmy a rozšíUit počet zákazník] 

7.  6 Hodnocení odvEtví 

Smyslem všech činností daného odvEtví je pomoc firmám k naplnEní 

legislativních i normativních pUedpis] pro zajištEní bezpečnosti a kvality materiál], 

produkt] i služeb. Kontrola a zkoušení dílc], konstrukcí výrobk] i technických zaUízení 

je činnost pro ovEUení predikce vlastností k bezpečnému funkčnímu provozu a k celkové 

kvalitE výrobku. 

Na internetových stránkách Ministerstva pr]myslu a obchodu nalezneme každoroční 

Finanční analýzu podnikové sféry, která člení jednotlivá odvEtví podle kódu NůCE. 

Podle klasifikace CZ-NůCE Uadíme společnost TESYDO do skupiny 71 

ůrchitektonické, inženýrské činnosti, technické zkoušky, analýzy, ty jsou dále rozdEleny 

do podskupin. Společnost TESYDOpatUí konkrétnE do podskupiny 71.20 Technické 

zkoušky a analýzy.  

V roce 2016 p]sobilo v oddílu CZ-NACE v 71 V ČR celkem 21 000 podnik].  

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5: Vklady klient] dle odvEtví  

Zdroj: Kurzy.cz (2000-2018) 
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Z výše pUiloženého obrázku ĚKurzycz,2000-2018) je patrný zvyšující se pUíliv kapitálu 

do daného odvEtví a tím i jeho r]st. 

Mezi hlavní konkurenty firma TESYDO Uadí společnost Strojírenský zkušební 

ústav, s. p., TÜV NORD Czech, s.r.o., TÜV SÜD Czech, tEmto konkurent]m však 

zároveO společnost zadává ke zpracování nEkteré ze zkoušek, na které v současné dobE 

nemá vybavení a jehož nákup je pUedmEtem hodnocení investičního zámEru této práce.  

8. Finanční analýza podniku 

8. 1 Analýza výkazu zisku a ztráty 

Pro vyhodnocení byly použity výkazy z účetnictví firmy za roky 2014 – 2016. Z 

analýzy výnos] a náklad] je na první pohled zUejmá hlavní činnost podniku. Jedná se o 

podnik poskytující služby, tržby za prodej vlastních výrobk] a služeb tvoUí témEU 100 % 

výnos]. Osobní náklady jsou nejvEtší položkou náklad] a jejich podíl na celkových 

nákladech činí 51 – 58 %. Dalšími významnými položkami náklad] jsou výkonová 

spotUeba a ostatní provozní náklady. Výkonová spotUeba tvoUí významnou část náklad], 

podíl na celkových nákladech se pohybuje od 3ř – 42 %.  

Hodnoty položek náklad] a výnos] 

Text 
Hodnoty náklad] a výnos] 

Ěv tis. Kčě PomErové vyjádUení 
2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Tržby za prodej vl. 
výrobk] a služeb 25140 28280 28279 98,21% 98,70% 99,28% 
Tržby za prodej zboží 237 220 188 0,93% 0,77% 0,66% 
Ostatní finanční výnosy 90 143 9 0,35% 0,50% 0,03% 
Ostatní výnosy 130 10 8 0,51% 0,03% 0,03% 
Výnosy celkem 25597 28653 28484 100,00% 100,00% 100,00% 
Výkonová spotUeba 10267 9406 11338 42,43% 39,03% 39,10% 
Osobní náklady 13025 13859 14738 53,83% 57,51% 50,83% 
Odpisy majetku 180 142 0 0,74% 0,59% 0 % 
Ostatní finanční nákl. 358 291 323 1,48% 1,21% 1,11% 
Ostatní náklady  368 401 2596 1,52% 1,66% 8,95% 
Náklady celkem 24198 24099 28995 100,00% 100,00% 100,00% 

Tabulka 1: Hodnoty položek náklad] a výnos] 

 Zdroj: Vlastní zpracování Ě201Řě 
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Tržby za prodej vlastních služeb ve sledovaných letech vzrostly v roce 2015 oproti 

pUedchozímu roku o 12,5 %, v roce 2016 byly prakticky totožné s rokem 2015.  Osobní 

náklady mají v jednotlivých letech rostoucí charakter, což je dané zvyšováním počtu 

zamEstnanc]. KonkrétnE mezi roky 2014 – 2016 došlo ke zvýšení tEchto náklad] o 11, 

62 %. Kompletní struktura položek náklad] a výnosu je uvedena v PUíloze. 

Vývoj výsledku hospodaUení 

Pﾗﾉﾗ┥ﾆ; 

OHSﾗHｹ ふ┗ デｷゲく KLぶ 
2014 2015 2016 

Provozní výsledek hospodaUení 1645 4523 -389 

Finanční výsledek hospodaUení -268 -148 -313 

Výsledek hospodaUení za účetní období 876 3441 -1229 

Výsledek hospodaUení pUed zdanEním 1344 4369 -702 

Tabulka 2: Vývoj výsledku hospodaUení 

Zdroj: Vlastní zpracování Ě201Řě 

Provozní hospodáUský výsledek zaznamenal v roce 2015 oproti pUedchozímu roku 

prudký nár]st, konkrétnE na hodnotu 275 %, v dalším období naopak m]žeme vidEt 

obrovský propad do záporných hodnot zp]sobený odpisem nedobytných pohledávek ve 

vysoké hodnotE. Tyto kumulované nedobytné pohledávky byly odepsány v roce 2016 a 

vzhledem k tomu, že na nE firma netvoUila opravné položky, ovlivnily tak dramaticky 

výsledek hospodaUení v roce 2016.  

 Opravné položky k pohledávkám jsou účetní a daOové. DaOové opravné položky 

jsou zákonné Ědle zákona č. 5ř3/1řř2 Sb., o rezervách pro zajištEní základu danE 

z pUíjm]ě. Účetní opravné položky jsou tvoUeny proto, aby účetnictví podávalo vErný 

obraz o skutečnosti, tedy aby zahrnovalo i všechny vzniklé ztráty a rizika. DaOové 

opravné položky tvoUíme kv]li úspoUe na dani z pUíjm] právnických osob 

(Portal.POHODA, 2013). 

 Vzhledem k tomu, že firma TESYDO vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, 

nemusí účetní opravné položky účtovat. Tato podmínka neplatí, pokud by firma tvoUila 

opravné položky daOové. Opravné položky jsou tvoUeny na základE inventarizace 

pohledávek a zároveO je tUeba od]vodnit opravné položky již vytvoUené, a to i jejich výši.  
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 Pokud je charakter snížení hodnoty pohledávky trvalý a pohledávka je napUíklad 

nevymahatelná, opravná položka by mEla být rozpuštEna a odepsána a dále nejsou 

tvoUeny opravné položky ani k pohledávkám promlčeným. Opravné položky 

k pohledávkám jsou účtovány jako náklad a jejich snížení nebo zrušení je naopak 

vyúčtováno ve prospEch tEchto náklad].  

8. 2 Analýza pomErových ukazatel]  

8. 2. 1 Ukazatele rentability 

Obecným principem je, že pomEUujeme zisk a vynaložené prostUedky. Tím 

zjistíme výnosnost, tedy efektivnost hospodaUení.  

 Ukazatele rentability v letech 2014 – 2016  

Tabulka 3: Ukazatele rentability v letech 2018  

Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkaz] společnosti (2018) 

 

Rentabilita aktiv (ROA) 

Tíká nám, do jaké míry se daUí společnosti z dostupných aktiv generovat 

zisk.  MEla by být vEtší než pr]mErná úroková míra z pUijatých dluh]. Rentabilita aktiv 

se za sledované období výraznE mEnila. Po ne pUíliš silném roce 2014, kdy společnost 

lehce zaostávala oproti oborovému pr]mEru, došlo v roce 2015 k témEU trojnásobnému 

zvýšení rentability, kdy tento pomEr ještE umocOuje srovnání s oborovým pr]mErem 

v daném roce. Ze všech ukazatel] je patrné, že společnost byla v roce 2016 ztrátová, tím 

pádem jsou tyto ukazatele v daném roce záporné a v tomto sledovaném roce si podnik 

vedl h]Ue u všech ukazatel], než byl oborový pr]mEr.  

 

 

Ukazatel Vzorec 2014 2015 2016 
Oborový pr]mEr 

2014 2015 2016 

Rentabilita aktiv 
  EBIT      

 celk. aktiva 
18,34 % 51,43 % -8,91 % 12,71 % 2,66 % 4,82 % 

Rentabilita vl. kapitálu 
EAT 
 VK 

38 % 59,90 % -27,22 % 9,37 % 4,17 % 8,34 % 

Rentabilita tržeb 
  EBIT   

TRŽBY 
5,30 % 15,32 % -2,47 % x 9,16 % 23,15 % 
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Rentabilita vlastního kapitálu ĚROEě 

VyjadUuje, kolik korun ze zisku pUipadá na jednu korunu vlastního kapitálu. Tento 

ukazatel je vhodný pro srovnání s konkurenty a dá se bez problém] použít pro tzv. 

benchmarking. Je to ukazatel s velkou vypovídající hodnotou pro majitele. Jak m]žeme 

vidEt, tak srovnávané roky 2014 a 2015, kdy byla společnost v zisku, hodnoty velmi 

citelnE pUevyšují oborové pr]mEry. 

Rentabilita tržeb (ROS) 

Rentabilita tržeb ukazuje, kolik korun zisku pUipadne na jednu korunu tržeb a Uíká 

nám, zda je naše podnikání dostatečnE ziskové, vzhledem k tomu, kolik obratu musíme 

udElat. V tomto hodnoceném ukazateli firma zaostávala za oborovými pr]mEry.  

8. 2. 2 Ukazatel likvidity 

Ukazatele likvidity v letech 2014 – 2016  

Ukazatel Vzorec 2014 2015 2016 
Oborový pr]mEr 
2014 2015 2016 

BEžná likvidita 

  ObEžná aktiva      
 Krátkodobé cizí zdroje 

1,22 2,77 1,9 1,43 1,7 1,38 

Pohotová likvidita 

ĚObEžná aktiva - zásobyě 
 Krátkodobé cizí zdroje 

1,21 2,74 1,87 1,45 1,44 1,26 

Okamžitá likvidita 
  Pohotové penEžní prostUedky 

Krátkodobé cizí zdroje 
0,2 0,5 0,8 0,21 0,5 0,56 

Tabulka 4: Ukazatele likvidity v letech 2014-2016  

Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkaz] společnosti Ě2018) 

BEžná likvidita ĚL.3ě 

Daný ukazatel vyjadUuje, kolikrát je firma schopná uspokojit své vEUitele 

v pUípadE, že pUemEní veškerá svá krátkodobá aktiva na finanční hotovost. Doporučená 

hodnota je v rozmezí od 1,5 do 2,5, z toho vyplývá, že se firma nacházela v roce 2014 

pod doporučenou hodnotou, naopak v roce 2015 ji pUekračovala a v roce 2016 doporučení 

splOovala, takže tento rok m]žeme hodnotit jako finančnE zdravý. ZároveO je z hodnot 

v tabulce patrné, že firma TESYDO se kromE roku 2014, kdy byly hodnoty o nEco nižší, 

než oborový pr]mEr v ostatních sledovaných letech oborový pr]mEr naopak výraznE 
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pUekračovala, což zapUíčinila delší splatnost pohledávek, zejména v roce 2016, kdy byly 

kumulované nedobytné pohledávky odepsány, jak je uvedeno v části rentability aktiv.  

Pohotová likvidita ĚL.2ě 

Tato likvidita je snížena o nejménE likvidní část obEžných aktiv Ězásobě. 

Doporučená hodnota pohotové likvidity je od 1 do 1,5. Podnik se ve sledovaných letech 

pohyboval nad úrovní oborových pr]mEr], kromE roku 2014, kdy se nacházel pod 

pr]mErem, kdy se také velmi pUiblížil doporučené hodnotE, v ostatních letech tuto 

hodnotu rovnEž pUekračuje. Hodnoty byly ve sledovaném období vEtší než 1,2 ve všech 

letech, podnik tedy s rezervou stačí aktivy krýt krátkodobé závazky.  

Okamžitá likvidita ĚL.1ě 

Tento ukazatel vypovídá o tom, zda má podnik dostatek hotovosti v pokladnE a 

na účtech, aby byl schopen uhradit aktuálnE splatné závazky Ěv krátkodobém horizontuě. 

Mezní hodnota by nemEla klesnout pod 20%, Doporučená hodnota se pohybuje mezi 0,2 

až 0,5. Podnik je dle vypočtených hodnot v letech 2014 a 2015 v ideálním doporučeném 

rozmezí a zároveO na úrovni oborových pr]mEr]. V roce 2016 tyto hodnoty pUevyšuje a 

i v tomto roce byl schopen bez problému hradit aktuálnE splatné závazky a zároveO 

pUekračuje oborový pr]mEr (INBOOX, 2013). 

8. 2. 3 Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity v letech 2014 – 2016  

Ukazatel Vzorec 2014 2015 2016 
Oborový pr]mEr 

2014 2015 2016 

Počet obrátek celkových aktiv 
        Tržby      

3,46 3,35 3,61 0,85 0,29 0,21 Celková aktiva 

Počet obrátek stálých aktiv 
Tržby 

36,25 51,08 24,9 1,82 7,49 6,18 
 DHM 

Doba obratu zásob 
  Zásoby    

0,62 1,11 1,18 27,2 48,3 30,7 Tržby/360 

Doba obratu pohledávek 
PﾗｴﾉWS=┗ﾆ┞  

79,45 76,76 44,74 76,75 77,14 78,74 Tヴ┥H┞っンヶヰ 

Doba obratu závazk] 
)=┗;┣ﾆ┞ ゅ ンヶヰ 

70,75 34,03 41,95 83,5 79,6 83,2 
Tヴ┥H┞ 

Tabulka 5: Ukazatele aktivity v letech 2014-2016  

Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkaz] společnosti Ě201Řě 
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Počet obrátek celkových aktiv 

Počet obrátek celkových aktiv podniku se pohyboval ve všech sledovaných letech 

nad oborovým pr]mErem, což se dá hodnotit pozitivnE. V prostUedním sledovaném roce 

byl ukazatel nejnižší, v posledním sledovaném roce naopak nejvyšší, i když oborové 

pr]mEry byly v každém ze sledovaných rok] nižší.  

Doba obratu stálých aktiv 

Pokud je ukazatel nižší než pr]mErná hodnota v oboru, firma hospodaUí se stálými 

aktivy lépe, než je v oboru obvyklé. U tohoto ukazatele není možné stanovit optimální 

číslo pro všechny obory, a proto se pUi porovnávání používá Benchmarkingu, čímž dojde 

k porovnání podniku s podnikem jemu podobným. Bohužel benchmarking není v naší 

zemi pUíliš využíván, mezi firmami panuje velká ned]vEra k vzájemnému sdílení 

potUebných dat pro porovnání. Ze srovnání s oborovými pr]mEry je na první pohled 

patrné, že tento ukazatel je mnohonásobnE vyšší než u oborových pr]mEr] a firma by 

tedy mEla začít lépe hospodaUit se svými aktivy. 

 

Doba obratu zásob 

DoplOující ukazatel k Obratu zásob. Udává pr]mErný počet dn], po nEž jsou 

zásoby vázány v podnikání do doby jejich spotUeby nebo jejich prodeje. Pokud je ukazatel 

nižší než pr]mErná hodnota v oboru, firma hospodaUí se zásobami lépe, než je obvyklé. 

Doba obratu zásob ve sledovaném období v každém ze sledovaných období rostla, což 

bylo zp]sobené zvyšujícím se množstvím zásob v jednotlivých letech. Z tabulky je 

patrné, že ve srovnání s oborovými pr]mEry je tento ukazatel nEkolikanásobnE nižší a 

firma tedy se zásobami hospodaUí mnohem lépe, než je v oboru obvyklé. 

Dobra obratu pohledávek 

Tento ukazatel nám udává, kolik dní v pr]mEru trvá, než jsou nám naše 

pohledávky uhrazeny. Snižování doby obratu pohledávek má za následek zvyšování 

finanční jistoty z hlediska návratnosti finančních prostUedk]. Užitečné je porovnat 

pr]mErnou dobu splatnosti s platebními podmínkami, za které společnost fakturuje své 
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výrobky a zboží. V pUípadE že je tato doba delší, než jsou naše obchodní podmínky, 

znamená to, že nám naši odbEratelé neplatí včas. Pr]mErné platební podmínky 

společnosti TESYDO jsou tUicet dní, znamená to tedy, že odbEratelé splácí svoje závazky 

v pr]mEru se značným zpoždEním. Firma o tomto problému ví a cílem do budoucna je 

zajistit včasnou úhradu svých pohledávek. Ve sledovaných letech m]žeme vidEt pozitivní 

vývoj tohoto ukazatele, doba obratu pohledávek se po celou sledovanou dobu snižovala, 

zejména v roce 2016, kdy došlo ke snížení této doby o témEU 60 %, což však bylo také 

zapUíčinEno odpisem nEkterých nedobytných pohledávek.  Firma si v daném ukazateli 

vede podobnE jako jsou oborové pr]mEry, nevíme však jaké lh]ty splatnosti mají tyto 

firmy nastaveny, proto je tUeba toto srovnání brát s rezervou.  

Doba obratu závazk] 

Charakterizuje platební schopnost podniku v]či svým dodavatel]m. VyjadUuje 

pr]mErnE počet dn], po kterých podnik hradí svoje závazky. Když tento ukazatel 

srovnáme s pUedchozím ukazatelem – dobou obratu pohledávek, tak pUi pohledu na 

vyhodnocované roky vidíme, že doba obratu závazk] byla v prvních dvou sledovaných 

letech delší než doba obratu pohledávek, což je dosti nebezpečné pro platební schopnost 

podniku, naopak v posledním sledovaném roce se tento trend obrátil, což je pro platební 

schopnost podniku pozitivní a společnost by tento trend mEla držet i v následujících 

letech.  

8. 2. 4 Ukazatele zadluženosti 
Ukazatele zadluženosti v letech 2014 – 2016  

ukazatel Vzorec 2014 2015 2016 

Celková zadluženost v % 
  Cizí zdroje      

Celková aktiva 
68,06% 31,73% 42,12% 

Koef. samofinancování v % 
Vlastní kapitál 
 Celková aktiva 

31,43% 67,62% 57,33% 

Tabulka 6: Ukazatele zadluženosti v letech 2014-2016  

Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkaz] společnosti Ě201Řě 
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Celková zadluženost 

Zadluženost podniku ve sledovaném období nejprve pomErnE rapidnE klesla, 

v dalším roce však opEt rostla. Společnost se i dle její politiky snaží být co nejménE 

závislá na cizích zdrojích financování.  

 

Koeficient samofinancování 

Zde m]žeme vidEt rostoucí trend v prakticky opačných hodnotách než u 

pUedchozího koeficientu, a to díky dobrým hospodáUským výsledk]m a jejich investice 

do rozvoje podniku. Koeficient samofinancování se v druhém a tUetím roce prakticky 

zdvojnásobil ve srovnání s prvním rokem. Koeficient by však dále nemEl r]st, nebo[ 

vysoký pomEr m]že být pUíčinou poklesu rentability vlastního kapitálu a není efektivní, 

aby veškeré potUeby byly kryté vlastními zdroji.  

Koeficienty úrokového krytí a doby návratnosti úvEr] nebyly ve sledovaných 

letech počítány, vzhledem k tomu, že firma v tEchto letech nemEla žádný aktivní úvEr a 

ve sledovaných letech nebyly v rozvaze zachyceny žádné nákladové úroky, jako nezbytná 

položka pro výpočet tEchto pomErových ukazatel] (ANALYZUJ A PROVED, 2010). 

 

8. 3 Bankrotní model  

Bankrotní modely indikují stav firmy a její ohrožení pUípadným bankrotem, jenž 

by mohl nastat. Tyto modely jsou založeny na reálných datech dUíve zkrachovaných 

společností. Bankrot je možné predikovat již nEkolik let pUed skutečným bankrotem. 

Vzhledem k tomu, že v mojí práci analyzuji českou společnost, a podmínky na českém 

trhu jsou dosti specifické, vybral jsem pro hodnocení index IN05 manžel] 

Neumaierových, jenž byl navrhnut speciálnE pro hodnocení českých společností a tyto 

specifika zohledOuje. (BUSINESSVIZE 2010) 
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Výpočet: 

IN05 = 0,13 * K1 + 0,04 * K2 + 3,97 * K3 + 0,21 * K4 + 0,09 * K5 

 

Kde jednotlivé koeficienty K1 – K5 tvoUí: 

計な 噺 Celková aktivaCizí zdroje  

計に 噺 EBITNákladové úroky 

計ぬ 噺 EBITCelková aktiva 

計ね 噺 TržbyCelková aktiva 

計の 噺 ObEžná aktivaKrátkodobé závazky 岫včetnE BÚ岻 

Hodnoty index] IN05 v letech 2014 – 2016 

Koefi. v letech K1 K2 K3 K4 K5 IN05 

2014 1,46921 9,00000 0,18343 3,46813 1,21937 2,11727 

2015 3,1533 9,00000 0,51430 3,35491 2,77209 3,76573 

2016 2,37443 -9,00000 -0,08913 3,61440 1,89599 0,52449 

Tabulka 7: Hodnoty index] IN05 v letech 2014-2016  

Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkaz] společnosti Ě201Řě 

 

Na základE pr]zkumu bylo zjištEno, že firmy, u nichž je index IN05 pod hodnotou 

indexu 0,9 s ř7 % pravdEpodobností spEjí k bankrotu a se 76 % pravdEpodobností 

nebudou vytváUet hodnotu. Firmy s indexem IN05 v rozmezí 0,ř až 1,6 mají 50 % 

pravdEpodobnost, že zkrachují, nicménE se 70 % pravdEpodobností budou tvoUit hodnotu. 

Firmy nad hranicí 1,6 pak s ř2 % pravdEpodobností nezkrachují a s 95 % 

pravdEpodobností budou vytváUet hodnotu.  
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  Vzhledem k tomu, že firma ve sledovaných letech nemEla žádné úvEry, jak již 

bylo nEkolikrát zmínEno, bylo nutné v rámci výpočtu tuto hodnotu upravit a pro výpočet 

byla hodnota nákladových úrok] dosazena ve výši 10 tisíc. PUi výpočtu indexu K2 právE 

proto, že často hrozí skutečnost nízkých úrok], blížícím se nule, autoUi doporučují jako 

maximální hodnotu tohoto koeficientu volit ř.  

Hodnoty indexu IN05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak je vidEt v prvních dvou letech firma je bezpečnE nad hranicí 1,6 a tudíž je 

velmi malá pravdEpodobnost, že by mohlo dojít ke krachu. V posledním sledovaném roce 

firma dosáhla ztráty, díky odpisu nedobytných pohledávek, tato ztráta značnE ovlivnila i 

hodnoty tohoto bankrotního modelu a společnost se v roce 2016 dostala pod hranici 0,9, 

tedy hranici blížící se jistému krachu. Vzhledem k tomu, že tato skutečnost byla 

zp]sobena odpisem kumulovaných nedobytných pohledávek právE v tomto roce, není 

nutné se pUíliš znepokojovat (CEBR,2014). 
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 Zdroj: Vlastní zpracování Ě201Řě 
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ř. Hodnocení projektu 

9. 1 Popis projektu  

V současné dobE musí společnost u více než 50% ze svých nabízených činností 

Uešit formou externí spolupráce. K úvaze nakoupit tuto technologii firma dospEla 

vzhledem k nEkolika skutečnostem. Jedním z d]vod] byly vysoké ceny za tyto provádEné 

služby od externích dodavatel]. Na základE rostoucího již tak vysokého objemu zakázek, 

pro jejichž zpracování je nutné vybavení, které firma v současné dobE nevlastní a je 

nucena tyto zkoušky a výpočty realizovat pomoci zadávání společnostem, jež tímto 

vybavením disponují, zvažuje investici na toto vybavení. SoučasnE bude možné nabízet 

a zprostUedkovávat tyto služby firmám, které tyto mEUení potUebuji v rámci svého 

pUedmEtu podnikání a nedisponují touto technologií jako v současné dobE firma 

TESYDO, což by mohlo významnE navýšit tržby a zvýšit ekonomickou efektivnost této 

zvažované investice.   

Jedná se o nákup technologického souboru a software. Technologie je tvoUena 

z 3D Mikroskopu společnE s mikrotvrdomErem v hodnotE 1,4 milionu korun a 

Ultrazvukového Phased ůrray pUístroje v hodnotE 1,3 milionu korun. Dále je potUebný 

software pro kompletní práci s 3D nástroji SolidWorks, jehož poUizovací cena se 

pohybuje ve výši 320 tisíc korun. Díky tEmto nástroj]m bude společnost schopna všechna 

zmiOovaná mEUení provádEt ve vlastní režii, v současné dobE je nucena tato mEUení 

zadávat konkurenčním firmám. Vedení společnosti pUedpokládá, že tato investice zvedne 

renomé firmy a zajistí tak další pUíliv zakázek.  

Management společnosti kalkuluje užitnost tohoto souboru zaUízení po dobu 

minimálnE deseti let.   

S investičním projektem jsou očekávány další investiční výdaje v podobE 

zaškolení pracovník] k obsluze nových zaUízení a softwaru, následný nutný pravidelný 

servis v podobE kalibrace, seUizování, pravidelná roční aktualizace softwaru, dále 

poUízení dvou nových PC, které budou pUipojené k novému zaUízení.  

 

 



57 
 

PoUizovaná technologie: 

MikrotvrdomEr DM-2 MICRO VICKERS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ultrazvukový pUístroj Phased ůrray – SONATEST - Prisma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 7: MikrotvrdomEr  

Zdroj: Afri.com (2018) 

Obrázek 8: Ultrazvuk  

Zdroj: Sonatest.com (2018) 
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Cílem této práce je zhodnotit ekonomickou efektivnost tohoto investičního projektu 

a navrhnout, zda projekt realizovat či k realizaci tEchto služeb nadále využívat 

outsourcing. Realizace projektu se plánuje do p]l roku v pUípadE kladného vyhodnocení 

investice. 

 2 Varianty financování  

Celková výše kapitálových výdaj] investice činí 3 052 000 Kč a jejich pUesné 

vyčíslení je v kapitole Kapitálové výdaje projektu. Všechny částky jsou stanoveny 

v částkách bez DPH. Pro realizaci hodnoceného investičního zámEru byly stanoveny dvE 

možné alternativy financování:  

Varianta a 

Investice financována bankovním úvErem u banky, kde má společnost vedený 

sv]j bEžný účet, a to v částce 2 miliony korun, zbytek, tedy 1 052 000 Kč firma uhradí 

z vlastních zdroj]. PUi této variantE firma na úrocích bance zaplatí 2Ř6 607,74 Kč, výše 

splátky činí 3Ř 110,0Ř Kč mEsíčnE.  

Výpočet náklad] úvEru 

Parametr Hodnoty 
Výše úvEru 2 000 000 Kč 

Doba úvEru ĚmEsíceě 60 

Úヴﾗﾆﾗ┗= ﾏｹヴ; 5,40 % 

Úroková splátka 38 110 Kč 
Celková cena úvEru 2 2Ř6 605 Kč 

Náklad úvEru 2Ř6 605 Kč 

Tabulka 8: Výpočet náklad] úvEru 

Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkaz] společnosti Ě201Řě 

 

Varianta b 

Nákup části strojního vybavení tedy Mikroskop s tvrdomErem a ultrazvuk 

v celkové cenE 2 634 000 Kč na leasing s 20 % akontací.  
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Společnost by pUi financování touto variantou uhradila ř44 800 Korun z vlastních 

zdroj] Ě526 Ř00 Kč akontace leasingu + 418 000 Kč za software a počítačeě a 2 107 200 

Kč by bylo postupnE hrazeno leasingovými splátkami.  

Výpočet náklad] leasingu 

Parametr Hodnoty 

PoUizovací cena  2 634 000 Kč 

Akontace 20 % 

Výše akontace 526 Ř00 Kč 

Doba leasingu ĚmEsíceě 60 

Z]statková cena 1 000 Kč 

KﾗWaｷIｷWﾐデ ﾐ;┗┠ジWﾐｹ ふﾆぶ 1,12 % 

Leasingová splátka 40 371 Kč 
Leasingová cena 2 ř4ř 0Ř0 Kč 

Náklad leasingu 315 0Ř0 Kč 

Tabulka 9: Výpočet náklad] leasingu  

Zdroj: Vlastní zpracování Ě201Řě 

PUi porovnání tEchto dvou hodnocených variant vychází cena úvEru o 2Ř 475 Kč 

levnEji, což samozUejmE pokud vezmeme výši investice není nijak markantní rozdíl. Mezi 

tEmito dvEma variantami však nEkolik zásadních rozdíl] existuje. První rozdíl a výhoda 

pro zvolení varianty úvErového financování činí v tom, že pUedmEt financování je rovnou 

ve vlastnictví firmy, a tudíž si na základE faktury od dodavatele m]že firma také rovnou 

nárokovat celé DPH z ceny poUizovaného majetku, která již ve splátce úvEru není 

zahrnuta. Oproti tomu pUi variantE leasingu je celou dobu financování pUedmEt ve 

vlastnictví leasingové společnosti a v každé leasingové splátce je zahrnuto 21 % DPH, 

které si tedy na rozdíl od úvEru firma nárokuje postupnE bEhem celé doby splácení. 

Dalším podstatným rozdílem tEchto dvou variant je uplatOování náklad] na poUízení 

majetku, kdy pUi financování leasingem je náklad daný mEsíční splátkou leasingu a tedy 

nemEnný. Oproti tomu pUi úvEru je pUedmEt financování od začátku v majetku firmy a 

firma tedy sama zvolí zp]sob a délku odepisování v pUípadE účetních odpis]. Výhodou 

leasingu je naopak pojištEní zahrnuté v leasingové splátce či vEtší dostupnost poUízení pUi 

využití této varianty financování.  

Na základE výše uvedených skutečností a preferencí firmy byla pro hodnocení 

efektivnosti investičního zámEru zvolena pro financování varianta a.  
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9. 3 Vstupy pro hodnocení investice  

V následujících bodech jsou rozebrány vstupní údaje pro vyhodnocení 

efektivnosti posuzované investice.  

9. 3. 1 Kapitálové výdaje projektu 

Náklady projektu pUedstavují veškeré penEžní výdaje spojené s realizací investice. 

Ceny podobných zaUízení se pohybují v pUibližnE stejných cenových hladinách. Ceny 

jednotlivých zaUízení a software byly stanoveny na základE pr]zkumu trhu a pUímých 

nabídek od výrobc]. Výdaje na koupi všech součástí poUizované technologie uvedené v 

tabulce reprezentují poUizovací cenu, která zahrnuje veškeré náklady spojené s poUízením 

– hodnotu, dopravu, instalaci, uvedení stroje do provozu, zaškolení a servis po dobu 

prvního roku. Výdaje spojené s poUízením obsahují částky za poUízení PC pro obsluhu 

zaUízení, jež nejsou jejich součástí a ostatní nutné vybavení laboratoUí, jenž bude sloužit 

pro umístEní zaUízení a jejich obsluhu. Ceny jsou uvedeny bez DPH.  

Hodnoty kapitálových výdaj] v roce poUízení 

Ěv Kčě Mikroskop 
s tvrodomEr. Ultrazvuk Software Celkem 

Výdaje na poUízení technologie 1 3Ř4 000 Kč 1 250 000 Kč 320 000 Kč 2 ř54 000 Kč 

Výdaje spojené s poUízením 52 000 Kč 46 000 Kč   9Ř 000 Kč 

Celkem 1 436 000 Kč 1 296 000 Kč 320 000 Kč 3 052 000 Kč 

Tabulka 10: Hodnoty kapitálových výdaj] v roce poUízení  

Zdroj: Vlastní zpracování Ě201Řě 

 

Vyčíslení náklad] na investiční projekt má nEkolik složek, které se v pr]bEhu let 

liší. Nejvyšší podíl náklad] na projekt tvoUí investice do technologie v prvním roce. 

V dalších letech pak pUedstavují náklady projektu zejména údržba zaUízení, aktualizace 

software, pUípadné zaškolování nových pracovník], úroky z bankovního úvEru a ostatní 

provozní náklady, jež jsou s touto investicí predikovány. Všechny částky jsou uvedeny 

v cenE bez DPH.  
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9. 3. 2 PenEžní pUíjmy projektu 

Stanovení penEžních pUíjm] je kritická část investičního projektu. PenEžní pUíjmy 

jsou odhadovány v čase a ovlivOovány inflací, proto není jednoduché pUíjmy správnE 

odhadnout a zvyšuje se zde riziko vzniku rozdílu mezi skutečnými a očekávanými 

hodnotami. Pro stanovení budoucích penEžních pUíjm] z investice, potUebujeme znát 

odhadované budoucí tržby Ěrespektive v tomto pUípadE zejména úspory náklad] za externí 

službyě, životnost poUizované technologie, vyčíslit veškeré provozní náklady a hodnotu 

odpis]. Na základE tEchto parametr] stanovíme cash flow, které z investice plyne po dobu 

životnosti poUizované technologie. 

a) Stanovení tržeb 

Pro stanovení pUehledu penEžních tok] je nezbytný očekávaný odhad penEžních 

pUíjm]. NejvEtší částí z výnos] vyvolaných projektem bude úspora na outsourcingu 

služeb, jež tato technologie nahradí. Pr]mErná výše náklad] na outsourcing služeb 

spojených s investičním zámErem činí dle vyjádUení odpovEdné osoby z firmy TESYDO 

860 tisíc korun ročnE, tento údaj každoročnE stoupne o 2 %, což zhruba pUedstavuje roční 

hodnotu inflace na základE inflačního chování. Dále jsou pUedpokládány roční tržby za 

zprostUedkování služeb mEUení pomocí nové technologie externím firmám ve výši 688 

tisíc, tedy 80 % hodnoty současnE outsourcovaných služeb Kč.  

Celkový pUedpokládaný roční pUíjem z investice tedy činí 1.548.000 Kč. 
D]ležitým parametrem pro výpočty je životnost poUizované technologie. Na základE 

dostupných informací byla stanovena životnost souboru technologie na 10 let, a to jak 

pro technickou tak ekonomickou životnost technologie. Účetní odpisy byly stanoveny na 

dobu životnosti technologie.  

b) Stanovení provozních náklad] 

Nákladovou náročnost na technologii v jednotlivých letech provozu jsou zachyceny 

v tabulce 11 a byly stanoveny na základE dostupných informací k jednotlivým zaUízením 

a po konzultaci s vedením firmy TESYDO. Provozní náklady obsahují položky výdaj] 

na elektrickou energii, mzdy pracovník] obsluhy, hodnoty náklad] na údržbu a kalibraci, 

výdaje na školení, náklady na pravidelnou roční aktualizaci softwaru a náklady na 

pUipojištEní majetku. PUedpokládá se postupné zvyšování výdaj] na údržbu či r]st mezd, 
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v tabulce je uvedená pr]mErná hodnota tEchto výdaj]. ZaUízení bude umístEno ve 

stávajících prostorech, tudíž tyto náklady nevzrostou. U náklad] bude taktéž počítáno 

s meziročním r]stem dle cílování inflace, tedy 2 %.  

Hodnoty náklad] na jeden rok v letech životnosti technologie 

Roční náklad Ěv Kčě Výše 

El. Energie 70 000 Kč 

Roční mzdy vč. odvod] 455 000 Kč 
Výdaje na školení 30 000 Kč 

Náklady na údržbu, seUízení 140 000 Kč 

Aktualizace  150 000 Kč 

PojištEní 10 000 Kč 

Celkem Ř55 000 Kč 

Tabulka 11: Hodnoty náklad] na jeden rok v letech životnosti technologie  

Zdroj: Vlastní zpracování (2018) 

 

c) Stanovení odpis] 

Smyslem odpis] je rozložit poUizovací cenu majetku do stanoveného období a rozložit 

tak náklady spojené s poUízením investice postupnE pomErnE po dobu její životnosti. 

Společnost TESYDO zvolila dobu odepisování technologie na dobu její celkové 

životnosti, tedy deset let. Odpisy jsou nastaveny na rovnomErné odepisování po celou 

dobu trvání odpis]. PUi výpočtu cash flow je tUeba hodnotu odpisu pUipočíst k čistému 

zisku, protože odpisy netvoUí skutečný penEžní výdaj. Výše ročního odpisu byla 

stanovena jako pomEr celkové ceny vstupující do poUízení investice a doby odepisování, 

tedy 3.052.000 Kč/10 let = 305.200 Kč ročnE.  

d) Cash flow 

V následující tabulce jsou vypočteny hodnoty cash flow v jednotlivých letech 

životnosti investice.  
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Hodnoty cash flow v jednotlivých letech  

  Hodnoty CF v letech 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok 

1. Celkové tržby vč. inflace 1 54Ř 000 Kč 1 57Ř ř60 Kč 1 610 53ř Kč 1 642 750 Kč 1 675 605 Kč 

2. Provozní náklady Ř55 000 Kč Ř72 100 Kč ŘŘř 542 Kč ř07 333 Kč ř25 47ř Kč 

3. Splátka úvEru 457 321 Kč 457 321 Kč 457 321 Kč 457 321 Kč 457 321 Kč 

4. Odpisy 305 200 Kč 305 200 Kč 305 200 Kč 305 200 Kč 305 200 Kč 

5. Zisk pUed zdanEním -6ř 521 Kč -55 661 Kč -41 524 Kč -27 104 Kč -12 3ř6 Kč 
6. DaO z pUíjm] (19 %) 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 
7. Zisk po zdanEní -6ř 521 Kč -55 661 Kč -41 524 Kč -27 104 Kč -12 3ř6 Kč 
8. Odpisy 305 200 Kč 305 200 Kč 305 200 Kč 305 200 Kč 305 200 Kč 

9. Cash flow 235 67ř Kč 24ř 53ř Kč 263 676 Kč 27Ř 0ř6 Kč 2ř2 Ř04 Kč 

  Hodnoty CF v letech 6. rok 7. rok 8. rok 9. rok 10. rok 

1. Celkové tržby vč. inflace 1 70ř 117 Kč 1 743 2řř Kč 1 77Ř 165 Kč 1 Ř13 72ř Kč 1 Ř50 003 Kč 

2. Provozní náklady ř43 řŘř Kč ř62 Ř6ř Kč řŘ2 126 Kč 1 001 76ř Kč 1 021 Ř04 Kč 

3. Odpisy 305 200 Kč 305 200 Kč 305 200 Kč 305 200 Kč 305 200 Kč 

4. Zisk pUed zdanEním 45ř ř2Ř Kč 475 231 Kč 4ř0 Ř3ř Kč 506 760 Kč 522 řřř Kč 
5. DaO z pUíjm] Ě1ř %ě Ř7 3Ř6 Kč ř0 2ř4 Kč ř3 25ř Kč ř6 2Ř4 Kč řř 370 Kč 
6. Zisk po zdanEní 372 542 Kč 3Ř4 ř37 Kč 3ř7 5Ř0 Kč 410 476 Kč 423 62ř Kč 
7. Odpisy 305 200 Kč 305 200 Kč 305 200 Kč 305 200 Kč 305 200 Kč 

8. Cash flow 677 742 Kč 6ř0 137 Kč 702 7Ř0 Kč 715 676 Kč 72Ř Ř2ř Kč 

Tabulka 12: Hodnoty cash flow v jednotlivých letech  

Zdroj: Vlastní zpracování Ě201Řě 

 

9. 2. 3 Vliv daní.  
DaO z pUíjm] ovlivOuje zisk a také výpočet cash flow, snižuje hodnotu penEžních 

pUíjm] a tímto zp]sobem ovlivOuje zisk, který investice pUináší. DaO z pUíjm] u 

právnických osob, jak bylo uvedeno v pUedchozí tabulce, v roce 2018 činí 1ř %, pUičemž 

tato výše sazby platí od roku 2010, kdy se sazba naposledy mEnila. DaO z pUíjm] 

právnických osob se postupnE od vzniku ČR v roce 1řř3 postupnE stále snižovala, 

pUičemž právE v roce 1řř3 byla na svém historickém maximu, kdy daO činila 45 %.  
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9. 4 Dynamické hodnocení investice 

9. 4. 1 Stanovení diskontní sazby projektu 

PUed samotným výpočtem čisté současné hodnoty projektu je nutné určit 

diskontní sazbu. Hodnocený investiční projekt bude hrazen formou smíšeného 

financování. Firma TESYDO bude financovat jak vlastním, tak i cizím kapitálem, proto 

je nutné vyčíslit náklady z obou tEchto forem financování.  

Výpočet: 

激畦系系 噺 迎経 茅 岫な 伐 鯨穴喧岻 系傑計 髪  迎結 茅  撃計計  

Hodnoty vzorce: 

WůCC Ěweighted average cost of capitalě = náklady na celkový kapitál 

Rd = náklady na úročený cizí kapitál v % 

Re = náklady na vlastní kapitál v % 

Sdp = sazba danE z pUíjmu 

CZ = úročený cizí kapitál 

VK = vlastní kapitál 

K = celkový kapitál, součet vlastního a cizího kapitálu 

a) Náklady na cizí kapitál (Rd) 

Rd jako náklady na úročený cizí kapitál odpovídají úrokové míUe veškerých 

úvEr] a p]jček. Společnost TESYDO v současné dobE nemá žádné jiné úvEry, tudíž tyto 

náklady odpovídají náklad]m úvEru poskytnutému na financování hodnoceného 

investičního projektu. Společnost se obrátila na banku, u které má vedený sv]j bEžný 

účet, ta nabídla úvEr na požadovanou částku 2 miliony korun se splatností 5 let. Úroková 

sazba tohoto úvEru činí 5,4 %. Celková zaplacená částka za tento úvEr činí 2 286 604,74 

Kč, tedy úroky za poskytnutý úvEr činí 2Ř6 607,74 Kč. Splátkový kalendáU je pUiložen 

v pUíloze B, mEsíční splátka činí 3Ř 110, 0Ř Kč. Pro výpočet náklad] cizího kapitálu 

musíme také zohlednit vliv daOového štítu. DaO z pUíjm] právnických osob pro rok 201Ř 

je ve výši 19 %.  

Výpočet: 5,4 * (1- 0,19) = 4,374 = Rd 
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b) Náklady na vlastní kapitál ĚReě  

Náklady na vlastní kapitál pUedstavují výnos, který z této konkrétní investice 

očekávají majitelé. Musíme určit bezrizikovou úrokovou míru a rizikovou. Pod 

bezrizikovou sazbou rozumíme výnos, který investor]m pUináší bezrizikové aktiva. 

NejčastEji se používají výnosy státních dluhopis], nicménE ani státní dluhopisy nejsou 

zcela bezrizikovou investicí.  

Dne 31. 1. 201Ř činil výnos desetiletého státního dluhopisu dle údaj] ČNB 1,77 %.  

Riziková pUirážka pUedstavuje rozdíl mezi výnosem, který investor]m pUináší 

investice do celého akciového trhu a výnosem do bezrizikové investice. Pro Českou 

republiku tato pUirážka činí 5,Řř % na základE databáze Damodarian.com, aktualizované 

k 5. lednu 2018.  

Výpočet: 1,77 + 5,Řř = 7,66 = Re 君寓隅隅 噺  ね┸ぬばね 茅  態 待待待 待待待戴 待待待 待待待 髪  ば┸はは 茅 怠 待泰態 待待待戴 待待待 待待待 = 5,6 % 

 

9. 4. 2 Stanovení čisté současné hodnoty očekávaných pUíjm] 

Čistá současná hodnota projektu pUedstavuje základní, prvotní metodu hodnocení 

investic. 

Výpočet: 

ČSH 噺  P怠岫な 髪 i岻 髪  P態岫な 髪 i岻態 髪  ┼ 髪  P択岫な 伐 i岻択 伐  K 

Hodnoty vzorce: 

ČSH =  čistá současná hodnota 

P1,2,N =  penEžní pUíjem z investice v jednotlivých letech životnosti 

I =   úrokový koeficient  

N =   doba životnosti 

K =   kapitálový výdaj 
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PUi výpočtu byly využity hodnoty cash flow v jednotlivých letech životnosti 

projektu z tabulky 12, od kterých byly odečteny hodnoty jistiny úvEru, která do tohoto 

výpočtu nepatUí a je odečtena jednorázovE jako kapitálový výdaj. Náklady a výnosy 

projektu byly již v tabulce upraveny o hodnotu inflace ve výši 2% ročnE. Následující 

tabulka (Tab. 13ě vychází z pUedchozí tabulky ĚTab. 12ě a pUedstavuje diskontované 

hodnoty penEžních pUíjm] investice na současnou hodnotu očekávaných pUíjm].  

Diskontované pUíjmy projektu v letech  

Hod. penEžních pUíjm] 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok 

Celkové tržby vč. inflace 1 54Ř 000 Kč 1 57Ř ř60 Kč 1 610 53ř Kč 1 642 750 Kč 1 675 605 Kč 

Provozní náklady Ř55 000 Kč Ř72 100 Kč ŘŘř 542 Kč ř07 333 Kč ř25 47ř Kč 

Odpisy 305 200 Kč 305 200 Kč 305 200 Kč 305 200 Kč 305 200 Kč 

Zisk pUed zdanEním 330 47ř Kč 344 33ř Kč 35Ř 476 Kč 372 Řř6 Kč 3Ř7 604 Kč 

DaO z pUíjm] Ě1ř %ě 62 7ř1 Kč 65 424 Kč 6Ř 110 Kč 70 Ř50 Kč 73 645 Kč 

Zisk po zdanEní 267 6ŘŘ Kč 27Ř ř15 Kč 2ř0 366 Kč 302 046 Kč 313 ř60 Kč 

Odpisy 305 200 Kč 305 200 Kč 305 200 Kč 305 200 Kč 305 200 Kč 

PenEžní pUíjem 572 ŘŘŘ Kč 5Ř4 115 Kč 5ř5 566 Kč 607 246 Kč 61ř 160 Kč 

Disk. koeficient 1,056 1,115136 1,177583616 1,24352829 1,31316588 

Diskontovaný pUíjem 542 50Ř Kč 523 Ř06 Kč 505 752 Kč 4ŘŘ 325 Kč 471 501 Kč 

ČSH v letech  -3 052 000 Kč -2 50ř 4ř2 Kč -1 řŘ5 6Ř7 Kč -1 47ř ř34 Kč -řř1 60ř Kč -520 10Ř Kč 

Hod. penEžních pUíjm] 6. rok 7. rok 8. rok 9. rok 10. rok 

Celkové tržby vč. inflace 1 70ř 117 Kč 1 743 2řř Kč 1 77Ř 165 Kč 1 Ř13 72ř Kč 1 Ř50 003 Kč 

Provozní náklady ř43 řŘř Kč ř62 Ř6ř Kč řŘ2 126 Kč 1 001 76ř Kč 1 021 Ř04 Kč 

Odpisy 305 200 Kč 305 200 Kč 305 200 Kč 305 200 Kč 305 200 Kč 

Zisk pUed zdanEním 45ř ř2Ř Kč 475 231 Kč 4ř0 Ř3ř Kč 506 760 Kč 522 řřř Kč 

DaO z pUíjm] Ě1ř %ě Ř7 3Ř6 Kč ř0 2ř4 Kč ř3 25ř Kč 96 284 Kč řř 370 Kč 

Zisk po zdanEní 372 542 Kč 3Ř4 ř37 Kč 3ř7 5Ř0 Kč 410 476 Kč 423 62ř Kč 

Odpisy 305 200 Kč 305 200 Kč 305 200 Kč 305 200 Kč 305 200 Kč 

PenEžní pUíjem 677 742 Kč 6ř0 137 Kč 702 7Ř0 Kč 715 676 Kč 72Ř Ř2ř Kč 

Disk. koeficient 1,386703173 1,46435855 1,546362629 1,63295893 1,72440463 

Diskontovaný pUíjem ヴΒΒ Αヴン KL ヴΑヱ ヲΒΓ KL ヴヵヴ ヴΑン KL ヴンΒ ヲヶΓ KL ヴヲヲ ヶヵヶ KL 

ČSH v letech -ンヱ ンヶヵ KL ヴンΓ Γヲヵ KL ΒΓヴ ンΓΑ KL ヱ ンンヲ ヶヶΑ KL ヱ Αヵヵ ンヲヲ KL 

Tabulka 13: Diskontované pUíjmy v letech   

Zdroj: Vlastní zpracování Ě201Řě 

 

ČSH = 1 755 322 Kč 
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Čistá současné hodnota je vEtší než nula, diskontované penEžní pUíjmy pUevyšují 

kapitálové výdaje a investiční zámEr tedy m]žeme považovat za efektivní.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investiční zámEr a jeho realizace je pro podnik pUijatelná a vedl by k r]stu tržní 

hodnoty firmy. Projekt pokrývá stanovené pr]mErné náklady na kapitál a mEl by být dle 

vypočtených hodnot ukazatele realizován.  

 

9. 4. 3 VnitUní výnosové procento 

VnitUní výnosové procento (IRR) nám udává jaké hodnoty výnosnosti projekt 

dosahuje, tedy hodnotu, kdy se čistá současná hodnota rovná nule. Hodnota je určena 

v procentech. Rozdíl oproti čisté současné hodnotE, kdy jsme pr]mErné náklady mEli 

stanoveny a zjiš[ovali, zda projekt tyto náklady pokryje je v tom, že zde u vnitUního 

výnosového procenta tuto hodnotu právE hledáme.  

Pro výpočet hodnoty použijeme pUedchozí výpočet ČSH. Jako výchozí bod vezmeme 

vypočtenou ČSH pUi takové úrokové míUe, kdy je ČSH kladná, dosadil jsem hodnotu 15%. 

Dále potUebujeme dosadit úrokový koeficient, který pUi dosazení do vzorce výpočtu ČSH 

zajistí záporný výsledek této hodnoty. Stanovil jsem úrokovou sazbu 1Ř %. Nyní hodnoty 

ふKLン ヰヰヰ ヰヰヰぶ

ふKLヲ ヵヰヰ ヰヰヰぶ

ふKLヲ ヰヰヰ ヰヰヰぶ

ふKLヱ ヵヰヰ ヰヰヰぶ

ふKLヱ ヰヰヰ ヰヰヰぶ

ふKLヵヰヰ ヰヰヰぶ

KLヰ

KLヵヰヰ ヰヰヰ

KLヱ ヰヰヰ ヰヰヰ

KLヱ ヵヰヰ ヰヰヰ

KLヲ ヰヰヰ ヰヰヰ

1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok 6. rok 7. rok 8. rok 9. rok 10. rok

V┠┗ﾗﾃ ČSH ┗ ﾉWデWIｴ

Obrázek 9: Vývoj ČSH v letech  

Zdroj: Vlastní zpracování Ě201Řě 
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porovnáme a dosadíme do vzorce, tím zjistíme IRR, tedy výnosovou hodnotu 

posuzovaného investičního projektu.   

 

1. Výpočet ČSH pUi požadované míUe výnosnosti 15% 

Č鯨茎彫退怠泰ガ のばに ぱぱぱ岫な 髪 ど┸なの岻 髪 のぱね ななの岫な 髪 ど┸なの岻態 ┼ 髪 ばにぱ ぱにひ岫な 髪 ど┸なの岻怠待 伐 ぬ どのに どどど 噺 などど にねひ 計č 

 

2. Výpočet ČSH pUi požadované míUe výnosnosti 1Ř %  

Č鯨茎彫退怠泰ガ のばに ぱぱぱ岫な 髪 ど┸なぱ岻 髪  のぱね ななの岫な 髪 ど┸なぱ岻態 ┼ 髪  ばにぱ ぱにひ岫な 髪 ど┸なぱ岻怠待 伐 ぬ どのに どどど 噺 伐にねの ぬぱば 計č 

 

3. Výpočet IRR dle vzorce (Miras, 2000-2017)  

荊迎迎 噺 件券 髪 Č鯨茎津Č鯨茎津 髪  弁Č鯨茎塚弁 茅  岫件塚 伐  件津岻 

Hodnoty vzorce: 

ČSHn =  ČSH pUi nižší úrokové míUe 

ČSHv =  ČSH pUi vyšší úrokové míUe 

in =   nižší úroková míra 

iv =   vyšší úroková míra 

 

荊迎迎 噺 なの 髪  などど にねひなどどにねひ 髪  にねの ぬぱば 茅 岫なぱ 伐  なの岻 

 

IRR = 15,87 % 

 Čím je vypočtené vnitUní výnosové procento vyšší, tím je projekt ekonomicky 

výhodnEjší. Pro kontrolu správnosti provedeného výpočtu je možné vypočtenou hodnotu 

vnitUního výnosového procenta dosadit do vzorce pro výpočet čisté současné hodnoty, 
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která by po tomto dosazení mEla vyjít jako rovná nule. Po tomto dosazení a kontrolním 

výpočtu vyšla ČSH – 6 700 Kč, což je dáno vlivem zaokrouhlení.  

 VnitUní výnosové procento projektu je vyšší než vypočtené pr]mErné náklady 

kapitálu, proto doporučuji podniku investici realizovat.  

9. 4. 4 Doba návratnosti  
Doba návratnosti investičního projektu patUí k tradičnE používaným metodám 

využívaných pro hodnocení investice a udává nám dobu, za kterou se investice splatí 

z čistých zisk] a odpis], tzn. cash flow. Tato metoda se zamEUuje na hodnocení likvidity 

projektu a dobu návratnosti, která reprezentuje dobu nutnou pro pokrytí kapitálových 

výdaj] penEžními pUíjmy z investice. ObecnE platí, že čím je doba návratnosti kratší, tím 

lépe. V práci byla použita metoda diskontovaných pUíjm], jejíž výhodou je pUekonání 

nevýhod tradičního ukazatele doby návratnosti, který ignoruje princip časové hodnoty 

penEz a často je počítán pouze ze zisku, nikoliv z cash flow, tato metoda tedy vychází ze 

stejného principu, ale roční cash flow je ve výpočtu diskontováno na současnou hodnotu 

(Febmat, 2016). 

Nejprve tedy musíme diskontovat pUíjmy projektu na současnou hodnotu a zjistit, 

v kterém roce je kumulovaný součet tEchto diskontovaných pUíjm] po prvotním odečtení 

vstupní investice do kapitálu kladný. Podklad pro tento výpočet jsme si již pUipravili 

v tabulce 11 Diskontované pUíjmy projektu v letech ĚUádek ČSH v letech), kde je patrné, 

že ČSH začíná být kladná v 7. roce životnosti projektu. Nyní zbývá dopočítat pUesnou 

hodnotu období, kdy se investice do projektu podniku vrátí. PUesný počet dní zjistíme dle 

postupu Scholleová Ě200Řě jako:  

ĚKumulovaný kladný diskontovaný pUíjem/diskontovaný pUíjem v daném roceě * 360 ねぬひ ひには 計čねばな にひど 計č 噺 ど┸ひぬぬねのなのぱ 茅 ぬはど 噺 ぬぬは┸どね 穴券í 
Tuto hodnotu následnE odečteme od 360: 

360 – 336 = 24 dní.  

Doba návratnosti investice projektu byla vypočtena jako 6 let a 24 dní. Kapitálové 

výdaje projektu budou uhrazeny po více než poloviční stanovené dobE životnosti 
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projektu, nicménE tato doba byla stanovena na dobu, kdy bude investiční majetek 

využíván bez vEtších investic na revitalizaci a modernizaci a pUedpokládá se využití po 

dobu delší než stanovenou dobu deseti let. I s ohledem na tyto faktory navrhuji projekt 

realizovat.  

 

9. 5 Analýza rizik projektu  

Cílem analýzy rizik projektu je stanovit rizikové faktory, které mohou jak 

v pozitivním, tak hlavnE v negativním smyslu ovlivnit ekonomickou efektivnost 

posuzovaného investičního projektu.  (Valach, 1995) 

 

9. 5. 1 Analýza citlivosti  
ůnalýza citlivosti je procedura, pUi které se stanovuje a modeluje riziko možných 

zmEn, kterou mohou nastat, za účelem stanovení efekt] tEchto zmEn na plánovaný 

výsledek. Hlavní pozornost je zde pochopitelnE vEnována nejvýznamnEjším promEnným. 

Jako posuzovaná hodnota byla zvolena čistá současná hodnota projektu. (Valach, 1995) 

 Postup je takový, že určíme jednotlivé promEnné, které ovlivOují čistou současnou 

hodnotu projektu, po určení tEchto promEnných musíme uvést jejich pUedpokládané 

hodnoty. S tEmito hodnotami, které byly stanoveny jako reálný pravdEpodobný scénáU 

byla čistá současná hodnota již vypočtena. NáslednE pUepočteme hodnoty pUi zhoršení 

faktor] oproti pUedpokládanému scénáUi o 10 %. Nyní tedy postupujeme dle jednotlivých 

fází:  

Fáze 1 – určení jednotlivých promEnných ovlivOující ČSH 

Jako promEnné, které ovlivOují čistou současnou hodnotu byly určeny: 

a) ZmEna výše tržeb z poskytování technologie externím firmám 

b) ZmEna výše náklad] na údržbu a seUízení zaUízení 

c) ZmEna výdaj] na platy zamEstnanc]  

d) ZmEna danE z pUíjmu 
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Fáze 2 – stanovení pUedpokládaných hodnot pro jednotlivé promEnné  

Jedná se o hodnoty, jež jsou skutečnE plánovány dle reálného scénáUe a bylo s nimi 

počítáno ČSH projektu: 

a) Výše tržeb z poskytování technologie externím firmám   688 000 Kč 

b) Výše náklad] na údržbu a seUízení zaUízení    140 000 Kč 

c) Výdaje na platy zamEstnanc]      455 000 Kč 

d) DaO z pUíjmu        19 % 

 

Fáze 3 – stanovení pUepočtených hodnot jednotlivých promEnných po zhoršení o 10 %  

Zde jsou kalkulovány jednotlivé promEnné pUi rizikovém scénáUi a zhoršení jejich 

hodnot o hodnotu 10 %. Vypočtené hodnoty byly vyčísleny v následující tabulce. 

Výpočet zmEny jednotlivých promEnných o 10 %  

  
PromEnná 

PUedpokládaná 
hodnota 

HﾗSﾐﾗデ; ┣ｴﾗヴジWﾐｹ 
 o 10 % 

a) Výše tržeb z poskytování technologie externím firmám 6ŘŘ 000 Kč ヶヱΓ ヲヰヰ KL 

b) Výše náklad] na údržbu a seUízení zaUízení 140 000 Kč ヱヵヴ ヰヰヰ KL 

c) Výdaje na platy zamEstnanc] 455 000 Kč 500 ヵヰヰ KL 

d) DaO z pUíjmu 19% 20,9% 

Tabulka 14: Výpočet zmEny jednotlivých promEnných o 10%  

Zdroj: Vlastní zpracování Ě201Řě 

Nyní máme podklady pro porovnání pUedpokládané ČSH a ČSH po zmEnE 

jednotlivých promEnných, tedy dopad jejich zmEn na ČSH. Čistá současná hodnota 

projektu pUi pUedpokládaných hodnotách byla vypočtena ve výši 1 755 322 Kč. S touto 

hodnotou nyní budeme porovnávat hodnoty ČSH, které vypočteme pro zhoršení každého 

faktoru zvláš[, tedy zmEna jedné z promEnných pUi zachovaných p]vodních hodnotách 

ostatních promEnných.  

PromEnná aě ČSH pUi 10 % snížení tržeb z poskytování technologie externím firmám, 

ostatní promEnné beze zmEny: 
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a) ČSH = 1 301 602 Kč 

PromEnná bě ČSH pUi 10 % zvýšení náklad] na údržbu a seUízení zaUízení, ostatní 

promEnné bez zmEny: 

b) ČSH = 1 622 řřŘ Kč 

PromEnná cě ČSH pUi 10 % zvýšení náklad] na platy zamEstnanc], ostatní promEnné beze 

zmEny: 

c) ČSH = 1 455 26ř Kč 

PromEnná dě ČSH pUi 10 % zvýšení danE z pUíjm] právnických osob, ostatní promEnné 

beze zmEny:  

d) ČSH = 1 696 262 

 

Fáze 4 – určení promEnných negativnE ovlivOující ČSH dle významnosti 

V tomto bodE jsou určeny nejvýznamnEjší promEnné, které by pUi jejich vzniku 

nejvíce negativnE ovlivnily čistou současnou hodnotu projektu. PUehled zmEn a jeho 

význam zachycuje následující tabulka. 

  

Analýza citlivosti zmEn 

  

PUedpokládaná 
hodnota promEnné 

HﾗSﾐﾗデ; ┣ｴﾗヴジWﾐｹ 
 o 10 % 

ČSH ﾐﾗ┗= 
)ﾏ[ﾐ; ČSH 

;Hゲﾗﾉ┌デﾐ[ 

)ﾏ[ﾐ; ČSH 

ヴWﾉ;デｷ┗ﾐ[ 

a) 6ŘŘ 000 Kč ヶヱΓ ヲヰヰ KL ヱ ンヰヱ ヶヰヲ KL ヴヵン Αヲヰ KL 25,85% 

b) 140 000 Kč ヱヵヴ ヰヰヰ KL ヱ ヶヲヲ ΓΓΒ KL 132 ンヲヴ KL 7,54% 

c) 455 000 Kč ヵヰヰ ヵヰヰ KL ヱ ヴヵヵ ヲヶΓ KL ンヰヰ ヰヵン KL 17,09% 

d) 19% 20,9% ヱ ヶΓヶ ヲヶヲ KL ヵΓ ヰヶヰ KL 3,36% 

  ČSH ヮヴﾗﾃWﾆデ┌ ゲﾆ┌デWLﾐ= ヱ Αヵヵ ンヲヲ KL 0 0 

Tabulka 15: ůnalýza citlivosti zmEn  

Zdroj: Vlastní zpracování Ě201Řě 
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Z tabulky je patrné, že projekt je nejvíce citlivý na pokles tržeb plynoucí 

z poskytování technologie externím subjekt]m. Pokud by vznikla odchylka v této 

promEnné ve výši 10 %, čistá současná hodnota celého projektu by klesla o 25, Ř5 %.  

 

Grafické znázornEní pomEru zmEn 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velký vliv na hodnotu ČSH pUi zmEnE promEnné o 10 % mají také platy 

zamEstnanc], ostatní promEnné jsou ve srovnání s tEmito dvEma zanedbatelné a je proto 

tUeba soustUedit pozornost zejména na tyto dva faktory.  

D]ležité zjištEní plyne ze skutečnosti, že i pUi simulovaném poklesu všech tEchto 

krizových promEnných veličin vyšla čistá současná hodnota v kladných číslech, projekt 

tedy bude ziskový i když nastane jeden z rizikových faktor] v simulované výši.  

 

Dále byl vypočten scénáU, kdy by nastaly všechny tyto zmínEné rizikové faktory 

zároveO, a došlo tedy ke zhoršení všech promEnných a - d ve výši 10% současnE. Čistá 

současná hodnota by byla i v tomto scénáUi kladná, konkrétnE ve výši Ř70 010 Kč, nastal 

by tedy pokles o 885 312 Kč, což tvoUí 50, 43 % ČSH projektu.  

 

25,85%

7,54%

17,09%

3,36%

Gヴ;aｷIﾆY ┣ﾐ=┣ﾗヴﾐ[ﾐｹ ヮﾗﾏ[ヴ┌ ┗ﾉｷ┗┌ ┣ﾏ[ﾐ

a) b) c) d)

Obrázek 10: Grafické znázornEní pomEru vlivu zmEn  

Zdroj: Vlastní zpracování Ě201Řě 
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10. Zhodnocení zjištEných výsledk] investičního zámEru  

 Hodnoceni investičního zámEru poUízení nové technologie firmy TESYDO bylo 

provedeno pomocí metody a čisté současné hodnoty, vnitUního výnosového procenta a 

doby návratnosti, byla také provedena analýza citlivosti hodnoceného projektu. 

V následující tabulce jsou zachyceny sumarizované výpočty, které poslouží k závErečné 

rekapitulaci hodnocení investice a stanovisku, zda investici realizovat, či nikoliv.  

ZávErečné zhodnocení vypočtených hodnot projektu 

Metody hodnocení Výsledná hodnota 

Kapitálové výdaje 3 052 000 Kč 
Doba životnosti 10 let 
Doba odepisování 10 let 
Roční penEžní pUíjem 572 ŘŘŘ Kč 

Doba návratnosti 6 let 24 dní 
Pヴ└ﾏ[ヴﾐY ﾐ=ﾆﾉ;S┞ ﾆ;ヮｷデ=ﾉ┌ 5,60 % 

ČSH Ědiskontní sazba 5,6 %) 1 755 322 Kč 
VnitUní výnosové procento 15,87 % 
ČSH pUi zhoršení o 10 % nejrizikovEjšího faktoru 1 301 602 Kč 

Tabulka 16: ZávErečné zhodnocení vypočtených hodnot projektu  

Zdroj: Vlastní zpracování na základE vypočtených hodnot Ě201Řě 

 

S ohledem na pUedpokládanou životnost investice je pro hodnoceni projektu velmi 

vhodné použiti čisté současné hodnoty, která zohledOuje faktor času, a tedy penEžní 

pUíjmy po celou dobu investice. Zobrazuje rozdíl mezi současnou hodnotou očekávaných 

pUíjm] a vynaložených kapitálových výdajích na investici. Z vypočtených výsledk] 

m]žeme Uíci, že investice je efektivní, vzhledem k tomu že čistá současná hodnota 

dosáhla hodnoty vyšší než nula.  

Z výsledk] hodnocení investice je dále patrné, že výnosnost investice zjištEná 

vypočtením vnitUního výnosového procenta činí 15,Ř7 %. 

Doba návratnosti udává období, za které pUíjmy z investice uhradí náklady na její 

poUízení, tedy bod zvratu projektu. Investice bude splacena za 6 let a 24 dní, doba 
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životnosti byla stanovena na 10 let, nicménE je pUedpokládáno využití technologie i po 

uplynutí této doby. Vzhledem k tEmto skutečnostem je i tento hodnocený ukazatel 

projektu pro podnik velmi výhodný.  

V provedené analýze citlivosti byla zjištEna značná náchylnost na zmEny plynoucí 

se snížení tržeb z poskytování technologie tUetím osobám. Tato oblast si tedy vyžaduje 

pozornost vedeni společnosti. Je nutné jednotlivé ukazatele projektu pečlivE sledovat a 

mít pUipravené varianty Uešeni v pUípadE negativních zmEn jednotlivých promEnných, 

díky čemuž by bylo možné pUedejit zhoršeni efektivity investičního projektu, které by 

mohlo v budoucnu nastat. 

 Hodnocený investiční zámEr na poUízení nové technologie bude pro společnost 

znamenat zisk pUímo mEUitelný v penEžních jednotkách, ale také další pozitivnE p]sobící 

faktory jako napUíklad zlepšení image firmy. Vzhledem k tomu, že celková finanční 

situace podniku byla vyhodnocena jako dobrá a čista současna hodnota samotného 

hodnoceného projektu dosáhla kladných hodnot, doporučuji tento projekt firmE 

realizovat.  
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ZÁVDR 

Investiční činnost je jednou ze stEžejních činností v podniku, které musí 

management vykonávat. Pouze správné investiční rozhodování m]že podniku zajistit 

udržení konkurenceschopnosti v tržním prostUedí a naplnEní strategických cíl].  

Cílem diplomové práce bylo vyhodnocení ekonomické efektivnosti investičního 

zámEru společnosti TESYDO, s. r. o., zhodnocení pUínosu projektu a vymezení metod 

využitelných pro Uešení. KonkrétnE šlo o investici do technologie, jež hodlá podnik 

uskutečnit. Jde o nákup souboru technologického zaUízení a software, který bude sloužit 

ke zkouškám a výpočt]m pro potUeby firmy.  

Práce je rozdElena do dvou na sebe navazujících části. V úvodní části práce byly 

popsány nezbytné teoretické poznatky a podklady pro výpočty a hodnocení ekonomické 

efektivnosti vybraného investičního projektu, týkající se vymezení investic a investiční 

činnosti, finanční analýzy spolu s hodnocením finančního zdraví podniku, dále metody 

hodnocení investičních zámEr] a rizika spojená s investiční činností podniku. Ve druhé 

praktické části byla pUedstavena firma TESYDO, s. r. o., byla provedena finanční analýza 

a analýza jednotlivých pomErových ukazatel] značících finanční zdraví společnosti, 

včetnE bankrotního modelu. Finanční analýza byla provedena na základE poskytnutých 

účetních výkaz] společnosti z let 2013 – 2016. V dalších kapitolách praktické části byl 

pUedstaven plánovaný projekt a jednotlivé ekonomické vstupy potUebné pro celkové 

hodnocení investice, zahrnující kapitálové výdaje a penEžní pUíjmy projektu. V závEru 

praktické části byly využity vypočtené vstupy potUebné pro ekonomické hodnocení 

projektu a ten byl vyhodnocen za pomocí metod stanovení čisté současné hodnoty, 

vnitUního výnosového procenta a doby návratnosti. Po výpočtu tEchto hodnot byly 

analyzovány rizika projektu, konkrétnE byla provedena analýza citlivosti jednotlivých 

promEnných.  

Z provedené finanční analýzy vyplynulo, že celková finanční situace společnosti 

TESYDO je dobrá. Výsledky aplikovaných pomErových ukazatel] i bankrotního modelu 

vykázaly v prvních dvou hodnocených letech stabilnE dobrou finanční situaci, poslední 

hodnocený rok 2016 byl značnE ovlivnEn odpisem dlouhodobE nedobytných 

kumulovaných pohledávek společnosti, na které nebyly tvoUeny opravné položky. Zde 
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jsem firmE doporučil tvorbu opravných položek, jež zajistí vyšší vypovídající hodnotu 

finančního zdraví podniku pUi provedené finanční analýze a finanční výsledek podniku 

pak nebude ovlivnEn pouze v roce, kdy budou tyto kumulované pohledávky odepsány. 

Po pozitivních výsledcích finanční analýzy bylo provedeno ekonomické hodnocení 

investičního zámEru. Byla vypočtena kladná čistá současná hodnota posuzovaného 

projektu, vypočtené vnitUní výnosové projektu s rezervou pokrývá vypočtené pr]mErné 

náklady kapitálu a zjištEná doba návratnosti projektu je nižší než plánovaná životnost 

hodnoceného projektu. V následné analýze citlivosti bylo zjištEno, že projekt je nejvíce 

citlivý na negativní zmEny v oblasti tržeb plynoucí z poskytování technologie externím 

subjekt]m, čemuž by vedení společnosti mElo vEnovat zvýšenou pozornost k ovlivnEní 

tEchto negativních zmEn, majících dopad na výši čisté současné hodnoty projektu. I pUi 

tomto rizikovém scénáUi však vyšla čistá současná hodnota projektu kladná.  

Vzhledem ke skutečnosti, že všechny hodnocené ukazatele ekonomické 

efektivnosti posuzovaného projektu vyšly jako kladné, doporučuji tento projekt 

společnosti k realizaci.  

Všechny cíle diplomové práce byly naplnEny. VEUím, že závEry plynoucí z této 

diplomové práce budou pro společnost TESYDO pUínosem a pomohou jí tak 

v nesnadném rozhodování o realizaci hodnoceného projektu, který jak pevnE vEUím bude 

pro společnost do budoucna znamenat další ekonomický r]st a také r]st renomé firmy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 
 

SEZNAM ZKRATEK: 

 
 

C0  počáteční investice 

CF  generovaný penEžní tok v daném roce 

CF  očekávaná hodnota cash flow v období t Ět= 1 až ně 

CFi  cash flow spojený s investicí 

CFt  penEžní toky v jednotlivých letech 

D  diskontované náklady investičního projektu 

EVA  ekonomicky pUidaná hodnota 

i   sazba kapitálových náklad] na investici Ěpodniková diskontní míraě 

I  počáteční kapitálový výdaj 

i  požadovaná výnosnost v % 

IRR  vnitUní výnosové procento 

J  investiční náklad 

ka  pr]mErná míra kapitálových náklad] podniku Ěpodniková diskontní míraě 

kd   úroková míra pUed zdanEním 

kp   míra náklad] na preferenční akcie Ědividendě 

ks  míra náklad] zadržený zisk a kmenové jmEní Ěve výši míry dividend ze 
společnýchg akciíě 

L  likvidační cena snížená o pUípadné náklady likvidace 

n  doba životnosti investice 

NPV  čistá současná hodnota 

O   roční odpisy 
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øCF  pr]mErný roční výnos 

Ør  pr]mErná procentní výnosnost 

P  pr]mErná očekávaná hodnota penEžních pUíjm] z projektu 

PI  index ziskovosti (Profitability Index) 

Pi  jednotlivé penEžní pUíjmy i-té varianty 

pi  pravdEpodobnost, že jednotlivý penEžní pUíjem nastane 

r  diskontní úroková míra 

r  diskontovaná míra 

R  roční pr]mErné náklady 

SHCF  současná hodnota cash flow v období t 

t   doba životnosti 

t  období 1 až n Ěrokyě 

t  procento zdanEní podnikových pUíjm] 

t  pr]mErná doba návratnosti 

V  ostatní roční provozní náklady Ěcelkové provozní náklady – odpisy) 

Vd  diskontované ostatní roční provozní náklady 

Vi  variační koeficient 

WACC hodnota vážených pr]mErných náklad] kapitálu  

Wd, Wp, Ws váhy jednotlivých kapitálových složek určené procentem z celkových 
zdroj] 

j  smErodatná odchylka 
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  PUíloha A - Organizační struktura ve společnosti TESYDO s.r.o. 



Rok MEsíc Splátka (CZK) Úrok (CZK) Úmor (CZK) ÚvEr (CZK)
1 1 38 110,08 Kč 9 000,00 Kč 29 110,08 Kč 1 970 889,92 Kč
1 2 38 110,08 Kč 8 869,00 Kč 29 241,07 Kč 1 941 648,85 Kč
1 3 38 110,08 Kč 8 737,42 Kč 29 372,66 Kč 1 912 276,19 Kč
1 4 38 110,08 Kč 8 605,24 Kč 29 504,84 Kč 1 882 771,35 Kč
1 5 38 110,08 Kč 8 472,47 Kč 29 637,61 Kč 1 853 133,74 Kč
1 6 38 110,08 Kč 8 339,10 Kč 29 770,98 Kč 1 823 362,77 Kč
1 7 38 110,08 Kč 8 205,13 Kč 29 904,95 Kč 1 793 457,82 Kč
1 8 38 110,08 Kč 8 070,56 Kč 30 039,52 Kč 1 763 418,30 Kč
1 9 38 110,08 Kč 7 935,38 Kč 30 174,70 Kč 1 733 243,60 Kč
1 10 38 110,08 Kč 7 799,60 Kč 30 310,48 Kč 1 702 933,12 Kč
1 11 38 110,08 Kč 7 663,20 Kč 30 446,88 Kč 1 672 486,24 Kč
1 12 38 110,08 Kč 7 526,19 Kč 30 583,89 Kč 1 641 902,35 Kč
2 1 38 110,08 Kč 7 388,56 Kč 30 721,52 Kč 1 611 180,83 Kč
2 2 38 110,08 Kč 7 250,31 Kč 30 859,77 Kč 1 580 321,07 Kč
2 3 38 110,08 Kč 7 111,44 Kč 30 998,63 Kč 1 549 322,43 Kč
2 4 38 110,08 Kč 6 971,95 Kč 31 138,13 Kč 1 518 184,30 Kč
2 5 38 110,08 Kč 6 831,83 Kč 31 278,25 Kč 1 486 906,06 Kč
2 6 38 110,08 Kč 6 691,08 Kč 31 419,00 Kč 1 455 487,05 Kč
2 7 38 110,08 Kč 6 549,69 Kč 31 560,39 Kč 1 423 926,67 Kč
2 8 38 110,08 Kč 6 407,67 Kč 31 702,41 Kč 1 392 224,26 Kč
2 9 38 110,08 Kč 6 265,01 Kč 31 845,07 Kč 1 360 379,19 Kč
2 10 38 110,08 Kč 6 121,71 Kč 31 988,37 Kč 1 328 390,81 Kč
2 11 38 110,08 Kč 5 977,76 Kč 32 132,32 Kč 1 296 258,49 Kč
2 12 38 110,08 Kč 5 833,16 Kč 32 276,92 Kč 1 263 981,58 Kč
3 1 38 110,08 Kč 5 687,92 Kč 32 422,16 Kč 1 231 559,42 Kč
3 2 38 110,08 Kč 5 542,02 Kč 32 568,06 Kč 1 198 991,36 Kč
3 3 38 110,08 Kč 5 395,46 Kč 32 714,62 Kč 1 166 276,74 Kč
3 4 38 110,08 Kč 5 248,25 Kč 32 861,83 Kč 1 133 414,90 Kč
3 5 38 110,08 Kč 5 100,37 Kč 33 009,71 Kč 1 100 405,19 Kč
3 6 38 110,08 Kč 4 951,82 Kč 33 158,26 Kč 1 067 246,94 Kč
3 7 38 110,08 Kč 4 802,61 Kč 33 307,47 Kč 1 033 939,47 Kč
3 8 38 110,08 Kč 4 652,73 Kč 33 457,35 Kč 1 000 482,12 Kč
3 9 38 110,08 Kč 4 502,17 Kč 33 607,91 Kč 966 874,21 Kč
3 10 38 110,08 Kč 4 350,93 Kč 33 759,15 Kč 933 115,06 Kč
3 11 38 110,08 Kč 4 199,02 Kč 33 911,06 Kč 899 204,00 Kč
3 12 38 110,08 Kč 4 046,42 Kč 34 063,66 Kč 865 140,34 Kč
4 1 38 110,08 Kč 3 893,13 Kč 34 216,95 Kč 830 923,39 Kč
4 2 38 110,08 Kč 3 739,16 Kč 34 370,92 Kč 796 552,47 Kč
4 3 38 110,08 Kč 3 584,49 Kč 34 525,59 Kč 762 026,88 Kč
4 4 38 110,08 Kč 3 429,12 Kč 34 680,96 Kč 727 345,92 Kč
4 5 38 110,08 Kč 3 273,06 Kč 34 837,02 Kč 692 508,90 Kč
4 6 38 110,08 Kč 3 116,29 Kč 34 993,79 Kč 657 515,11 Kč
4 7 38 110,08 Kč 2 958,82 Kč 35 151,26 Kč 622 363,85 Kč
4 8 38 110,08 Kč 2 800,64 Kč 35 309,44 Kč 587 054,40 Kč

Splátkový kalendáU:
PUíloha B - Splátkový kalendáU čerpaného úvEru



4 9 38 110,08 Kč 2 641,74 Kč 35 468,33 Kč 551 586,07 Kč
4 10 38 110,08 Kč 2 482,14 Kč 35 627,94 Kč 515 958,13 Kč
4 11 38 110,08 Kč 2 321,81 Kč 35 788,27 Kč 480 169,86 Kč
4 12 38 110,08 Kč 2 160,76 Kč 35 949,31 Kč 444 220,55 Kč
5 1 38 110,08 Kč 1 998,99 Kč 36 111,09 Kč 408 109,46 Kč
5 2 38 110,08 Kč 1 836,49 Kč 36 273,59 Kč 371 835,87 Kč
5 3 38 110,08 Kč 1 673,26 Kč 36 436,82 Kč 335 399,06 Kč
5 4 38 110,08 Kč 1 509,30 Kč 36 600,78 Kč 298 798,27 Kč
5 5 38 110,08 Kč 1 344,59 Kč 36 765,49 Kč 262 032,79 Kč
5 6 38 110,08 Kč 1 179,15 Kč 36 930,93 Kč 225 101,85 Kč
5 7 38 110,08 Kč 1 012,96 Kč 37 097,12 Kč 188 004,73 Kč
5 8 38 110,08 Kč 846,02 Kč 37 264,06 Kč 150 740,68 Kč
5 9 38 110,08 Kč 678,33 Kč 37 431,75 Kč 113 308,93 Kč
5 10 38 110,08 Kč 509,89 Kč 37 600,19 Kč 75 708,74 Kč
5 11 38 110,08 Kč 340,69 Kč 37 769,39 Kč 37 939,35 Kč
5 12 38 110,08 Kč 170,73 Kč 37 939,35 Kč 0,00 Kč
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Název a sídlo ú�etní jednotky 

 
 

Ozna�ení AKTIVA �íslo 
�ádku 

B�žné ú�etní období Minulé ú�. období

a b c 
Brutto 

1 
Korekce 

2 
Netto 

3 
Netto 

4 
 AKTIVA CELKEM                                 (A. + B. + C. + D.I.) 001     

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002     

B. Dlouhodobý majetek                            (B.I. + B.II. + B.III.) 003     

B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004     

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 005     

B. III. Dlouhodobý finan�ní majetek 006     

C. Ob�žná aktiva                         (C.I. + C.II. + C.III. + C.IV.) 007     

C. I. Zásoby 008     

C. II. Dlouhodobé pohledávky 009     

C. III. Krátkodobé pohledávky 010     

C. IV. Krátkodobý finan�ní majetek 011     

D. I. �asové rozlišení 012     
 

Ozna�ení 

a 
PASIVA 

b 
�íslo 
�ádku 

c 

Stav v b�žném ú�et. období 

5 
Stav v minulém ú�et. období 

6 

 PASIVA CELKEM                                       (A. + B. + C.I.) 013   

A. Vlastní kapitál 
(A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V.1. + A.V.2.) 014   

A. I. Základní kapitál 015   

A. II. Kapitálové fondy 016   

A. III. Fondy ze zisku 017   

A. IV. Výsledek hospoda�ení minulých let 018   

A. V. 1. Výsledek hospoda�ení b�žného ú�etního období /+ -/ 019   

A. V. 2. Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku /-/ 020   

B. Cizí zdroje                              (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.) 021   

B. I. Rezervy 022   

B. II. Dlouhodobé závazky 023   

B. III. Krátkodobé závazky 024   

B. IV. Bankovní úv�ry a výpomoci 025   

C. I. �asové rozlišení 026   
 

Sestaveno dne: 

Právní forma ú�etní jednotky: 

P�edm�t podnikání ú�etní jednotky: 

Podpisový záznam: 

TESYDO, s.r.o. 31.12.2014

Marianske namestí 617/1´ ´ ´ ˇ

Brno

61700
2 6 9 6 2 9 6 9

(v celych tisících Kc)´ ˇ

12 514 5 187 7 327 6 663

0 0 0 0

5 701 5 001 700 877

0 0 00

5 701 5 001 700 877

0 0 0 0

6 267 186 6 081 5 476

44 0 44 97

34 33 1 1

5 753 153 5 600 5 210

436 0 436 168

546 0 546 310

7 327 6 663

2 303 1 428

200 200

0 0

0 0

1 227 1 626

876 -398

0 0

4 987 4 993

0 0

0 0

4 987 4 993

0 0

37 242

30.3.2015

Spolecnost s rucením omezenymˇ ˇ ´

Skolící cinnostˇ ˇ

Vytvoreno v programu FORM studio - www.kastnersw.czˇ
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Podpisový záznam: 

 AKTIVA �íslo 
�ádku

B�žné ú�etní období Minulé ú�. období

a b c 
Brutto 

1 
Korekce 

2 
Netto 

3 
Netto 

4 

 AKTIVA CELKEM                                        (A. + B. + C. + D.) 01     

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 02     

B. Dlouhodobý majetek                               (B.I. + B.II. + B.III.) 03     

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek   04     

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek    14     

B.III. Dlouhodobý finan�ní majetek    27     

C. Ob�žná aktiva                                 (C.I. + C.II.+ C.III. + C.IV.) 37     

C.I. Zásoby 38     

C.II. Pohledávky                                                       (C.II.1 + C.II.2) 46     

1. Dlouhodobé pohledávky 47     

2. Krátkodobé pohledávky 57     

C.III. Krátkodobý finan�ní majetek 68     

C.IV. Pen�žní prost�edky 71     

D. �asové rozlišení aktiv 74     

Ozna�ení PASIVA 
�íslo  
�ádku

Stav v b�žném ú�et. Období Stav v minulém ú�et. Období 

a b c 5 6 

 PASIVA CELKEM                                        (A. + B. + C. + D.) 01   

A. Vlastní kapitál      (A.I. +  A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI.) 02   

A.I. Základní kapitál 03   

A.II. Ážio a kapitálové fondy 07   

A.III. Fondy ze zisku 15   

A.IV. Výsledek hospoda�ení minulých let 18   

A.V. Výsledek hospoda�ení b�žného ú�etního období 22   

A.VI. Rozhodnuto o zálohové výplat� podílu na zisku 23   

B. + C. Cizí zdroje 24   

B. Rezervy 25   

C. Závazky                                                               (C.I. +  C.II.) 30   

C.I. Dlouhodobé závazky 31   

C.II. Krátkodobé závazky 46   

D. �asové rozlišení pasiv 64   

ROZVAHA 

ve zkráceném rozsahu 
ke dni 
 
 

I�O 

 

Sestaveno dne: 

Právní forma ú�etní jednotky: 

P�edm�t podnikání ú�etní jednotky: 

Název a sídlo ú�etní jednotky 

31.12.2016

(v celych tisících Kc)´ ˇ

TESYDO, s.r.o. 

Marianske namestí 617/1´ ´ ´ ˇ

BRNO-JIH2 6 9 6 2 9 6 9
61700

30.3.2017

Spolecnost s rucením omezenymˇ ˇ ´

Skolící cinnostˇ ˇ

13 358 5 482 7 876 8 495

0 0 0 0

6 405 5 262 1 143 558

0 0 0 0

6 405 5 262 1 143 558

0 0 0 0

6 509 220 6 289 7 468

93 0 93 88

3 758 220 3 538 6 077

23 0 23 1

3 735 220 3 515 6 076

0 0 0 1 303

2 658 0 2 658 0

444 0 444 469

7 876 8 495

4 515 5 744

200 200

0 0

0 0

5 544 2 103

-1 229 3 441

0 0

3 317 2 694

0 0

3 317 2 694

0 0

3 317 2 694

44 57

Vytvoreno v programu FORM studio - www.kastnersw.czˇ
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 ROZVAHA 

ve zjednodušeném rozsahu 
ke dni 
 

I� 

 

Název a sídlo ú�etní jednotky 

 
 

Ozna�ení AKTIVA �íslo 
�ádku 

B�žné ú�etní období Minulé ú�. období

a b c 
Brutto 

1 
Korekce 

2 
Netto 

3 
Netto 

4 
 AKTIVA CELKEM                                 (A. + B. + C. + D.I.) 001     

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002     

B. Dlouhodobý majetek                            (B.I. + B.II. + B.III.) 003     

B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004     

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 005     

B. III. Dlouhodobý finan�ní majetek 006     

C. Ob�žná aktiva                         (C.I. + C.II. + C.III. + C.IV.) 007     

C. I. Zásoby 008     

C. II. Dlouhodobé pohledávky 009     

C. III. Krátkodobé pohledávky 010     

C. IV. Krátkodobý finan�ní majetek 011     

D. I. �asové rozlišení 012     
 

Ozna�ení 

a 
PASIVA 

b 
�íslo 
�ádku 

c 

Stav v b�žném ú�et. období 

5 
Stav v minulém ú�et. období 

6 

 PASIVA CELKEM                                       (A. + B. + C.I.) 013   

A. Vlastní kapitál 
(A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V.1. + A.V.2.) 014   

A. I. Základní kapitál 015   

A. II. Kapitálové fondy 016   

A. III. Fondy ze zisku 017   

A. IV. Výsledek hospoda�ení minulých let 018   

A. V. 1. Výsledek hospoda�ení b�žného ú�etního období /+ -/ 019   

A. V. 2. Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku /-/ 020   

B. Cizí zdroje                              (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.) 021   

B. I. Rezervy 022   

B. II. Dlouhodobé závazky 023   

B. III. Krátkodobé závazky 024   

B. IV. Bankovní úv�ry a výpomoci 025   

C. I. �asové rozlišení 026   
 

Sestaveno dne: 

Právní forma ú�etní jednotky: 

P�edm�t podnikání ú�etní jednotky: 

Podpisový záznam: 

TESYDO, s.r.o. 31.12.2015

Marianske namestí 617/1´ ´ ´ ˇ

Brno

61700
2 6 9 6 2 9 6 9

(v celych tisících Kc)´ ˇ

13 796 5 301 8 495 7 327

0 0 0 0

5 701 5 143 558 700

0 0 00

5 701 5 143 558 700

0 0 0 0

7 626 158 7 468 6 081

88 0 88 44

34 33 1 1

6 201 125 6 076 5 600

1 303 0 1 303 436

469 0 469 546

8 495 7 327

5 744 2 303

200 200

0 0

0 0

2 103 1 227

3 441 876

0 0

2 694 4 987

0 0

0 0

2 694 4 987

0 0

57 37

25.3.2016

Spolecnost s rucením omezenymˇ ˇ ´

Skolící cinnostˇ ˇ
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