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Abstrakt 

Předmětem diplomové práce je zhodnocení vybraného investičního záměru společnosti. 

V první části jsou definována teoretická východiska, jež vymezují investice, finanční 

analýzu, metody hodnocení investic a rizika, které vytvářejí podklad pro zpracování 

analytické části. Druhá část se věnuje základní finanční analýze s cílem zhodnocení 

finančního stavu společnosti. Dále se posuzuje samotný investiční záměr, ve kterém jsou 

taktéž stanovená rizika, a to jak z pohledu peněžních toků, tak z realizace projektu. 

Závěrem je na základě provedených analýz souhrnně zhodnocena investiční příležitost a 

její slabé stránky, jejíž prostřednictvím je doporučena realizace či odmítnutí investičního 

záměru. 

 

Abstract 

The subject of the diploma thesis is the evaluation of a selected investment project of the 

company. The first part defines the theoretical basis, which describes the investments, 

financial analysis, investment evaluation methods, and risks, which form the basis for the 

processing of the analytical part. The second part deals with the basic financial analysis 

of the company in order to evaluate the financial condition of the company. Furthermore, 

the investment project itself is evaluated, where also risks are determined, from the 

perspective of cash flows and the implementation of the project. Finally, based on the 

performed analyses, the investment opportunity and its weaknesses are comprehensively 

evaluated, through which is recommended the implementation or rejection of the 

investment plan. 
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ÚVOD 

Rozhodování o financích a jejich efektivním využití je v dnešní době nedílnou 

součástí života lidí nejen z hlediska osobního, ale také profesionálního. S tím je spojeno 

rozhodování obchodních společností s cílem co nejvyššího zhodnocení finančních 

prostředků společnosti – tedy rozhodování o tom, kde aktuální finanční zdroje vložit, aby 

se do budoucna zhodnotily v co nejvyšší míře.  

Avšak ne každá investice může skončit zdárně a s vysokým zhodnocením, jak 

pravil ekonom Milan Zelený: „Někdy je nejlepší životní investicí ta, kterou jste právě 

neudělali.“ (Citaty.net, 2020) Proto je potřeba před investováním finančních (či jiných) 

prostředků zvážit a zanalyzovat prospěšnost vynakládání zdrojů, aby se předcházelo 

špatným investicím, které by vedly ke zhoršení aktuální situace. 

Právě o tom bude pojednávat tato diplomová práce – o investicích. Co jsou a jak se 

kategorizují. Kromě investic bude řešena také základní finanční analýza, financování 

podnikových investic, rizika, ale především také metody, jak dané investice hodnotit.  

Pro analytickou část byla vybrána hutnická společnosti GO Steel Frýdek Místek a.s. 

Danou společnost jsem si zvolil z osobních důvodů. Od studentských let zde příležitostně 

pracuji. Za tuto dobu jsem měl možnost se důkladně seznámit s výrobním procesem a 

s infrastrukturou společnosti. Firma je spjatá i s mou rodinou. Dlouhodobě zde pracují mí 

rodiče a bratr. 

 Věřím, že zpracovávané téma mě obohatí jak v osobním, tak i profesním směru. 

Zároveň doufám, že zpracované analýzy, návrhy nebo jakékoliv postřehy přinesou 

společnosti užitek. 
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1. VYMEZENÍ PROBLÉMU, CÍLE PRÁCE A POSTUPY 

ZPRACOVÁNÍ 

Hlavním cílem této diplomové práce je komplexní vyhodnocení investičního 

záměru společnosti. Pro jeho dosažení je nejprve potřebné stanovení cílů dílčích, které 

začínají vypracováním teoretických východisek. Na jejich základě bude zpracovaná část 

praktická. Dále je třeba zjistit důležité informace o společnosti, její hlavní podnikatelské 

činnosti, finančním stavu a zajištění patřičné datové základny k samotnému investičnímu 

záměru společnosti. Kromě toho je nutné stanovení prognózy peněžního příjmu, který 

plyne ze zavedení investice a provedení samotných analýz ekonomického zhodnocení. 

Posledním parciálním cílem je zvážení rizikových faktorů projektu a návrh na eliminaci 

či ošetření hodnoty dopadu. Výstupem provedených analýz bude souhrnné vyhodnocení, 

na jeho základě bude stanovena formulace o provedení či odmítnutí investičního záměru 

a poukázaní na slabé stránky, které do dané investice vstupují a mohou vést ke snižování 

potenciálu investice. 

Pro vypracování této práce budou využity metody rešerše a deskripce, a to zejména 

v teoretické části. Dále budou aplikovány metody analýzy, syntézy a komparace. 

Z analytických metod se využijí zejména analýzy pro ekonomické zhodnocení 

investičního záměru, mezi které patří jednotlivé statické a dynamické metody. Také se 

použijí metody pro analýzu rizik, kam lze zařadit například skórovací metodu a matici 

hodnocení rizik. Metoda syntézy – tedy spojování poznatků z provedených analýz do 

jednoho souhrnného celku, bude využita v souhrnném vyhodnocení provedených analýz. 

Nakonec metoda komparace, která bude aplikována ve finanční analýze prostřednictvím 

srovnání společností na základě jednotlivých poměrových ukazatelů. 

Včetně této kapitoly je práce je rozdělená do pěti části. Samotná diplomová práce 

začíná druhou kapitolou, která definuje v teoretické rovině podkapitoly zaměřené na 

investice, investiční rozhodování a investiční projekty, dále na finanční analýzu, kde jsou 

vymezené poměrové ukazatele. Další podkapitoly se věnují financování podnikových 

investic a jejich dělení, metody hodnocení investičních záměrů, a to jak statické, tak i 

dynamické. V poslední části této kapitoly se zaměřuje na rizika, jejich kategorizaci, 

měření a ošetření.  
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Třetí kapitola představuje zvolenou společnost GO Steel Frýdek Místek a.s., kde je 

popsán její historický vývoj, předmět podnikání, výrobní sortiment a výrobní proces pro 

klíčový produkt společnosti. Dále je zde provedená základní finanční analýza založená 

na poměrových ukazatelích a komparaci s jinou zvolenou hutní společností. 

Čtvrtá kapitola, jež je stěžejním úsekem praktické části této práce, představuje 

zvolený investiční záměr, který byl situován do dvou krajních možností. Ty představují 

minimální a maximální přínos, který může plynout z investice. Tyto jednotlivé situace 

byly hodnoceny samostatně prostřednictvím metod hodnocení efektivnosti investice, 

mezi které patří například doba návratnosti nebo čistá současná hodnota. Kromě toho zde 

bylo také nastíněno možné riziko ve vývoji peněžních toků a také z pohledu realizace 

projektu. 

Poslední kapitola je založena na shrnutí výsledků analýz hodnocení investičního 

záměru, na jejichž základě je vypracováno rozhodnutí o přijetí či nepřijetí investičního 

záměru a poukázaní jeho slabých stránek, které mohou negativně ovlivnit potencionální 

výnosnost plynoucí z investice. 
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2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V této části diplomové práce jsou rozebírána teoretická východiska a jednotlivé 

pojmy, mezi které patří samotné investice a investiční rozhodování, základy finanční 

analýzy, financování podnikových investic, metody hodnocení investic a na závěr rizika, 

která jsou spojená s každým investičním projektem. 

2.1.  Investice v podniku 

Pro každý podnik je změna nedílnou součástí fungování a s tím souvisí také nutnost 

pořizování nezbytného majetku – tedy investování do zařízení, které v souladu s cíli 

společnosti povede k určitému zlepšení.  

Investice v podniku bývají definovány jako jednorázově vynaložené rozsáhlejší 

peněžní výdaje, u nichž jsou očekávané budoucí peněžní příjmy během delšího časového 

období. (Valach, 2010, s. 28) 

Také lze investice definovat v nejširším pojetí jako ekonomická činnost při níž se 

subjekt vzdává své současné spotřeby s cílem zvyšování produkce statků v budoucnosti. 

(Valach, 2010, s. 18) 

Podle předmětu investování se lze v podniku setkat s dvěma typy investic, kterými 

jsou reálné investice a finanční investice. Pod pojmem reálné investice si lze představit 

investování do reálných aktiv, ať hmotné nebo nehmotné povahy. Oproti tomu finanční 

investice označují investování do finančních aktiv. Obvykle v rámci podniku pod pojmem 

investice jsou chápány právě reálné investice. (Dluhošová, 2010, s. 128) 

2.1.1.  Investiční rozhodování 

Investiční rozhodování je jedno z nejdůležitějších druhů rozhodování v rámci 

společnosti. Jeho náplní je rozhodování o přijetí nebo odmítnutí daných investičních 

projektů. Mělo by vycházet ze strategie společnosti a přispívat k dosahování 

strategických cílů. Investiční rozhodování tak představuje významný prostředek, který 

může pomoci k růstu hodnoty firmy. (Fotr, Souček, s. 16) 
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2.1.2.  Investiční strategie 

Pro dosažení podnikových a investičních cílů je potřeba vybudovat investiční 

strategii, což jsou postupy, pomocí nichž se snažíme dosáhnout daných investičních cílů 

na co nejvyšší úroveň. V rámci investiční strategie musí daný subjekt posuzovat danou 

investici především s přihlédnutím ke třem faktorům, kterými jsou očekávaný výnos, 

očekávané riziko a očekávaný důsledek na likviditu. V rámci těchto faktorů by měla platit 

jako ideální možnost dosažení maximálního výnosu, nízkého rizika a vysoké likvidity. 

(Valach, 2010, s. 36) 

Existuje několik různých strategií založených na tom, které faktory daný investor 

preferuje. Mezi tyto strategie řadíme následující: 

a) Strategie maximálních výnosů – zde je preference k co nejvyšším ročním 

výnosům, kdy se nehledí na růst ceny investic. 

b) Strategie růstu ceny investice – jde o preference k takovým investičním 

projektům, jejichž předpokladem je co nejvyšší zhodnocení původního 

investičního vkladu, přičemž roční výnos je víceméně nepodstatný. 

c) Strategie růstu ceny investice spojená s maximálními ročními výnosy – jedná se 

o spojení dvou předchozích strategií, kde jsou jednak preferovány projekty 

s vysokým růstem původního investičního vkladu, tak i projekty s vysokými 

ročními výnosy. Nicméně takové projekty se moc často nevyskytují.  

d) Agresivní strategie investic – upřednostňování projektů s vysokým stupněm 

rizika, které je kompenzováno možností vysokého výnosu. 

e) Konzervativní strategie – preference projektů s nízkým nebo žádným stupněm 

rizika, doprovázeno malou mírou výnosů. 

f) Strategie maximální likvidity – zde jsou upřednostňovány projekty, které lze 

velmi rychle přeměnit na peněžní prostředky. Tato vysoká likvidita je však 

doprovázena menší výnosností. (Valach, 2010, s. 37) 
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2.1.3.  Investiční projekty 

Investiční projekty představují soubor technických, ekonomických a občas také 

architektonických a ekologických1 studií, jež mají sloužit k přípravě, realizaci, 

financování a provozování investice. Tyto projekty musí brát v úvahu také vnější 

prostředí, a to jak ze stránky ovlivnění projektu, tak i jak projekt působí na toto okolí. 

(Valach, 2010, s. 44) 

 Kategorizace 

Existuje mnoho hledisek, podle nichž lze investiční projekty klasifikovat. 

Například Valach (2010, s. 45) a Fotra, Součka (2011, s. 16) uvádějí následující základní 

členění kategorií: 

Podle vztahu k objemu původního majetku a rozvoji podniku  

a) Obnovovací – jedná se o investice, jejichž cílem je obnova výrobního zařízení, a 

to z důvodu špatného fyzického stavu nebo z důvodu nahrazení novým zařízením, 

které povede k určitému zlepšení z nějakého hlediska, například provozních 

nákladů. 

b) Rozvojové – cílí na zavedení nových výrobků, proniknutí na nové trhy nebo 

zvýšení objemu produktů. 

c) Mandatorní – tyto projekty usilují o dosažení souladu s existujícími zákony, které 

upravují určité oblasti podnikatelské činnosti. Běžné příklady jsou projekty 

zaměřené na životní prostředí nebo zvyšování bezpečnosti práce. 

(Valach, 2010, s. 45; Fotr, Souček, 2011, s. 17) 

Podle výše kapitálových výdajů – výše kapitálových výdajů zde hraje úlohu v tom, kdo 

zde rozhoduje o přijetí a realizaci investic. Zatímco investiční projekty menších rozsahů 

jsou decentralizovány na nižší organizační jednotky, tak o investičních projektech 

značného rozsahu rozhoduje nejvyšší vedení. (Valach, 2010, s. 44) 

S výší kapitálových výdajů souvisí také členění podle velikosti projektu, kdy 

velikost projektu je relativní a hodnotí se podle vynaložených investičních nákladů, které 

byly na projekt realizovány a podle velikosti kapitálového rozpočtu dané společnosti. 

 

1 Architektonické a ekologické studie jsou potřebné zejména u stavebních investic. 
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Podle těchto dvou faktorů mohou být dané projekty děleny jako velké projekty, střední 

projekty a malé projekty. (Fotr, Souček, 2011, s. 19) 

Podle věcné náplně projektu  

a) Zavedení nových výrobků a technologií – jedná se o investiční projekty, které 

souvisí s vytvořením nových produktů a technologií, které již na trhu existují, ale 

jsou pro danou společnost nové.  

b) Vývoj a výzkum nových výrobků a technologií – jde o projekty, které si kladou 

za cíl vytvořit úplně nové produkty či technologie, přičemž platí, že tyto produkty 

s sebou nesou vysoké riziko. 

c) Zavedení nebo inovace informačních systémů – projekty, které souvisí 

s informačním systémem dané společnosti, a to jak s vytvořením nového systému 

a jeho implementací, tak i s pouhými změnami a modifikací tohoto informačního 

systému, jež povedou k jeho zlepšení.  

d) Projekty vedoucí ke zlepšení podmínek pracovních, bezpečnosti práce, sociálních, 

zdravotních a snižování negativního vlivu na životní prostředí – obvykle se jedná 

o projekty realizované na základě regulatorních podmínek. Nebývají obvykle 

vytvořeny za účelem ekonomickým, ale za účelem dodržení legislativních 

předpisů.  

e) Infrastrukturní projekty – jedná se o projekty, které jsou realizovány jako jeden 

dílčí projekt z mnoha a jsou součástí větších projektů. (Fotr, Souček, 2011, s. 17) 

Podle charakteru hlavního přínosu pro podnik  

a) Snížení nákladovosti – cílem projektu je snižování nákladovosti, a to zejména 

cestou technologických inovací. 

b) Zvýšení tržeb stávajících výrobků – zde platí, že se nemění nabízený výrobní 

sortiment, ale k danému zvyšování tržeb dochází především na základě projektů, 

jejichž cílem je navyšování výrobních kapacit daného produktu. 

c) Zvýšení tržeb výrobkovými inovacemi – na základě vývoje a výzkumu přijde 

společnost s novými výrobky, které začnou nabízet. 

d) Snižování rizika podnikání – projekty, jejichž cílem je diversifikace výrobního 

sortimentu, a to cestou horizontální nebo vertikální diversifikace. 

(Valach, 2010, s. 45) 
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Podle míry závislosti projektů  

a) Vzájemně se vylučující projekty – jde se o projekty, které nemohou být provedeny 

zároveň, kdy uskutečnění jednoho projektu vyloučí možnost uskutečnit druhý, i 

když jsou oba projekty efektivní. Obvykle se jedná o pořizování zařízení stejné 

nebo podobné povahy, mezi nimiž si musí společnost vybrat. 

b) Vzájemně se nevylučující projekty – jedná se o projekty, kdy uskutečnění jednoho 

projektu neovlivní možnost realizace jiného. (Valach, 2010, s. 45) 

c) Plně závislé projekty – tento typ projektů dohromady tvoří určitý souhrnný celek, 

který plní zadané funkce. Pokud by nedošlo k realizaci všech projektů, tak by 

nebylo možné splnění zadaných požadavků. Tyto závislé projekty často vznikají 

dekompozicí určitého rozsáhlého projektu na jednotlivé dílčí projekty.  

d) Komplementární projekty – jde o projekty, jejichž vypracování pozitivně 

ovlivňuje další projekty.  

e) Ekonomicky závislé projekty – jedná se o projekty, kde se může projevovat 

substituční efekt. (Fotr, Souček, 2011, s. 18) 

Podle formy realizace projektu  

a) Investiční výstavby – tyto projekty se orientují na zavedení nových výrobků a 

služeb, rozšiřování kapacit výrobních i obslužných a podpůrných činností. 

Obvykle jsou prováděny v návaznosti na aktivity daného podniku, a to jak 

v existujícím podniku, tak výstavbou nové jednotky. 

b) Akvizice – jedná se o projekty, v jejichž rámci jsou nakupovány již existující 

podniky nebo jeho části, které doplňují nebo rozšiřují aktivity nakupujícího 

podniku. (Fotr, Souček, 2011, s. 18) 

Podle typu peněžních toků z investic  

a) Konvenční peněžní tok – konvenční peněžní tok bývá označován také jako 

klasický peněžní tok. Jde o takový tok peněz, ve kterém dochází pouze k jedné 

změně ze záporného toku na kladný. 

b) Nekonvenční peněžní tok – zde dochází ke dvěma a více změnám v peněžním 

toku. (Valach, 2010, str. 46) 
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 Fáze života projektu  

Pro správné postupování v rámci projektu je důležité postupovat podle jednotlivých 

kroků, respektive podle fází daného projektu, které lze rozdělit na čtyři základní. Tou 

první je předinvestiční fáze, v níž bude mimo jiné značně důležitý sběr marketingových, 

technicko-technologických a ekonomických informací. Druhou fázi představuje 

investiční fáze, kterou můžeme ještě dále rozčlenit na projekční a realizační etapu, jejichž 

výstupem bude předání výstavby do zkušebního nebo trvalého provozu. Třetí fází je 

provozní fáze, která má za úkol spustit zařízení a náběh do trvalého provozu, postupné 

zdokonalování a údržbu jednotky. Poslední fází je ukončení projektu a likvidace, které 

je určeno koncem životnosti projektu, odstavením a likvidací zařízení. Tyto jednotlivé 

postupné kroky jsou vidět na obrázku 1 a budou také blíže upřesněny. 

(Fotr, Souček, 2011, s. 23)  

 

Obrázek 1: Etapy života projektu 

(Zdroj: FOTR, Jiří a Ivan SOUČEK, 2011, s. 24) 
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Předinvestiční fáze 

V této fázi jsou zahrnuty tři základní etapy, kterými jsou identifikace 

podnikatelských příležitostí, předběžný výběr projektů a příprava projektu obsahující 

analýzu jeho variant a hodnocení budoucího projektu na jehož základě bude rozhodnuto, 

zda daný projekt bude realizován nebo zamítnut.   

V rámci první etapy jsou zpracovány všechny marketingové, technicko-

technologické a ekonomické informace o jednotlivých možných příležitostech. Po 

ukončení této etapy by společnost měla mít vypracovanou selekci podnikatelských 

příležitostí a vytvořené určité portfolio, kterému by měla být věnovaná další pozornost. 

Ve druhé fázi dochází k vypracování předběžné technicko-ekonomické studie, na 

jejíž základě bude rozhodnuto o vypracování detailní technicko-ekonomické studie, nebo 

o ukončení všech dalších prací na přípravě projektu.  

Ve třetí fázi je vypracována detailní technicko-ekonomická studie proveditelnosti 

projektu, která by měla obsahovat veškeré podklady potřebné pro investiční rozhodnutí, 

jako jsou například varianty technologického řešení včetně nákresů řešení, dále technická 

data, investiční náklady projektu, jeho výnosy a náklady v období provozu a ukazatele 

ekonomické efektivnosti. (Fotr, Souček, 2011, s. 26) 

 

Investiční fáze 

V této fázi je soubor činností, které tvoří vlastní realizaci projektu a lze je rozčlenit 

do šesti samostatných postupových kroků, kterými jsou: 

a) Zadání stavby – dokument, jenž definuje důvody vzniku, souvislosti, cíle a rozsah 

projektu. Součástí zadání stavby jsou například informace jako technické 

koncepce a zvolená technologická řešení, suroviny a produkty, spotřeby energií, 

technologické schéma, legislativní požadavky, návrh prováděcího plánu, odhad 

nákladů a další. 

b) Zpracování úvodní projektové dokumentace – jedná se o dokument, který 

rozpracovává projekt do takové úrovně, jež je vhodná na zpřesnění odhadu 

nákladů, pro schválení projektu a získání územního rozhodnutí a stavebního 

povolení. 
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c) Zpracování realizační projektové dokumentace – účelem je umožnit vypracování 

všech výpočtů, výkresů a dokumentace požadované pro realizaci projektu.  

d) Realizace výstavby – zahrnuje objednávání materiálů, připravené staveniště, 

montáž výrobních zařízení, testování zařízení po montáži, školení zaměstnanců, 

vypracování zprávy o výstavbě a příprava dokumentace skutečného stavu po 

výstavbě. 

e) Příprava uvedení do provozu, uvedení do provozu a zkušební provoz – v této fázi 

se dokončené zařízení testuje na základě různých hledisek a uvádí se do provozu. 

Cílem je předání otestovaného a funkčního zařízení vlastníkovi. 

f) Aktualizace dokumentace a systému – příprava konečné podoby všech nových 

dokumentů jako jsou manuály a instrukce, modifikace existujících dokumentů, 

které byly ovlivněny projektem, a modifikace veškerých výpočetních systémů, 

aby braly v potaz nový projekt. (Fotr, Souček, 2011, s. 33) 

 

Provozní fáze 

Tato fáze je započata zkušebním provozem a náběhem do ostrého provozu na 

projektovou kapacitu, v němž je dále daná technologie zdokonalována a zároveň je na 

něm také prováděna údržba, která má za cíl spolehlivý provoz zařízení. Údržba je v této 

fázi celkem významná, z tohoto důvodu je třeba do hodnocení projektu také 

zakomponovat náklady na údržbu, které se běžně pohybují v rozmezí 2 – 3,5 % ročně 

z celkových pořizovacích nákladů projektu. (Fotr, Souček, 2011, s. 37) 

 

Ukončení provozu a likvidace 

Závěrečná fáze života projektu, která je spojena s příjmy z likvidovaného majetku 

a zároveň s náklady na jeho zlikvidování. Tato likvidační činnost zahrnuje například 

činnosti jako demontáž zařízení, likvidace, sešrotování, sanace lokality a prodej 

veškerých nepotřebných zásob. Výsledný rozdíl z příjmů a výdajů z likvidace projektu se 

vyjadřuje jako likvidační hodnota projektu, jenž je součástí peněžních toků v posledním 

roce. (Fotr, Souček, 2011, s. 38) 
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2.2. Finanční analýza 

Finanční analýza je oblastí, která představuje významnou součást finančního řízení 

podniku. Zahrnuje potřebná komplexní posouzení úrovně finanční situace daného 

podniku, posouzení vyhlídek na finanční situaci v budoucnosti a příprava opatření ke 

zlepšení situace podniku v ekonomické stránce. (Dluhošová, 2010, s. 71)  

Existují dva přístupy k hodnocení ekonomických procesů, kterými jsou 

fundamentální a technická analýza. Fundamentální analýza je založená na znalostech 

vzájemných souvislostí mezi ekonomickými a mimoekonomickými procesy a odvozuje 

závěry bez algoritmizovaných postupů. Oproti tomu v technické analýze jsou využívány 

matematické, matematicko-statistické a další algoritmizované metody. Na tomto základě 

lze finanční analýzu zařadit spíše do kategorie technické analýzy. Je však nezbytné, aby 

se oba typy vzájemně kombinovaly, protože nelze provést hodnocení výsledku technické 

analýzy bez fundamentálních znalostí ekonomických procesů. (Růčková, 2008, s. 41) 

Základnou finanční analýzy je práce s ukazateli, mezi které řadíme absolutní 

ukazatele vycházející z posuzovaných hodnot položek účetních výkazů, rozdílové 

ukazatele, které se vypočítávají jako rozdíl položky aktiv s položkou pasiv. Zde platí, že 

absolutní a rozdílové ukazatele hrají spíše úlohu doplňkovou. (Dluhošová, 2010, s. 72; 

Růčková, 2008, s. 41) 

Poslední skupinou ukazatelů jsou tzv. poměrové ukazatele, jež jsou z těchto 

ukazatelů nejpoužívanější a nejpočetnější, díky čemuž jsou považovány za základnu 

finanční analýzy. 

Pro finanční analýzu jsou nejdůležitějšími zdroji informací finanční výkazy 

společnosti, do kterých patří rozvaha, výkaz zisku a ztráty a také výkaz cash flow. 

(Dluhošová, 2010, s. 53) 

2.2.1.  Poměrové ukazatele 

Jak již název napovídá, podstatou poměrových ukazatelů je to, že jsou dávány do 

poměru různé položky finančních výkazů. Za dobu jejich existence bylo navrženo velké 

množství ukazatelů, přičemž některé z nich jsou pouze lehce modifikovány oproti jiným. 

V praxi se osvědčilo využívání jen několika ukazatelů, které se dají rozdělit zejména do 
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skupin ukazatelů finanční stability a zadlužení, ukazatelů rentability, ukazatelů likvidity, 

ukazatelů aktivity a ukazatelů kapitálového trhu. Na základě výsledků je také třeba brát 

v úvahu obor podnikatelské činnosti. A to z důvodu lišících se výsledných hodnot 

v různých oborech. (Dluhošová, 2010, s. 76; Knápková, Pavelková, 2010, s. 42) 

 Ukazatele finanční stability a zadlužení 

Ukazatele zadluženosti posuzují finanční strukturu firmy a slouží jako indikátor 

výše rizika, která je podstupována při určité struktuře cizích a vlastních zdrojů. 

(Růčková, 2008, s. 45) Mezi ukazatele zadlužení patří například: 

Celková zadluženost 

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =  𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒 + 𝑜𝑠𝑡𝑎𝑡𝑛í 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑎𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎  × 100 [%] 
Koeficient samofinancování 

𝐾𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑎𝑚𝑜𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑜𝑣á𝑛í =  𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎  × 100 [%] 
Úrokové krytí 

Ú𝑟𝑜𝑘𝑜𝑣é 𝑘𝑟𝑦𝑡í =  𝐸𝐵𝐼𝑇𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é ú𝑟𝑜𝑘𝑦 

Doba splácení dluhu 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑠𝑝𝑙á𝑐𝑒𝑛í 𝑑𝑙𝑢ℎ𝑢 =  𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒 − 𝑟𝑒𝑧𝑒𝑟𝑣𝑦𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í 𝐶𝐹  [𝑟𝑜𝑘𝑦] 
 Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability neboli také výnosnosti poměřují zisk (zisk před zdaněním 

EBT, zisk před zdaněním a úroky EBIT, zisk po zdanění EAT) s jinými veličinami, aby 

byla zhodnocena úspěšnost při dosahování podnikových cílů. Základním kritériem 

hodnocení zisku je rentabilita vloženého kapitálu, která bývá vyjadřována obvykle ve 

třech formách – vlastní kapitál, aktiva a dlouhodobě investovaný kapitál. Kromě 

rentability vlastního kapitálu je významné sledovat také rentabilitu tržeb a celkových 

nákladů. (Dluhošová, 2010, s. 80; Růčková, 2008, s. 44) 
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Rentabilita vloženého kapitálu ROI 

𝑅𝑂𝐼 =  𝐸𝐵𝐼𝑇𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý 𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙  × 100 [%] 
Rentabilita vlastního kapitálu ROE 

𝑅𝑂𝐸 =  𝐸𝐴𝑇𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙  × 100 [%] 
Rentabilita aktiv ROA 

𝑅𝑂𝐸 =  𝐸𝐵𝐼𝑇𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎  × 100 [%] 
Rentabilita dlouhodobých zdrojů ROCE 

𝑅𝑂𝐶𝐸 =  𝐸𝐵𝐼𝑇𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙 + 𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑑𝑙𝑢ℎ𝑦  × 100 [%] 
Rentabilita tržeb ROS 

𝑅𝑂𝑆 =  𝐸𝐴𝑇𝑇𝑟ž𝑏𝑦  × 100 [%] 
Rentabilita nákladů 

𝑅𝑁 =  𝐸𝐴𝑇𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦  × 100 [%] 
 Ukazatele likvidity 

Na základě ukazatelů likvidity je odhalena schopnost podniku hradit své závazky a 

získat dostatek prostředků na provedení potřebných plateb. Zde jsou ukazatele vyjádřené 

ve třech možných stupních, kterými jsou běžná likvidita (L3), pohotová likvidita (L2) a 

okamžitá likvidita (L1). Kromě těchto tří ukazatelů je možné pro hodnocení likvidity také 

použít ukazatele na bázi peněžních toků, a to likviditu z provozního cash flow. 

(Dluhošová, 2010, s. 82; Knápková, Pavelková, 2010, s. 92) 

Celková (běžná) likvidita 

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  𝑂𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 
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Pohotová likvidita 

𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  𝑂𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦  

Okamžitá (hotovostní) likvidita 

𝑂𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣é 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑒𝑏𝑛í 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘𝑦𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦  

Likvidita z provozního cash flow 

𝐿𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 𝑧 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛íℎ𝑜 𝐶𝐹 =  𝐶𝐹 𝑧 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í č𝑖𝑛𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦  

 

 Ukazatele aktivity 

Na základě ukazatelů aktiv je možno zjistit, zda je velikost jednotlivých druhů aktiv 

přiměřená vůči současným a budoucím hospodářským aktivitám. Tyto ukazatele aktivity 

lze vyjádřit v podobě obratu těchto jednotlivých druhů aktiv, nebo také v podobě doby 

obratu jednotlivých aktiv. (Knápková, Pavelková, 2010, s. 102) Mezi ukazatele aktivity 

patří následující:  

 

Obrat celkových aktiv 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =  𝑡𝑟ž𝑏𝑦𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 

Obrat stálých aktiv 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑠𝑡á𝑙ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =  𝑡𝑟ž𝑏𝑦𝑠𝑡á𝑙á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 

Obrat zásob a doba obratu zásob 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =  𝑡𝑟ž𝑏𝑦𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =  𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦𝑡𝑟ž𝑏𝑦 × 360 [𝑑𝑛𝑦] 
Doba obratu pohledávek 
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𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 =  𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦 𝑧 𝑜𝑏𝑐ℎ𝑜𝑑𝑛í𝑐ℎ 𝑣𝑧𝑡𝑎ℎů𝑡𝑟ž𝑏𝑦 × 360 [𝑑𝑛𝑦] 
Doba obratu závazků 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů =  𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 𝑧 𝑜𝑏𝑐ℎ𝑜𝑑𝑛í𝑐ℎ 𝑣𝑧𝑡𝑎ℎů𝑡𝑟ž𝑏𝑦 × 360 [𝑑𝑛𝑦] 
2.3.  Financování podnikových investic 

Financováním podnikových investic se rozumí především prvotní pořizování, 

obnovování a rozšiřování dlouhodobého majetku. Toto financování je obvykle 

dlouhodobějšího charakteru, který se může dělit na střednědobé financování od jednoho 

roku do pěti let a na dlouhodobé financování pro majetek s životností delší než 5 let. 

V rámci uplatňování zásady „zlatého bilančního pravidla“ (viz obrázek 2) by měl být 

dlouhodobý majetek kryt dlouhodobými zdroji – tedy dlouhodobým kapitálem. 

(Valach, 2010, s. 288) 

 

Obrázek 2: Financování investic podle zlatého bilančního pravidla 

(Zdroj: Valach, 2010, s. 288) 
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Struktura financování projektu by měla být navržena tak, aby bylo zajištěno 

financování projektu s co nejnižšími náklady kapitálu, jež byly vynaloženy na danou 

investici. Zdroje financování lze dělit z hlediska vlastnictví zdroje a hlediska původu. 

Dané rozčlenění je možno vidět v tabulce 1. (Dluhošová, 2010, s. 134) 

Tabulka 1: Klasifikace zdrojů financování 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Dluhošová, 2010, s. 134) 

Hledisko 

původu zdrojů 

Hledisko vlastnictví 

Vlastní zdroje Cizí zdroje 

Interní zdroje Nerozdělený zisk, 
Odpisy, 

ΔČPK. 

 

Externí zdroje Vklady vlastníků, 
Dotace, dary. 

Investiční úvěry, 
Emitované dluhopisy, 
Provozní úvěry, 
Dodavatelské úvěry, 
Leasing, 

Směnky. 

 

Aby bylo dosaženo požadavku na minimalizaci nákladů kapitálu, je třeba v rámci 

různých zdrojů určit dané jednotlivé náklady kapitálu, které se dále zprůměrují. K tomu 

slouží metoda výpočtu vážených průměrných nákladů kapitálu WACC. Přičemž platí, že 

minimalizace WACC vede k optimalizaci struktury kapitálu. To lze také vidět v grafu 1. 

Matematicky lze WACC vyjádřit následovně: 

𝑊𝐴𝐶𝐶 =  𝐸𝐶 × 𝑟𝑒 +  𝐷𝐶 ×  𝑟𝑑 

Kde: 

WACC  průměrné vážené náklady kapitálu, 

E   vlastní kapitál, 
C   celkový kapitál, 
re   náklady na vlastní kapitál, 
D   cizí zdroje, 

rd   náklady na cizí zdroje. (Bartoš, 2019) 
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(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Náklady na vlastní kapitál 

Náklady na vlastní kapitál lze vypočítat několika možnými způsoby, mezi které 

patří Gordonův růstový model, model CAPM a metodika MPO. 

a) Gordonův růstový model – dle tohoto modelu se náklady na vlastní kapitál dají 

vymezit poměrem dividendy a ceny akcie, k němuž se připočte tempo růstu 

dividendy. (Bartoš, 2019) 

 𝑟𝑒 =  𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑎𝑘𝑐𝑖𝑒 + 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑟ů𝑠𝑡𝑢 𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑 

 

b) Model CAPM – v tomto modelu se počítá se sumou bezrizikového výnosu 

s výnosem ohodnoceným také tržním rizikem. Matematicky je tento výpočet 

vyjádřen následovně: 

 𝑟𝑒 =  𝑟𝑓 + 𝛽 × (𝑟𝑚 − 𝑟𝑓) 

 

re 

rd 

WACC 

WACCmin = optimální kapitálová struktura 

Náklady 
kapitálu 
[%] 

Míra zadluženosti 

[%] 

Graf 1: Graf váženého průměru nákladů kapitálu 
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Kde: 

re  náklady na vlastní kapitál 
rf  bezrizikový výnos 

β  tržní riziko 

rm  očekávaná výnosnost kapitálového trhu 

(rm – rf) prémie za riziko. (Bartoš, 2019) 
 

c) Metodika MPO – zahrnuje pět faktorů, které ovlivňují náklady vlastního kapitálu 

podniku. Jedná se o bezrizikový výnos, riziko velikosti podniku, podnikatelské 

riziko, riziko finanční stability a riziko finanční struktury. Tento model je taktéž 

nazýván jako stavebnicový model. Matematicky lze výpočet vyjádřit následovně: 

 𝑟𝑒 =  𝑟𝑓 + 𝑟𝐿𝐴 + 𝑟𝑃 + 𝑟𝐹𝑆𝑡𝑎𝑏 + 𝑟𝐹𝑆𝑡𝑟𝑢𝑘 

Kde: 

re  náklady na vlastní kapitál, 
rf bezrizikový výnos – v tomto případě jako sazba, kterou MPO stanovuje 

pro dané období, 
rLA  riziko velikosti podniku, 

rP  podnikatelské riziko, 
rFStab  riziko finanční stability, 
rFStruk  riziko finanční struktury. (Bartoš, 2019) 

 

Náklady na cizí zdroje 

Zde vystupují především cizí zdroje ve formě dluhu – ať úvěru nebo dluhopisů, 

proto se zde počítá s úrokem z úvěru, který podnik musí věřitelům zaplatit, a s jeho 

zdaněním aktuální daňovou sazbou. Matematicky to lze vyjádřit následovně: 𝑁𝑑 =  𝑖 × (1 − 𝑑) 

Kde: 

Nd  Náklady dluhu v %, 

i  úrok z úvěru v %, 
d  daňový koeficient (daňová sazba v %/100).  (Valach, 2010, str. 296) 
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2.3.1.  Vlastní zdroje financování 

Jak již bylo zmíněno v tabulce 1 (viz str. 24), vlastní zdroje financování obsahují 

všechny interní zdroje, ale také mohou mít externí povahu. Mezi vlastní zdroje patří 

vklady vlastníků, dotace a dary, nerozdělený zisk a odpisy.  

Financování investic prostřednictvím nerozděleného zisku a rezervních fondů se 

nazývá samofinancování. Jeho výhodou je především to, že nenavyšuje počty věřitelů. 

Navíc z těchto zdrojů lze financovat také investice s vysokým stupněm rizika, na které by 

se obtížně zajištovaly cizí zdroje. Naopak nevýhodou je poměrně nízká stabilita tohoto 

finančního zdroje. Ve srovnání s úvěrem můžeme říci, že jde o relativně drahý zdroj, 

protože zde nepůsobí daňový štít. 

Odpisy představují část ceny investičního majetku, který se v průběhu životnosti 

zahrnuje do provozních nákladů. (Valach, 2010, s. 363) 

2.3.2.  Cizí zdroje financování 

Cizími zdroji jsou považovány všechny ostatní zdroje, které nejsou součástí 

vlastních zdrojů2. Jejich důležitou vlastností je fakt, že tyto zdroje byly podniku pouze 

zapůjčeny a budou muset být navráceny věřiteli – obvykle i s dodatečnými náklady.  

Nejčastějšími cizími zdroji financování bývají bankovní úvěry, dodavatelské úvěry, 

emitované dluhopisy a leasing. Nicméně lze také zmínit projektové financování nebo 

nestandardní formy financování jako BOOT, PPP, EPC a rizikový kapitál. (Fotr, Souček, 

2011, s. 53) 

Bankovní úvěry můžeme dělit především na krátkodobé (do 1 roku), střednědobé 

(1 až 4 let) a dlouhodobé úvěry (5 a více let), které mohou být jak účelové, tak i neúčelové.   

Podle Bendy (2001, s. 18) existuje mnoho druhů leasingů. Mezi nejvýznamnější 

patří finanční a operativní leasing, dalšími jsou například zpětný leasing, subleasing nebo 

konsorciální leasing. Operativní leasing bývá krátkodobý až střednědobý pronájem věci, 

kdy po ukončení pronájmu je majetek odevzdán zpět leasingové společnosti, což není pro 

 

2 Zde někteří autoři kategorizují také na Alternativní zdroje financování, kde se obvykle řadí forfaiting, 
faktoring ale také v některých případech leasing, který je zde zařazen mezí cizí zdroje na základě 
Dluhošová, 2010. 
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financování investičního záměru příliš vhodné. Oproti tomu finanční leasing se využívá 

pro střednědobý a dlouhodobý pronájem věci, kterou chce nájemce získat do svého 

vlastnictví po ukončení doby trvání leasingu. Z tohoto důvodu je finanční leasing 

vhodnou alternativou financování dlouhodobého investičního záměru 

2.4. Metody hodnocení investic 

Mezi nejznámější skupiny metod používané pro hodnocení investičního záměru 

patří zejména statické a dynamické metody. 

2.4.1.  Statické metody 

Jedná se o metody hodnocení investic, které se zaměřují především na sledování 

peněžních přínosů z investice. Nicméně zcela nerespektují faktor času a také zcela 

opomíjejí faktor rizika. Statické metody by se měly používat především tam, kde se jedná 

o pořizování pomocí jednorázové koupě a životnost zařízení je krátkodobé povahy. 

Mezi statické metody řadíme dobu návratnosti, průměrný roční výnos, průměrnou 

doba návratnosti a průměrnou procentní výnosnost. Nicméně díky jejích nedostatkům 

mají nižší vypovídající hodnotu než metody dynamické, zároveň jsou ale tyto metody 

jednoduší na výpočet.  

 Doba návratnosti 

Jedná se o tradiční a často používanou metodu hodnocení projektů, jejíž podstatou 

je výpočet doby, za kterou se projekt splatí z peněžních příjmů, jež byly daným projektem 

zajištěné, a to po zdanění a odpisech. Na základě tohoto kritéria je přijatelnou hodnotou 

taková doba návratnosti, která je kratší než předem stanovená kriteriální doba návratnosti. 

Matematické vyjádření je následující:  

𝐼 =  ∑(𝑍𝑛𝑎
𝑛=1 + 𝐴𝑛) 

Kde: 

I  pořizovací cena, 
Zn  roční zisk z projektu po zdanění v jednotlivých letech životnosti, 
An  roční odpisy z projektu v jednotlivých letech životnosti, 
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n  jednotlivá léta životnosti, 
a  doba návratnosti. (Valach, 2010, s. 142) 

 

Tato metoda je považována za méně vhodnou, neboť nebere v potaz faktor času (to 

platí pro všechny statické metody) a ani příjmy, které vznikly po době návratnosti. Navíc 

ji nelze využít v případech, kdy toky mají nekonvenční charakter. 

Při výpočtu doby návratnosti je doporučováno počítat s diskontovanými peněžními 

příjmy, aby zde byl faktor času zohledněn. (Valach, 2010, s. 144) 

 Průměrný roční výnos 

Tato metoda je postavena na základě součtu všech cash flow, jež jsou spojené 

s investicí, která je dělena počtem let životnosti investice. Matematický výpočet je 

následující: 

∅𝐶𝐹 =  ∑ 𝐶𝐹𝑖𝑛𝑖=1𝑛  

Kde: 

ØCF  průměrný roční výnos, 
CFi  cash flow spojená s investicí, 
n  doba životnosti projektu. (Kislingerová, 2010, s. 286) 
 

 Průměrná doba návratnosti 

Jedná se o metodu hodnocení, která udává, za jakou dobu by mělo dojít ke splacení 

investice při rovnoměrné realizaci peněžních toků. Matematicky to lze vyjádřit 

následovně:  

𝑡 =  𝐶0∅𝐶𝐹 

Kde: 

t  průměrná doba návratnosti, 
ØCF  průměrný roční výnos, 
C0  počáteční investice. (Kislingerová, 2010, s. 287) 
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 Průměrná procentní výnosnost 

Touto metodou je udáváno, kolik procent investovaného kapitálu se průměrně ročně 

navrátí, což je znázorněno podílem cash flow a vynaložené investice. Tento vztah je 

matematicky znázorněn následovně:  

∅𝑟 =  ∅𝐶𝐹𝐶0  

Kde: 

Ør  průměrná procentní výnosnost,  
ØCF  průměrný roční výnos, 
C0  počáteční investice. (Kislingerová, 2010, s. 287) 

2.4.2. Dynamické metody 

Jde o metody hodnocení investičních projektů, v nichž je zohledněn faktor času, a 

to diskontováním budoucích příjmů a výdajů z investičního projektu. Tento druh metod 

zohledňuje také faktor rizika. Dynamické metody by se měly používat především tam, 

kde se počítá s delší dobou pořízení a životností dlouhodobého majetku. 

Mezi dynamické metody patří čistá současná hodnota, vnitřní výnosové procento a 

index ziskovosti. V případě, kdy by byl zohledněn faktor času u doby návratnosti, tak by 

bylo možné zde zařadit i tuto metodu. 

 Čistá současná hodnota (NPV) 

Čistá současná hodnota představuje rozdíl současné hodnoty všech budoucích 

příjmů projektu a současné hodnoty všech výdajů projektu, tedy sumu diskontovaného 

peněžního toku projektu během jeho období životnosti. Matematický model může mít 

nebo zjednodušenou podobu (viz níže). 

Rozvinutá podoba 

Č𝑆𝐻 =  𝑃1(1 + 𝑖) +  𝑃2(1 + 𝑖)2 + ⋯ +  𝑃𝑁(1 + 𝑖)𝑁 − 𝐾 

Kde: 

ČSH  čistá současná hodnota, 

P1, 2,…,n  peněžní příjem z investice v jednotlivých letech její životnosti, 
i  požadovaná výnosnost, 
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N  doba životnosti, 
K  kapitálový výdaj. 
 

Zjednodušená podoba 

Č𝑆𝐻 =  ∑ 𝑃𝑛 1(1 + 𝑖)𝑛 − 𝐾𝑁
𝑛=1  

Kde platí symboly z rozvinuté podoby, kromě 

n  jednotlivá léta životnosti. 

  

Projekt s kladnou NPV zvyšuje hodnotu podniku, a naopak projekt se zápornou 

NPV hodnotu podniku snižuje. Díky tomu představuje NPV základní kritérium při 

rozhodování o přijetí nebo odmítnutí projektu. Obecně teda platí, že podnik by měl 

realizovat každý projekt s kladnou čistou současnou hodnotou, a naopak zamítnout každý 

projekt, jehož čistá současná hodnota je záporná. V případě volby mezi více projekty, je 

vybrán projekt s nejvyšší čistou současnou hodnotou. (Valach, 2010, s. 99)   

 Vnitřní výnosové procento (IRR) 

Tato metoda je považovaná za téměř stejně vhodnou jako čistá současná hodnota, 

a je na tuto metodu navázána. Platí zde, že IRR je taková úroková míra, pro kterou se 

NPV rovná nule. Obecně jde IRR definovat také jako úrokovou míru, pro niž se NPV 

rovná kapitálovým výdajům. Matematicky lze tento vztah vyjádřit v rozvinuté a 

zjednodušené podobě, jak uvádím níže. 

Rozvinutá podoba 

 𝑃1(1 + 𝑖) + 𝑃2(1 + 𝑖)2 + 𝑃3(1 + 𝑖)3 + ⋯ +  𝑃𝑁(1 + 𝑖)𝑁 = 𝐾 

Zjednodušená podoba 

∑ 𝑃𝑛 1(1 + 𝑖)𝑛 = 𝐾𝑁
𝑛=1  

Kde: 



35 

 

Pn  peněžní příjmy v jednotlivých letech životnosti projektu, 
K  kapitálový výdaj, 
n  jednotlivá léta životnosti projektu, 
N  doba životnosti projektu, 
i  hledaný úrokový koeficient. 
 

Pro vnitřní výnosové procento platí, že hledaná hodnota i je taková, jenž vyhovuje 

uvedeným rovnostem. Proto lze použít také vzorec 

 ∑ 𝑃𝑛 1(1 + 𝑖)𝑛 − 𝐾𝑁
𝑛=1 = 0 

Podle IRR jsou přijatelné ty investiční projekty, které vyjadřují vyšší úrok, než je 

požadovaná minimální výnosnost projektu. Pro srovnání více projektů platí, že ta 

varianta, která má vyšší IRR je výhodnější.  

V některých případech se nicméně tato metoda používat nedá. Jde o tyto případy:  

a) Existence nestandardních peněžních toků, kdy dochází k více než jedné změně ze 

záporného na kladný tok.  

- V takovém případě může nastat situace, kdy existují dvě a více 

vyhovujících sazeb IRR, což je v rozporu s touto metodou, neboť platí, 

že pro jeden projekt nelze mít více sazeb IRR. 

b) Výběr mezi vzájemně se vylučujícími projekty. (Valach, 2010, s. 122) 

 

 Index ziskovosti PI 

Jedná se o relativní měřítko, které představuje poměr přínosů vyjádřených jako 

současná hodnota prognózovaných budoucích toků a počátečních kapitálových výdajů. 

Platí zde, že v případě, kdy hodnota PI je větší než jedna, má být projekt realizován. 

Naopak v situaci, kdy je hodnota PI menší nebo rovná jedné, je projekt zamítnut. Čím je 

hodnota indexu vyšší, tím je projekt ekonomicky výhodnější. Často bývá tento index 

využíván jako doplňková metoda k NPV, protože dokáže dané projekty mezi sebou 

srovnávat z relativní stránky. Matematicky je tato metoda vyjádřena následovně:  
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𝑃𝐼 =  ∑ 𝐶𝐹𝑖(1 + 𝑟)𝑖𝑛𝑖=1 𝐼  

Kde: 

PI  index ziskovosti, 

I  počáteční kapitálový výdaj, 
CFi  peněžní toky v jednotlivých letech, 
n  doba životnosti projektu, 
r  diskontní úroková míra. (Kislingerová, 2010, s. 300) 

2.4.3.  Nákladová kritéria efektivnosti 

Nákladová kritéria nehodnotí projekt z hlediska peněžních toků, ale z výše 

investičních a provozních nákladů. Patří zde především dvě metody – metoda průměrných 

ročních nákladů a metoda diskontovaných nákladů. (Valach, 2010, s. 83) 

 Metoda průměrných ročních nákladů 

V této metodě se porovnávají průměrné roční náklady srovnatelných investičních 

projektů a nejvýhodnější varianta je ta, kde jsou průměrné roční náklady nejnižší. 

Matematicky lze model vyjádřit následovně: 𝑅 =  𝑂 + 𝑖 × 𝐽 + 𝑉 

Jestliže počítáme s faktem, kdy na konci doby životnosti bude majetek prodán za 

likvidační cenu, je potřeba ji do výpočtu také zahrnout.  

𝑅 =  𝑂 + 𝑖 × 𝐽 + 𝑉 − 𝐿𝑛 

Kde: 

R  roční průměrné náklady varianty investičního projektu, 
O  roční odpisy, 
i  požadovaná výnosnost,  
J  investiční náklad, 
V  ostatní roční provozní náklady,  

L  likvidační cena snížena o náklady likvidace, 

n  doba životnosti investice. (Valach, 2010, s. 83) 
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 Metoda diskontovaných nákladů 

Jedná se o metodu, která je založena na stejném principu jako předchozí metoda, 

nicméně místo průměrných ročních nákladů je zde porovnáván souhrn investičních a 

diskontovaných provozních nákladů za celou dobu životnosti. Z projektů je poté vybrána 

ta varianta, jejíž diskontované náklady jsou nejnižší. Matematický model je vyjádřen 

následovně: 

𝐷 =  𝐽 + ∑ 𝑉𝑛𝑁
𝑛=1  

Stejně jako u minulé metody průměrných ročních nákladů i zde je možno počítat 

s faktem, kdy na konci doby životnosti bude mít majetek určitou likvidační cenu, a proto 

je možno i zde doplnit to do vzorce následovně: 

𝐷 =  𝐽 + ∑ 𝑉𝑛𝑁
𝑛=1 −  𝐿𝑑 

 

Kde: 

D  diskontované náklady investičního projektu, 
J  investiční náklad, 
Vn  diskontované ostatní roční provozní náklady, 
n  jednotlivá léta životnosti, 
N  doba životnosti, 
Ld  diskontovaná likvidační cena investice. (Valach, 2010, s. 90) 

 

2.5.  Rizika 

Riziko je jeden z faktorů, který ovlivňuje většinu lidských aktivit, což platí také pro 

aktivity podnikatelské. V této podnikatelské sféře lze rizika spojovat také s investičními 

projekty. Kromě rizika a nejistoty ovlivňují výsledky projektů také kvalita přípravy 

projektu a jeho realizace. (Fotr, Hnilica, 2014, s. 14) 

Pro význam rizika neexistuje pouze jediná definice. Podle Fotra a Hnilici (2014, 

s. 17) je možno riziko chápat následovně: 
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a) pravděpodobnost vzniku ztráty, 

b) možnost toho, že se vyskytne taková situace, která buď ohrozí, nebo úplně 

zabrání dosažení cílů společnosti nebo jednotlivce, 

c) nebezpečí výskytu ať negativních, či pozitivních odchylek od očekávaných 

cílů a výsledků, 

d) variabilita pravděpodobných výsledků aktivit a procesů. 

Podle Valacha (2010, s. 176) lze postoj vůči riziku podnikatelských subjektů a 

manažerů rozdělovat na tři základní typy. 

a) Odmítání rizika – vyhýbaní se riskantnějším akcím a vyhledávaní akcí a projektů 

s žádným nebo malým rizikem, které také nicméně budou mít nižší výnosnost. 

b) Sklon k riziku – rizikovější projekty jsou vyhledávány s nadějí ve vyšší 

výnosnost, ale také s vyšší pravděpodobností špatných výsledků.  

c) Neutrální postoj – averze a sklon k riziku jsou v rovnováze. 

Z těchto tří skupin se převážně vyskytuje averze k riziku, proto manažeři a vlastníci 

dávají přednost projektům méně rizikovým, a to i na úkor nižší očekáváné výnosnosti.  

2.5.1.  Klasifikace rizik 

Na základě skutečnosti, že rizika lze najít téměř ve všech činnostech, můžeme 

předpokládat, že bude existovat také mnoho různých druhů rizik. Existuje také mnoho 

aspektů, podle kterých se rizika dají dělit. Mezi základní členění patří následující (Fotr, 

Hnilica, 2014, s. 20): 

a) Podnikatelské a čisté riziko 

V případě podnikatelského rizika se jedná o druh rizika, jehož podstata spočívá 

v tom, že zde existuje jak pozitivní, tak i negativní stránka. Naproti tomu v případě 

čistého rizika existuje pouze negativní stránka, a to ve smyslu výskytu nepříznivých 

situací, jež povedou k odchýlení od žádoucího stavu.  

V rámci podnikání lze určit dvě oblasti vysokého podnikatelského rizika, které 

vedou k neúspěchu v podnikání. Patří zde: 

a) zavádění nových druhů výrobků na trh, kde existuje riziko neúspěchu tohoto 

výrobku, 
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b) podnikový vývoj a výzkum – existuje zde vysoké riziko vynakládání 

finančních prostředků na vývoj a výzkum produktů, které se na trh 

nedostanou, čímž lze daný výzkum pokládat za neúspěšný. (Valach, 

2010, s. 172) 

b) Systematické a nesystematické riziko 

Systematickým rizikem je chápáno takové riziko, které je vyvoláno společnými 

faktory a postihuje všechny hospodářské jednotky a obory podnikatelské činnosti. Taková 

rizika jsou obvykle makroekonomické povahy. Oproti tomu nesystematická rizika jsou 

jedinečnými riziky pro každou jednotlivou firmu a její aktivity. Tato rizika jsou obvykle 

mikroekonomické povahy. (Fotr, Hnilica, 2014, s. 20) 

c) Vnitřní a vnější riziko 

Vnitřní rizika se vztahují k rizikovým faktorům uvnitř společnosti. Typickým 

příkladem může být selhání zaměstnance. Oproti tomu vnější rizika se vztahují 

k podnikatelskému okolí, v jehož okruhu daná společnost vykonává svou podnikatelskou 

činnost.  

d) Ovlivnitelné a neovlivnitelné riziko 

Determinantem v tomto členění je existence možnosti ovlivnit působení na příčiny 

vzniku daného rizika. Ovlivnitelným rizikem chápeme riziko, na které lze využít ochrany 

proti příčinám rizik, čímž ho oslabíme nebo úplně eliminujeme. U neovlivnitelného rizika 

neexistuje možnost ovlivňovat příčinu vzniku daného rizika, nicméně lze přijmout 

opatření na snižování nepříznivých důsledků. (Fotr, Hnilica, 2014, s. 21) 

e) Primární a sekundární riziko 

V případě snižování primárního rizika přijetím ochranných opatření může nastat 

situace, kdy dané opatření vytvoří riziko nové, tzv. sekundární riziko.  

f) Riziko ve fázi přípravy, realizace a provozu projektu 

Rizika ve fázi přípravy a realizace projektu jsou takové druhy rizik, které ohrožují 

kvalitu projektu, dodržení určeného rozpočtu projektu a splnění stanoveného termínu. 

Oproti tomu rizika ve fázi provozu představují takové rizika, jež ovlivňují hospodářské 

výsledky daného projektu. (Fotr, Hnilica, 2014, s. 21) 
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Časté je také dělení rizik podle věcné náplně. Zde patří následující: 

a) technicko-technologická rizika,  

b) výrobní rizika, 

c) ekonomická rizika, 

d) tržní rizika, 

e) finanční rizika, 

f) kreditní rizika, 

g) legislativní rizika, 

h) politická rizika, 

i) environmentální rizika, 

j) rizika spojená s lidským činitelem, 

k) informační rizika, 

l) riziko zásahu vyšší moci. (Fotr, Souček, 2011, s. 147) 

2.5.2. Analýza rizik 

V rámci projektů je důležité sledovat jejich rizikovou stránku. Podle Valacha 

(2010, s. 181) lze pojem analýza rizik chápat jako určitý systematický postup práce 

s rizikem, který má souvislost s daným investičním projektem. Takový postup lze 

rozčlenit do následujících postupových fází. 

a) Určení kritických faktorů rizika investičního projektu – výběr takových 

rizikových faktorů, které určují celý investiční projekt. Tyto kritické faktory jsou 

vybírané na základě analýzy citlivosti. 

b) Stanovení bodu zvratu investičního projektu – zde je třeba vymezit určitou výši 

veličiny, od níž se projekt stává nevýhodný. Bodem zvratu je taková úroveň dané 

veličiny, pro kterou platí, že čistá současná hodnota je rovná nule. 

c) Měření rizika podle různých statistických metod. 

d) Příprava a realizace způsobů snížení rizika. 

e) Příprava plánů korekčních opatření pro budoucnost pro určité vybrané kritické 

situace. (Valach, 2010, s. 181) 
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Analýzu rizik lze také brát jako základní činnosti rizikového managementu, kde 

základním cílem řízení rizik projektů je zvyšování pravděpodobnosti úspěšného zvládnutí 

projektů, a to kvalitním zvládnutím všech fází. Výzkumy ukázaly, že kvalitní 

management rizika představuje nejvýznamnější faktor úspěšnosti projektu. (Fotr, Souček, 

2011, s. 149) 

Zde je možno sledovat odlišný postupový proces řízení rizik podle Fotra a Součka 

(2011, s. 149) jako rozdělení do osmi potřebných fází.  

a) Iniciační fáze – vymezení klíčových stakeholderů, ověření srozumitelnosti a 

jasnosti cílů projektu, určení metod a nástrojů, stanovení stupnice 

pravděpodobnosti výskytu rizik a intenzity dopadů. 

b) Identifikace rizik projektu. 

c) Stanovení významnosti rizik. 

d) Stanovení velikosti rizika projektu. 

e) Hodnocení rizika projektu a rozhodování o riziku. 

f) Plánovaní protirizikových opatření. 

g) Realizace protirizikových opatření. 

h) Postaudity projektu. 

Kromě těchto osmi fází probíhají průběžně další dvě aktivity a to: 

a) Monitorování rizik. 

b) Reportování o rizicích. 

2.5.3. Měření rizik 

Nelze předpokládat, že v případě investování je možné se rizikům vyhnout, a proto 

je třeba pro daná rizika kvantifikovat jejich míru. Pro toto měření existuje několik 

konkrétních způsobů, kterými jsou určení očekávané hodnoty peněžních toků 

z investičního projektu, směrodatná odchylka ukazující absolutní míru rizika a variační 

koeficient, který vykazuje relativní míru rizika. (Valach, 2010, s. 185) 

 Očekávaná hodnota peněžních toků 

Jedná se o vážený aritmetický průměr všech variant peněžních toků, kdy se pro 

určení váhy bere v potaz pravděpodobnost jednotlivých toků. Podle Valacha 
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(2010, s. 187) je pravděpodobnost možné vyjádřit na základě dvou možností – objektivně 

a subjektivně. Pro objektivní měření pravděpodobnosti jsou brány v úvahu minulé údaje 

o peněžních tocích, což lze často využívat u opakovatelných projektů. Druhé – subjektivní 

měření pravděpodobnosti – je určováno na základě odborného odhadu, který bere v potaz 

různé faktory a jejich vliv na vznik určitých odchylek. Tento subjektivní odhad je potřeba 

využívat především u nových projektů, u nichž neexistují žádné historické údaje o 

peněžních tocích, kterých by šlo využít. Pro výpočet očekávané hodnoty peněžních toků 

se využívá následujícího vzorce. 

�̅� =  ∑ 𝑃𝑗 ×  𝑝𝑗𝑁
𝑗=1  

Kde: �̅�  průměrná očekávaná hodnota peněžních příjmů z projektu, 

Pj  jednotlivé peněžní příjmy u různých variant, 
pj  pravděpodobnost, že jednotlivý peněžní příjem nastane, 
N  počet variant očekávaných peněžních příjmů, 
j  jednotlivé varianty očekávaných peněžních příjmů. 
 

 Směrodatná odchylka (absolutní míra rizika) 

Pro investiční projekty je nezbytné porovnávat odchylky peněžních příjmů od 

očekávané hodnoty. Každá odchylka má jinou pravděpodobnost výskytu, proto je nutné 

vyjádřit průměrný stupeň toho, jak moc se od očekávané hodnoty odchyluje. Z tohoto 

důvodu se zde využívá statistické metody směrodatné odchylky. Jako první je třeba 

vypočítat rozptyl, který je dán součtem druhých mocnin odchylek jednotlivých příjmů 

vynásobených mírou pravděpodobnosti.  

Matematické vyjádření výpočtu rozptylu: 

𝜎2 =  ∑  (𝑃𝑗 −  �̅�)2 × 𝑝𝑗𝑁
𝑗=1  

Kde: 

σ2  rozptyl očekávaných peněžních příjmů z investičních variant, 
Pj  jednotlivé očekávané příjmy u různých variant, 
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�̅�  průměrná očekávaná hodnota peněžních příjmů z projektu, 

pj  pravděpodobnost vzniku jednotlivých očekávaných příjmů, 
j  jednotlivé varianty očekávaných peněžních příjmů, 
N  počet variant očekávaných peněžních příjmů.  
 

Matematické vyjádření směrodatné odchylky: 

𝜎 =  √∑  (𝑃𝑗 −  �̅�)2 × 𝑝𝑗𝑁
𝑗=1  

Kde tak platí  𝜎 =  √𝜎2 

Kde: 

σ  směrodatná odchylka peněžních příjmů investičního projektu. 

 

Výstupem výpočtu je poté hodnota směrodatné odchylky, kde platí, že čím větší je 

hodnota, tím větší je riziko daného projektu. (Valach, 2010, s. 189) 

 Variační koeficient (relativní míra rizika) 

Variační koeficient slouží především pro projekty, kde jsou podstatně odlišné 

očekávané průměrné hodnoty peněžních příjmů. Pro ty není možné použít metodu 

směrodatné odchylky, neboť ta požaduje při porovnání projektů takový stav, kdy 

porovnávané projekty mají přibližně stejné očekávané průměrné hodnoty peněžních 

příjmů. Variační koeficient se vypočte jako poměr mezi směrodatnou odchylkou a 

očekávanou hodnotou peněžních příjmů z projektu.  

Matematické vyjádření výpočtu variačního koeficientu je následující: 𝑉 =  𝜎�̅� 

Kde: 

V  variační koeficient peněžních příjmů, 
σ  směrodatná odchylka peněžních příjmů investičního projektu, 
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�̅�  průměrná očekávaná hodnota peněžních příjmů z projektu. 

 

Zde platí, že čím vyšší je hodnota variačního koeficientu, tím vyšší je riziko daného 

investičního projektu. (Valach, 2010, s. 190) 

2.5.4. Stanovení významnosti rizik 

V rámci investičního projektu se bude vyskytovat ohromné množství 

identifikovaných rizik. Nelze věnovat pozornost úplně všem, proto je třeba stanovit, které 

rizika mají větší váhu než jiné. Za tímto účelem se podle Fotra, Součka (2011, s. 158) 

využívá především dvou přístupů, a to analýzy citlivosti rizik a expertního hodnocení. 

 Analýza citlivosti  

Cílem analýzy citlivosti v oblasti investičního rozhodování je zjišťování, jak je 

očekávaný peněžní tok z projektu závislý na možných změnách hodnot faktorů rizika. 

Z tohoto důvodu je potřeba zjistit, které proměnné faktory jsou klíčové a mohou tak 

rozhodnout o tom, zda daný projekt bude úspěšný či nikoliv.  

Faktory, jejichž změny povedou ke značným změnám v peněžních příjmech, jsou 

považovány za velmi důležité – citlivost projektů na jejich změny je vysoká. Naopak 

takové faktory, jejichž změny povedou k malým nebo téměř žádným změnám 

v peněžních příjmech jsou považovány za málo důležité a citlivost projektů na změny 

těchto faktorů je malá. (Valach, 2010, s. 206; Fotr, Souček, 2011, s. 158)  

Základní formou analýzy citlivosti bývá jednofaktorová analýza, pomocí níž jsou 

zjišťovány dopady izolovaných změn jednotlivých faktorů rizika, přičemž ostatní faktory 

jsou zachovány na předpokládaných hodnotách. Takové změny hodnot rizikových 

faktorů mohou mít povahu odchylek hodnot od hodnot plánovaných; pesimistických a 

optimistických hodnot faktorů. (Fotr, Souček, 2011, s. 158) 

Podle Valacha (2010, s. 206) je postup analýzy citlivosti vyjádřen ve čtyřech fázích: 

a) Definice závislosti peněžních příjmů na faktorech, které je ovlivňují. 

b) Určení nejpravděpodobnějších hodnot uvažovaných faktorů a stanovení 

očekávaného peněžního příjmu. 
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c) Určení změněných hodnot jednotlivých faktorů a jejich vliv na celkový peněžní 

příjem – tedy zisk po zdanění. 

d) Stanovení nejvýznamnějšího a nejméně významného faktoru, který ovlivňuje 

peněžní příjem. 

 Expertní hodnocení rizik  

V rámci expertního hodnocení rizik se využívá především matice hodnocení rizik 

jako hlavního nástroje. Tato expertní hodnocení rizik lze uplatnit ke stanovení takových 

rizik, která jsou velice obtížně kvantifikovaná, nebo je kvantifikovat nejde vůbec. 

(Fotr, Souček, 2011, s. 158) 

Podstatou expertního posuzování rizik spočívá v tom, že se významnost posuzuje 

ze dvou hledisek – pravděpodobnost výskytu rizika a intenzity dopadu, jenž má výskyt 

rizika na daný projekt. Celkově pak významnost rizika roste s rostoucí pravděpodobností 

výskytu a vyšší intenzitou dopadu daného rizika na projekt. (Fotr, Souček, 2011, s. 165) 

Výsledná matice hodnocení rizik pak může vypadat následovně: 

 

 Intenzita negativních dopadů 

Pravděpodobnost Velice malá Malá Střední Vysoká Zvláště vysoká 

Zvláště vysoká      

Vysoká      

Střední      

Malá      

Velice malá      

Graf 2: Matice hodnocení rizik 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: FOTR, Jiří a Ivan SOUČEK, 2011, s. 166) 

 

Riziko bude významnější, čím je významnější pravděpodobnost jeho výskytu a 

intenzita jeho dopadu. V rámci matice hodnocení rizik proto platí, že nejkritičtější rizika 

budou zobrazena směrem vpravo nahoru. Naopak nejméně významná rizika jsou v levém 

dolním rohu. (Fotr, Souček, 2011, s. 166) 
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2.5.5. Ošetření rizik 

V tržní ekonomice dopadá riziko především na podnikatelský subjekt, proto je třeba 

se proti rizikům ochránit. Valach (2010, s. 178) popisuje především dva způsoby, jak 

společnost před riziky ochránit: 

a) Odstranění příčin rizik – ofenzivní přístup – jedná se o eliminace rizika, přičemž 

platí, že naprostá eliminace je možná pouze výjimečně. Obvykle tak převládá 

druhý způsob ochrany proti rizikům. 

b) Snížení nepříznivých důsledků rizika – defenzivní přístup – cílem je snižování 

důsledků rizika na přijatelnou míru, tzv. redukování míry rizika.  

Podle Valacha (2010, s. 179) existují následující způsoby ochrany proti důsledkům 

rizika: 

a) Správná volba právní formy podnikání – jednotlivé právní formy podnikání mají 

zákonem různě nastavené jeho ručení majetkem. Smyslem tohoto způsobu je tedy 

omezení důsledků rizika pouze na vymezenou část majetku.  

b) Stanovení rizikových mezí – podnik si stanoví určité hranice pro situace, kam až 

je možno zajít.  

c) Diverzifikace rizika – smyslem je vytvoření co největší základny pro rozložení 

rizika. To lze různými formami, kterými jsou například rozšiřování výrobního 

programu, využívání dalších zemí z důvodu lepších podmínek pro podnikání, 

rozšiřování počtů dodavatelů a odběratelů, aby výpadek klíčového dodavatele 

nebo odběratele neohrozilo podnikání. 

d) Přesunutí podnikání – reagování na změny bez velkých nákladu – změna 

výrobního programu bez vynakládání dalších fixních nákladů vhodnou volbou 

univerzální technologie. 

e) Dělení rizika – rozdělení rizika mezí větší počet subjektů. Tento způsob není až 

tak častý v běžné podnikatelské činnosti. Používá se především pro velké projekty 

náročné na kapitál, na kterém se podílí více společností. 

f) Transfer rizika – jedná se o přesunutí rizika na jiný subjekt – obvykle dodavatele, 

odběratele nebo leasingovou organizaci.  
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g) Pojištění – přenos rizika na pojišťovnu za stanovenou platbu. Běžně se jedná o 

rizika s vysokým dopadem a nízkou pravděpodobností výskytu. Typickým 

příkladem je pojištění proti živelným škodám. 

h) Etapová příprava a etapová realizace projektu – rozdělení projektu na několik 

samostatných etap, kdy další etapa může proběhnout v několika variantách a 

určují ji výsledky předchozí etapy. 

i) Tvorba rezerv – tvorba určitých rezerv, například rezervy zásob. 
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3. ANALYTICKÁ ČÁST 

V této části je diplomová práce zaměřená na zkoumanou společnost. Je zde ukázán 

její dlouhodobý historický vývoj, předmět podnikání a výrobní sortiment. Kromě toho je 

zde představen výrobní proces pro produkt transformátorové oceli, jakožto klíčového 

produktu společnosti. Následně je provedena základní finanční analýza založena na 

poměrových ukazatelích a komparaci se společnosti, která funguje ve stejném tržním 

odvětví. Prostřednictvím této finanční analýzy dosáhneme aktuálního finančního stavu, 

na jehož bázi bude posouzeno, zda je společnost dostatečně finančně zdravá k zahájení 

investice. Samotný investiční záměr je poté obsažen v následující kapitole.  

3.1. Představení společnosti GO Steel Frýdek Místek a.s. 

 

Obrázek 3: Společnost GO Steel 
(Zdroj: Go Steel) 

Firma GO Steel Frýdek Místek a.s. (dále jen GO Steel) vznikla zápisem do 

obchodního rejstříku 9.2.2016. Přesto samotná historie firmy sahá až do roku 1833, kdy 

byla v blízkosti obce Lískovec založená Karlova Huť, jež nesla jméno svého zakladatele 

– arcivévody Karla Ludvíka. Později prošla firma další proměnou a od roku 1946 

existovala pod názvem Válcovny plechu, které byly později v roce 1991 transformovány 
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na akciovou společnost. V roce 1998 byly privatizovány a majoritním vlastníkem se stala 

Nová huť a.s. později známá jako ArcelorMittal Ostrava a.s. V roce 2008 byl změněn 

název Válcovny plechu a.s. na ArcelorMittal Frýdek-Místek a.s. Koncem roku 2014 

společnost přišla o svojí právní subjektivitu akciové společnosti prostřednictvím fúze s 

mateřskou společností ArcelorMittal Ostrava a.s. a fungoval pouze jako „Závod 17 – 

Válcovny plechu Frýdek-Místek“. Nicméně tento stav vydržel pouhé tři roky. V roce 

2017 byl realizován projekt štěpení s následným sloučením, kdy vznikla společnost GO 

Steel Frýdek Místek a.s. za účelem jejího odprodeje ze skupiny ArcelorMittal. Novým 

vlastníkem se v březnu roku 2018 stala kapitálová skupina Stalprodukt S.A., která vlastní 

společnost i nyní. (Gosteel.cz, 2020) 

Aktuálně firma funguje jako akciová společnost se základním kapitálem 

1 216 000 000 Kč, kde 100 % akcií vlastní již zmíněná polská kapitálová skupina 

Stalprodukt spółka akcyjna. Hlavním předmětem podnikání je hutní výroba, respektive 

výroba pásu a pásky z anizotropních transformátorových ocelí, dynamo ocelí, dále pak 

společnost vyrábí plechy, pásy a pásky z oceli za studena válcované pro mírný až velmi 

hluboký tah, plechy, pásy a pásky z konstrukčních ocelí a vysokouhlíkových ocelí 

válcovaných za studena, dělené mořené plechy a deformačně zpevněnou vázací pásku. 

Za klíčovou lze považovat především výrobu plechů a pásů pro elektrotechniku – tedy 

plechů s elektromagnetickými vlastnostmi z anizotropních transformátorových ocelí. 

(GO Steel, 2019) 

Cílovými zákazníky společnosti jsou především společnosti, které 

transformátorové oceli dále zpracovávají ve strojírenském, automobilovém a 

elektrotechnickém průmyslu, tedy se jedná o B2B trh. Většina obchodů je uskutečňována 

na území Evropy – především v Polsku, České republice, Itálii, Slovensku, Německu a 

Francii, nicméně se malé procento vyváží také mimo Evropský kontinent – například 

Maroko, Mexiko, Indie a několik dalších zemí. (GO Steel, 2019)  

Mezi hlavní konkurenci patří společnost ThyssenKrupp Electrcal Steel GmbH, 

Německo, která má výrobní kapacitu 290 kt/rok. Dalšími konkurenty jsou společnosti AK 

Steel z USA, NLMK/VIZ Stal z Ruska, POSCO z Koreji, Nippon Steel a JFE Steel Corp. 

z Japonska a WISCO z Číny (GO Steel, 2019) 
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Společnosti se dlouhodobě daří prodávat prakticky 100 % své výrobní kapacity, 

udržovat si své postavení na trhu a dlouholetou spolupráci s klíčovými zákazníky. 

3.2. Hlavní výrobní proces – Výroba transformátorové oceli 

Za hlavní výrobní proces společnosti je považována výroba transformátorové oceli 

jejíž výrobní kapacita je přibližně 50 kt/rok. Finální výrobek (s průměrnou váhou 

4,5 tuny) lze vidět na následujícím obrázku. 

 

Obrázek 4: Finální výrobek během operace balení 
(Zdroj: GO Steel) 

 

Průběh výroby transformátorové oceli probíhá až ve 12 operacích, které jsou 

znázorněny v následujícím schématu. První operace jsou moření, válcování, odmašťování 

a oduhličování. Operace válcování probíhá dvakrát, a to nejdříve na tloušťku 0.65 až 

0.55 mm a posléze na některou z následujících finálních tlouštěk – 0.35, 0.30, 0.27 a 

0.23 mm. Po odválcování dochází k nánosu izolace MgO a poté k operaci 

vysokoteplotního žíhání. Při vysokoteplotním žíhání teplota dosahuje hodnot až 1200 °C. 

V současnosti jsou provozované elektrické poklopové pece (EPP) již zastaralé, a proto se 

společnost rozhodla k jejich postupné modernizaci. Následuje operace termorovnání, kde 
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dochází k aplikaci izolační vrstvy, která zajištuje požadované elektromagnetické 

vlastnosti. Dále je pokračováno operací bočního obstřihu, při které se materiál dělí na 

šířky 970, 920 nebo 900 mm. V průběhu této operace jsou svitky plechu vytříděny na 

několik kvalitativních jakostí. Svitky jakostní kvality I jsou přiřazeny na operaci balení a 

jakosti II a III (obvykle menších váhových velikostí) jsou dále svařovány k zajištění 

smluvní váhy pro konkrétní kupní smlouvu. Nakonec jsou svitky zabaleny na balicí lince, 

uloženy na sklad a předány k expedici.  

 

 

Obrázek 5: Schéma výrobních operací transformátorové oceli 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

3.3. Finanční analýza společnosti  

Finanční analýza byla zpracována na základně výročních zpráv za roky 2017 a 

2018. Výroční zpráva pro rok 2019 nebyla v době psaní této práce k dispozici.  

Pro srovnání byla zvolená hutní společnost ArcelorMittal Tubular Products 

Karviná a.s. (dále jen AMTPK), která se specializuje na výrobu svařovaných profilů a 

Moření Válcování Odmašťování Oduhličování 

Mezioperační dělení 

Nános izolace 

Vysokoteplotní žíhaní 

Termorovnání 

Boční obstřih a dělení Balení 

Svařování 

Expedice 
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trubek. Příbuznost oboru, struktura společnosti a počet zaměstnanců je důvodem, proč 

jsem tuto společnost zvolil pro srovnání finančních výsledků. 

3.3.1. Vývoj tržeb  

Tabulka 2: Vývoj tržeb GO Steel a AMTPK. 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě Výročních zpráv společností GO Steel a AMTPK.) 

 GO Steel AMTPK 

V tis. Kč Tržby Změna/% Tržby Změna/% 

2017 2 337 399 - 2 166 049 - 

2018 2 485 027 147 628/ +6,32 

% 

2 419 532 253 483/ 

+11,70 % 

 

V meziročním srovnání lze vidět růst tržeb u obou společností. Tato skutečnost je 

v souladu s celkovou ekonomickou situací v České republice v roce 2018, kdy 

průmyslová výroba meziročně vzrostla o 3 %. (Czso.cz, 2020) Nárust objemu tržeb u 

obou společností převyšuje tuto statistickou hodnotu, kdy v GO Steel došlo oproti 

srovnávané společnosti k nárustu 6,32 % oproti 11,70 %. 

3.3.2. Vývoj zisku 

Tabulka 3: Vývoj zisku GO Steel a AMTPK. 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě Výročních zpráv společností GO Steel a AMTPK.) 

 GO Steel AMTPK 

V tis. Kč 2017 2018 2017 2018 

EAT -61 339 58 500 41 808 75 612 

EBT -74 583 87 622 58 785 94 664 

EBIT -74 583 87 622 58 815 94 702 

 

Společnosti GO Steel se EBT a EBIT rovnaly, neboť tato společnost vykazovala 

nulové nákladové úroky. Oběma společnostem vzrostl meziročně zisk, přičemž 

společnost GO Steel byla v roce 2017 ve ztrátě. 
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3.3.3. Finanční stabilita a zadlužení 

Obecné vzorce pro výpočet finanční stability a zadlužení byly uvedeny v kapitole 

2.2.1., proto zde již nebudou opakovány a bude zde uvedeno pouze srovnání vypočtených 

hodnot. Tato skutečnost bude platit také pro další části – rentabilitu, likviditu a aktivitu. 

• Celková zadluženost 

Tabulka 4: Celková zadluženost společností GO Steel a AMTPK. 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě Výročních zpráv společností GO Steel a AMTPK.) 

Celková zadluženost 2017 2018 

GO Steel  33,92 % 30,53 % 

AMTPK 40,96 % 48,08 % 

 

Celková zadluženost společnosti GO Steel meziročně klesla a dosahuje necelé 

třetiny. U společnosti AMTPK roste a blíží se k 50 % (u koeficientu samofinancování je 

to opačně). U obou společností se na cizím kapitále největší mírou podílí především 

krátkodobé závazky. 

• Koeficient samofinancování 

Tabulka 5: Koeficient samofinancování společností GO Steel a AMTPK. 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě Výročních zpráv společností GO Steel a AMTPK.) 

Koeficient samofinancování 2017 2018 

GO Steel 66,08 % 69,47 % 

AMTPK 59,04 % 51,92 % 

 

• Úrokové krytí 

Tabulka 6: Úrokové krytí společností GO Steel a AMTPK. 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě Výročních zpráv společností GO Steel a AMTPK.) 

Koeficient samofinancování 2017 2018 

GO Steel  - - 

AMTPK 1960,5 2492,2 
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Vysoké hodnoty úrokového krytí jsou znakem nízkých nákladových úroků, což 

vyplývá obvykle z nízké zadluženosti. Ze zisku společnosti není problém tyto nákladové 

úroky splácet. Společnost GO Steel vykazovala pro oba roky nulové nákladové úroky, 

tzn. že společnost neměla v tomto období žádné bankovní úvěry, které by musela splácet. 

Proto zde dochází k nulovému výsledku pro tuto společnost.  

• Doba splácení dluhu 

Tabulka 7: Doba splácení dluhu společností GO Steel a AMTPK. 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě Výročních zpráv společností GO Steel a AMTPK.) 

Doba splácení dluhu [roky] 2017 2018 

GO Steel  22,156 -626,349 

AMTPK 1,915 8,871 

 

Doba splacení dluhů dosahuje u společnosti GO Steel znatelně vyšších hodnot než 

u společnosti AMTPK. V roce 2018 je tato hodnota u společnosti GO Steel záporná 

z důvodu záporného provozního cash flow v daném roce. Nicméně nižšího provozního 

cash flow tato společnost vykazuje v obou letech. 

3.3.4. Rentabilita  

• Rentabilita vlastního kapitálu 

Tabulka 8: Rentabilita vlastního kapitálu společností GO Steel a AMTPK. 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě Výročních zpráv společností GO Steel a AMTPK.) 

ROE 2017 2018 

GO Steel  -5,31 % 4,82 % 

AMTPK 5,70 % 11,14 % 

 

Rentabilita vlastního kapitálu představuje poměr zisku po zdanění a vlastního 

kapitálu. Společnost GO Steel v roce 2017 vykazovala záporný zisk po zdanění – tedy 

ztrátu, proto je pro daný rok tento ukazatel záporný. Přesto meziročně pro obě společnosti 

rentabilita vzrostla. I při kladném ukazateli je ve společnosti vykazována nižší rentabilita 

než ve společnosti AMTPK. Míra srovnání obou společností u ukazatelů rentability je 
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významně ovlivněna výši základního kapitálu, kdy GO Steel má základní kapitál 

v hodnotě 1 216 000 000 Kč a AMTPK řádově pouze 50 % této hodnoty. 

• Rentabilita vloženého kapitálu 

Tabulka 9: Rentabilita vloženého kapitálu společností GO Steel a AMTPK. 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě Výročních zpráv společností GO Steel a AMTPK.) 

ROI 2017 2018 

GO Steel  -4,98 % 4,46 % 

AMTPK 5,58 % 10,88 % 

 

V tomto ukazateli se počítá s dosaženým ziskem, tentokrát před zdaněním. Jak již 

bylo zmíněno dříve v roce 2017 společnost GO Steel vykazovala ztrátu, proto byl i zde 

ukazatel záporný. Meziročně vykazovaly nárust rentability obě společnosti. Společnost 

GO Steel i přes to dosahovala stále nižších hodnot než společnost AMTPK. 

• Rentabilita tržeb 

Tabulka 10: Rentabilita tržeb společností GO Steel a AMTPK. 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě Výročních zpráv společností GO Steel a AMTPK.) 

ROS 2017 2018 

GO Steel  -2,624 % 2,354 % 

AMTPK 1,928 % 2,942 % 

 

Společnost GO Steel za rok 2017 dosahuje záporné rentability ze stejného důvodu 

– tedy z důvodu ztráty v tomto roce, přesto v roce 2018 již dosahují obě společnosti 

hodnot mezi 2–3 %. Obecně je nízká hodnota rentability tržeb spojená s vysokými 

náklady – zde mají největší vliv především vysoké náklady za spotřebu materiálu a 

energie.  

  



56 

 

3.3.5. Likvidita 

• Celková likvidita 

Tabulka 11: Celková likvidita společností GO Steel a AMTPK. 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě Výročních zpráv společností GO Steel a AMTPK.) 

Celková likvidita 2017 2018 

GO Steel  1,7376 2,1290 

AMTPK 1,7007 1,3362 

 

Doporučená hodnota v rámci tohoto ukazatele by se měla pohybovat v rozmezí 1,5 

až 2,5. Obě společnosti v roce 2017 dosahují doporučených hodnot, nicméně v roce 2018 

tato likvidita u společnosti AMTPK klesla lehce pod doporučovanou hodnotu. Lze však 

tvrdit, že obě společnosti jsou schopny krýt krátkodobé dluhy z takových složek majetku, 

pro které jsou určeny. 

• Pohotová likvidita 

Tabulka 12: Pohotová likvidita společností GO Steel a AMTPK. 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě Výročních zpráv společností GO Steel a AMTPK.) 

Pohotová likvidita 2017 2018 

GO Steel  0,6945 0,8652 

AMTPK 0,8717 0,5216 

 

Doporučená hodnota v rámci tohoto ukazatele by se měla pohybovat v rozmezí 1 

až 1,5. Obě společnosti mají nižší pohotovou likviditu, než je doporučováno. 

• Okamžitá likvidita 

Tabulka 13: Okamžitá likvidita společností GO Steel a AMTPK. 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě Výročních zpráv společností GO Steel a AMTPK.) 

Okamžitá likvidita 2017 2018 

GO Steel  0,0001 0,0627 

AMTPK 0,0065 0,0207 
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Na základě tohoto ukazatele lze vyčíst, že obě společnosti v roce 2017 měly nízké 

peněžní prostředky, přičemž v roce 2018 se peněžní prostředky navýšily u obou 

společností. Toto množství peněžních prostředků vzrostl více u společnosti GO Steel.  

Hodnoty všech ukazatelů likvidity jsou u obou společností podobné, ale lze tvrdit, 

že společnost GO Steel meziročně zlepšila svoji likviditu, kterou má o něco lepší než 

srovnávaná společnost. 

3.3.6. Aktivita 

• Obrat celkových aktiv 

Tabulka 14: Obrat celkových aktiv společností GO Steel a AMTPK. 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě Výročních zpráv společností GO Steel a AMTPK.) 

Obrat celkových aktiv 2017 2018 

GO Steel  1,3376 1,4229 

AMTPK 1,7457 1,9652 

 

U obou společnosti hodnoty meziročně mírně stoupají, což znamená, že roste 

produktivita vloženého kapitálu. Společnost GO Steel má nižší hodnotu tohoto ukazatele 

a její obrat aktiv se drží v mezích doporučených hodnot (1-1,5). Nicméně společnost 

AMTPK má tento obrat celkových aktiv vyšší, a to dokonce nad doporučenými 

hodnotami. 

• Obrat stálých aktiv 

Tabulka 15: Obrat stálých aktiv společností GO Steel a AMTPK. 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě Výročních zpráv společností GO Steel a AMTPK.) 

Obrat stálých aktiv 2017 2018 

GO Steel  2,7402 3,0252 

AMTPK 5,3988 5,2868 

 

Společnost AMTPK vykazuje znatelně vyšší obrat dlouhodobých aktiv. Můžeme 

tedy říct, že firma hospodaří se svým dlouhodobým majetkem efektivněji než společnost 

GO Steel. 
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• Obrat zásob a doba obratu zásob 

Tabulka 16: Obrat zásob společností GO Steel a AMTPK. 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě Výročních zpráv společností GO Steel a AMTPK.) 

Obrat zásob 2017 2018 

GO Steel  4,3529 4,5289 

AMTPK 5,3077 5,1480 

 

Tabulka 17: Doba obratu zásob společností GO Steel a AMTPK. 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě Výročních zpráv společností GO Steel a AMTPK.) 

Doba obratu zásob [dny] 2017 2018 

GO Steel  82,7038 79,4899 

AMTPK 67,8266 69,9300 

 

Obrat zásob společnosti GO Steel meziročně mírně vzrostl, u společnosti AMTPK 

klesl. Obě společnosti v roce 2018 dosahují podobných hodnot. Totéž platí i u doby 

obratu zásob, kdy obě společnosti v roce 2018 dosáhly obdobných hodnot. U obou 

ukazatelů společnost GO Steel vykazuje mírně horší výsledky. 

• Doba obratu pohledávek 

Tabulka 18: Doba obratu pohledávek společností GO Steel a AMTPK. 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě Výročních zpráv společností GO Steel a AMTPK.) 

Doba obratu pohledávek [dny] 2017 2018 

GO Steel  53,9903 46,0825 

AMTPK 24,8467 28,2970 

 

• Doba obratu závazků 

Tabulka 19: Doba obrazu závazků společností GO Steel a AMTPK. 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě Výročních zpráv společností GO Steel a AMTPK.) 

Doba obratu závazků [dny] 2017 2018 

GO Steel  30,6445 53,0133 

AMTPK 68,6127 68,0276 
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Doba obratu závazků vyjadřuje, kolik dní průměrné trvá, než společnost zaplatí 

svým dodavatelům, naopak doba pohledávek vykazuje dobu, než je pohledávka uhrazena 

společnosti. Tyto 2 ukazatele by měly pracovat ve vzájemné korelaci a doba obratu 

pohledávek by měla být nižší než doba obratu závazků. To platí v roce 2018 u obou 

společností. V případě doby obratu pohledávek zde dosahuje společnost AMTPK 

mnohem lepších výsledků a odběratelé této společnosti splácejí dříve, než tomu bývá u 

společnosti GO Steel. 

3.3.7. Závěr finanční analýzy 

Na základě poměrové finanční analýzy lze tvrdit, že společnosti vykazují ve všech 

ohledech srovnatelný trend. Tržby společnosti GO Steel meziročně vzrostly o 6,32 %, 

což převyšovalo statistickou hodnotu růstu tržeb průmyslové výroby v České republice, 

která dosahovala hodnoty 3 %. Také z hlediska zisku společnost dosahovala meziročního 

nárustu. V rámci finanční stability GO Steel vykazovala pouze 30,5 % celkového 

zadlužení, což oproti srovnávané společnosti znamenalo nižší zadlužení. Kromě toho byly 

nákladové úroky pro oba roky nulové, což znamená, že společnost GO Steel aktuálně 

nemá žádné bankovní úvěry, které by musela splácet. Z pohledu rentability zde byly 

výsledky ovlivněny výší základního kapitálu, kde byla hodnota dvakrát vyšší u 

společnosti GO Steel. AMTPK tak vykazovala vyšší rentabilitu ve všech ukazatelích. 

Z pohledu likvidity zde byl meziroční nárust u obou společností, nicméně společnost 

GO Steel vykazovala v obou letech vyšší hodnoty ve všech ukazatelích likvidity, a to 

především z důvodu vyššího množství peněžních prostředků, která si společnost držela 

na účtech. V rámci aktivity společnosti dosahovaly podobných hodnot, které se 

meziročně zlepšovaly u obou institucí. Přesto AMTPK dosahovala lepších výsledků 

především v obratu stálých aktiv, které byly zapříčiněny zejména nižší hodnotou stálých 

aktiv při dosažení podobných tržeb. Na základě aktuální finanční situace společnosti 

GO Steel zde nedochází ke stavu, který by zabraňoval k adekvátnímu financování 

investičního záměru. 
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4. INVESTIČNÍ ZÁMĚR SPOLEČNOSTI  

Společnost GO Steel se rozhodla k postupné modernizaci elektrických 

poklopových pecí, které jsou určené pro vysokoteplotní žíhání. S touto prováděnou 

investicí má společnost již zkušenosti z předchozích modernizací pecí totožných 

technických specifikací. Dále se pod pojmem investice již bude rozumět modernizace 

jedné z těchto elektrických poklopových pecí.  

Základní informace ohledně této investice jsou uvedeny v tabulce 20 a na 

následujících obrázcích lze vidět elektrickou poklopovou pec před a po modernizaci 

zařízení.  

V rámci modernizace je požadovaná demontáž stávající vyzdívky a původního 

topného systému, dodávka nového topného systému, dodávka vyzdívky vláknitého stropu 

a spodní části poklopu z izolačních cihel, úprava vývodů otopu a elektrické instalace na 

peci, úprava napájecího rozvaděče pro nové zapojení, účast při uvedení do provozu, 

provedení zaškolení obsluhy a údržby, likvidace odpadů a vypracovaní dodavatelské 

dokumentace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Obrázek 7: Elektrická poklopová pec 

zevnitř před modernizaci 
(Zdroj: GO Steel) (Zdroj: GO Steel) 

Obrázek 6: Elektrická poklopová pec 
před modernizaci 



61 

 

   

(Zdroj: GO Steel) 

Tabulka 20: Úvodní informace projektu3 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů od společnosti GO Steel) 

 EPP před 
modernizací 

EPP po 

modernizací 
Rozdíl 

Spotřeba elektrické 
energie na jeden cyklus 

[kWh] 

9 000 8 250 750  

Cena za elektrickou 

energii [Kč/kWh] 
2,5 2,5 - 

Počet výrobních cyklů 
za rok 

85 100 15 

Hmotnost vsádky [t]  17 17 - 

 

3 Veškerá poskytnutá vstupní data byly z důvodu obchodního tajemství pro účely této diplomové práce 
poupraveny tak, aby neměly vliv na konečné výsledky v rámci hodnocení efektivnosti dané investice. 

Obrázek 8: Vnitřní strana elektrické poklopové pece po modernizaci 
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Přínos za tunu 
transformátorové oceli4 

[Kč] 

7 400 7 400 - 

Přínosy z úspor EE 
u modernizované EPP  

Úspora na EE za 
cyklus 

750 × 2,5 = 1 875 Kč 

Úspora EE za rok 1 875 × 100 = 187 500 Kč 

Přínosy navýšením 
produktivity pece 

Přínos z cyklu = 

7 400 × 17 = 125 800 

Kč 

Přínos za rok z 15 nových cyklů 
125 800 × 15 =    

1 887 000 Kč 

Celkový potencionální 
přínos pece za rok 

1 887 000 + 187 500 = 2 074 500 Kč 

Cena pořízení nové pece 100 000 € = 2 761 000 Kč 5  

Financování investice Vlastní zdroje = 100 % 

4.1. Harmonogram projektu 

V následující tabulce a grafu – plán úkolů a Ganttův diagram – lze názorně vidět 

jednotlivé úkoly a milníky, podle kterých bude projekt probíhat. Doba zahájení 

a dokončení je nastavena orientačně od prvního pracovního dne roku, poněvadž oficiální 

termín zahájení ještě není určen. Harmonogram úkolů bude probíhat v týdenních 

intervalech, přičemž celková doba projektu je 35 týdnů. 

Tabulka 21: Plán úkolů 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů od společnosti GO Steel) 

Pořadí 
úkolu 

Název úkolu Doba 

trvání 
Zahájení Dokončení 

1. Schválení projektu 0 týdnů 4.1.2021 4.1.2022 

2. Stanovení technických 
specifikací 

1 týden 4.1.2021 8.1.2021 

3. Výběrové řízení – technická 
část 

7 týdnů 18.1.2021 5.3.2021 

4. Výběrové řízení – komerční 
část 

3 týdny 22.2.2021 12.3.2021 

 

4 Do hodnoty „přínos za tunu“ jsou zahrnuty již také náklady na elektrické energie 
5 Pro výpočet byl použit kurz 1 EUR = 27.6100 Kč. 
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5. Kontrola kontraktu 

právnickým oddělením 

1 týden 22.3.2021 26.3.2021 

6. Podpis smlouvy 1 týden 29.3.2021 2.4.2021 

7. Doba doručení veškerého 
vybavení a součástí zařízení 

17 týdnů 5.4.2021 30.7.2021 

8. Demontáž a likvidace staré 
pece, montáž zařízení 

1 týden 2.8.2021 6.8.2021 

9. Uvedení zařízení do provozu 3 týdny 2.8.2021 20.8.2021 

10. Předání a převzetí díla 1 týden 23.8.2021 27.8.2021 

11. Školení obsluhy a údržby 1 týden 30.8.2021 3.9.2021 

12. Dodání dodavatelské 
dokumentace 

1 týden 30.8.2021 3.9.2021 

 

 

Graf 3: Ganttův diagram 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů od společnosti GO Steel) 
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4.2. Hodnocení efektivnosti investice 

V této části práce jsou znázorněny krajní situace přínosů investičního záměru, pro 

které jsou kalkulovány peněžní příjmy. Ekonomická zhodnocení jsou stanovena na 

základě statických a dynamických metod.  

4.2.1. Peněžní příjmy 

Na danou investici se lze dívat ze 2 pohledů: 

A) Obnovovací investice, jejíž hlavním přínosem je snižování spotřeby 
elektrické energie, při které nebude docházet k celkovému zvyšování 

potencionální produkce společnosti. 

V tomto případě by se modernizovaná pec využívala na 100 % své výrobní 

kapacity, kde by k zachování stávající hladiny celkové produkce docházelo snižováním 

množství cyklů na elektrických poklopových pecích, na kterých dosud nebyla provedena 

modernizace.  

 Ú𝑠𝑝𝑜𝑟𝑎 𝑘𝑊ℎ 𝑧𝑎 𝑗𝑒𝑑𝑒𝑛 𝑐𝑦𝑘𝑙𝑢𝑠 = 9 000 − 8 250 = 750 𝑘𝑊ℎ Ú𝑠𝑝𝑜𝑟𝑎 𝐾č 𝑧𝑎 𝑗𝑒𝑑𝑒𝑛 𝑐𝑦𝑘𝑙𝑢𝑠 = 750 × 2,5 = 1 875 𝐾č Ú𝑠𝑝𝑜𝑟𝑎 𝐾č 𝑧𝑎 100 𝑐𝑦𝑘𝑙ů (1 𝑟𝑜𝑘) = 100 × 1 875 = 187 500 𝐾č 

 

Predikce úspory z elektrické energie při 2% zdražování za životnost modernizované 

elektrické poklopové pece (15 let) lze vidět v následující propočtové kalkulaci.  𝐾𝑢𝑚𝑢𝑙𝑜𝑣𝑎𝑛á ú𝑠𝑝𝑜𝑟𝑎 = 100 × 750 × 2,5 × (1,020)  +  100 × 750 × 2,5 ×(1,021)  +  100 × 750 × 2,5 × 1,022 + ⋯ + 100 × 750 × 2,5 × 1,0214  𝐾𝑢𝑚𝑢𝑙𝑜𝑣𝑎𝑛á ú𝑠𝑝𝑜𝑟𝑎 𝑧𝑎 15 𝑙𝑒𝑡 = 𝟑 𝟐𝟒𝟐 𝟓𝟏𝟔 𝑲č 

Pro dobu životnosti je nutno zavést pravidelné náklady na údržbu, které budou 

prováděné jednou za tři roky. Náklady pro toto období budeme očekávat v hodnotě 

14,5 % z pořizovací ceny.  

𝑁á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 𝑛𝑎 ú𝑑𝑟ž𝑏𝑢 𝑧𝑎 3 𝑟𝑜𝑘𝑦 = 2 761 000 × 14,5100 = 400 345 𝐾č 
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Za dobu životnosti modernizovaného zařízení se předpokládá, že údržba bude 

realizována čtyřikrát – po třetím, šestém, devátém a dvanáctém roce. Na konci životnosti 

investice se již nepředpokládá provedení další údržby. Výsledné náklady na údržbu po 

dobu životnosti investičního záměru činí 1 601 380 Kč. 

V následujícím grafu je znázorněn vývoj celkového přínosu z investice, kde proti 

sobě vstupují vlivy z úspory elektrické energie (kladné) a z nákladů na údržby (záporné).  

 

Graf 4: Celkový kumulovaný přínos za 15 let životnosti investice 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

V tomto případě zde vstupují proti sobě dva finanční toky – kladné z úspory na 

elektrické energii v hodnotě 3 242 516 Kč a záporné za provádění pravidelné tříleté 

údržby zařízení v hodnotě 1 601 380 Kč. Celkový peněžní tok zde vychází v kladné 

hodnotě 1 641 136 Kč. 

V následující tabulce jsou ukázány peněžní příjmy jednotlivých let pro situaci A. 

Tabulka 22: Peněžní příjmy pro situaci A 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rok Peněžní příjmy 

[Kč] 
Odpisy (3. skupina 10 

let) [Kč] 
PP + Odpisy [Kč] 

1 187 500 151 855 339 355 

2 191 250 289 905 481 155 
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3 -205 270 289 905 84 635 

4 198 977 289 905 488 882 

5 202 956 289 905 492 861 

6 -193 330 289 905 96 575 

7 211 156 289 905 501 061 

8 215 379 289 905 505 284 

9 -180 659 289 905 109 246 

10 224 080 289 905 513 985 

11 228 561 0 228 561 

12 -167 212 0 -167 212 

13 237 795 0 237 795 

14 242 551 0 242 551 

15 247 402 0 247 402 

 1 641 136 2 761 000 4 402 136 

 

B) Investice jejíž přínosy jsou z reálného využití navýšeného počtu cyklů 

produkce, která povede k celkovému navýšení potencionální produkce 

společnosti. 

V tomto případě zde vstupují přínosy z plného využití navýšeného množství výroby 

o 15 cyklů. Po dokončení investice lze potencionálně zvýšit objem produkce o 15 

cyklů/rok, tedy na 100 cyklu. Zde je nicméně také potřeba vzít v úvahu volnou výrobní 

kapacitu na ostatních agregátech, což není předmětem této diplomové práce. Při kalkulaci 

se využijí následující hodnoty: 

Přínos na 1 tunu transformátorové oceli = 7 400 Kč 

Vsádka na 1 cyklus = 17 tun 𝑃ří𝑛𝑜𝑠 𝑧𝑎 𝑗𝑒𝑑𝑒𝑛 𝑐𝑦𝑘𝑙𝑢𝑠 = 7 400 × 17 = 125 800 𝐾č 𝑃ří𝑛𝑜𝑠 𝑧𝑎 𝑗𝑒𝑑𝑒𝑛 𝑟𝑜𝑘 (15 𝑛𝑜𝑣ý𝑐ℎ 𝑐𝑦𝑘𝑙ů) = 125 800 × 15 = 1 887 000 𝐾č 

Celkově ze zvýšeného počtu cyklů za 15 let je přínos z investice vypočítaný a 

znázorněný jako 1 887 000 Kč × 15 (let životnosti) 
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𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý 𝑝ří𝑛𝑜𝑠 𝑧 navýšení  produkce 𝑧𝑎 𝑑𝑜𝑏𝑢 𝑝ř𝑒𝑑𝑝𝑜𝑘𝑙á𝑑𝑎𝑛é ž𝑖𝑣𝑜𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖=  28 305 000 Kč 

Nicméně je také třeba brát v úvahu, že cenový vývoj tohoto produktu je volatilní a 

odhadnout jeho přesný vývoj není reálné, proto je zde hodnota zachována v konstantní 

částce. Toto riziko volatility v rámci cenového vývoje je poté řešeno v kapitole rizika, 

kde je odhadnutý jeho optimistický, normální a pesimistický scénář pro výpočet 

očekávané hodnoty peněžních toků a směrodatné odchylky. 

I v tomto případě je zapotřebí počítat s pravidelnými náklady na údržbu, které 

budou prováděny jednou za necelé tři roky (zde bereme v potaz provedení údržby po 

proběhnutých 255 výrobních cyklech). Z důvodu vyššího množství výroby nastane 

potřeba provést údržbu dříve, než by k tomu docházelo v předešlé situaci. Náklady pro 

toto období budeme očekávat v hodnotě 14,5 % z pořizovací ceny.  

𝑁á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 𝑛𝑎 ú𝑑𝑟ž𝑏𝑢 = 2 761 000 ×  14,5100 = 400 345 𝐾č 

Tedy by se jednalo o stejnou částku jako v situaci A, a to 400 345 Kč. 

V této situaci se za dobu životnosti investice předpokládá, že údržba bude 

provedena pětkrát – v druhém, pátém, sedmém, desátém a dvanáctém roce. Na konci 

životnosti investice se již nepředpokládá realizace údržby. Výsledné náklady na 

provedení údržby vychází za dobu životnosti investičního záměru na 2 001 725 Kč. 

Při započtení obou vlivů – přinos ze zvýšeného počtu cyklů výroby 28 305 000 Kč 

a celkových nákladů na údržbu 2 001 725 Kč tedy dochází k výpočtu: 28 305 000 − 2 001 725 = 𝟐𝟔 𝟑𝟎𝟑 𝟐𝟕𝟓 𝐾č 
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Graf 5: Souhrnné vyhodnocení všech vlivu na peněžní vývoj za dobu trvání investice 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Celkově za 15 let životnosti projektu přispěje tato investice 

k příjmům 26 303 275 Kč. Peněžní příjmy za jednotlivé roky pro situaci B jsou 

znázorněny zvlášť v následující tabulce.  

Tabulka 23: Peněžní příjmy pro situaci B 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rok Peněžní příjmy 

[Kč] 
Odpisy (3. skupina 10 

let) [Kč] 
PP + Odpisy [Kč] 

1 1 887 000 151 855 2 038 855 

2 1 486 655 289 905 1 776 560 

3 1 887 000 289 905 2 176 905 

4 1 887 000 289 905 2 176 905 

5 1 486 655 289 905 1 776 560 

6 1 887 000 289 905 2 176 905 

7 1 486 655 289 905 1 776 560 

8 1 887 000 289 905 2 176 905 

9 1 887 000 289 905 2 176 905 

10 1 486 655 289 905 1 776 560 

11 1 887 000 0 1 887 000 

12 1 486 655 0 1 486 655 
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13 1 887 000 0 1 887 000 

14 1 887 000 0 1 887 000 

15 1 887 000 0 1 887 000 

 26 303 275 2 761 000 29 064 275 

 

4.2.2. Statické metody 

• Doba návratnosti 
o Situace A 𝑃𝑜ř𝑖𝑧𝑜𝑣𝑎𝑐í 𝑐𝑒𝑛𝑎 =  2 761 000 Kč 

Tabulka 24: Pomocná tabulka pro výpočet doby návratnosti pro situaci A 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rok Peněžní příjmy + Odpisy [Kč] PP+ Odpisy kumulovaně [Kč] 

1 339 355 339 355 

2 481 155 820 510 

3 84 635 905 145 

4 488 882 1 394 027 

5 492 861 1 886 888 

6 96 575 1 983 463 

7 501 061 2 484 524 

8 505 284 2 989 808 

 

Doba návratnosti se pro situaci A pohybuje mezi sedmým a osmým rokem. Pro 

upřesnění této doby návratnosti je třeba dále počítat následovně:  

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑛á𝑣𝑟𝑎𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 =  7 +  2 761 000 − 2 484 5242 989 808 − 2 484 524 = 7 +  276 476505 284 = 7 + 0,5472 = 7,5472 𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑛á𝑣𝑟𝑎𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 = 𝑐𝑐𝑎 7 𝑙𝑒𝑡 6 𝑚ě𝑠í𝑐ů 17 𝑑𝑛í 
Doba návratnosti, teda doba za jak dlouho se dané finanční výdaje společností 

navrátí z přínosu dané investice, vychází na dobu přibližně 7 let 6 měsíců a 17 dní. 
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o Situace B 𝑃𝑜ř𝑖𝑧𝑜𝑣𝑎𝑐í 𝑐𝑒𝑛𝑎 =  2 761 000 Kč 

Tabulka 25: Pomocná tabulka pro výpočet doby návratnosti pro situaci B 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rok Peněžní příjmy + Odpisy [Kč] PP+ Odpisy Kumulovaně [Kč] 

1 2 038 855 2 038 855 

2 1 776 560 3 815 415 

 

Doba návratnosti pro situaci B je mezi prvním a druhým rokem, pro upřesnění této 

doby návratnosti je třeba dále počítat následovně:  

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑛á𝑣𝑟𝑎𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 =  1 +  2 761 000 − 2 038 8553 815 415 − 2 038 855 = 1 +  722 1451 776 560 = 1 + 0,4065 = 1,4065 𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑛á𝑣𝑟𝑎𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 = 𝑐𝑐𝑎 1 𝑟𝑜𝑘 4 𝑚ě𝑠í𝑐𝑒 27 𝑑𝑛í 
Doba návratnosti, teda doba za jak dlouho se dané finanční výdaje společností 

navrátí z peněžního přínosu dané investice vyšla na dobu přibližně 1 roku 4 měsíců a 27 

dní. 

• Průměrný roční výnos  

o Situace A 

∅𝐶𝐹 =  4 402 13615  ∅𝐶𝐹 =  𝟐𝟗𝟑 𝟒𝟕𝟓, 𝟕𝟑 𝐾č 

 

o Situace B ∅𝐶𝐹 =  29 064 27515  ∅𝐶𝐹 =  𝟏 𝟗𝟑𝟕 𝟔𝟏𝟖, 𝟑𝟑 𝐾č 

Průměrný roční výnos, tedy rovnoměrně rozdělená částka mezi jednotlivé roky, 

vychází pro situaci A (která představuje minimální potenciál) v hodnotě 293 475,73 Kč. 

Naopak pro maximální výnos zde vychází hodnota 1 937 618,33 Kč. 
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• Průměrná doba návratnosti 
o Situace A 

𝑡 =  2 761 000293 475,73 

𝑡 =  9,4080  = 9 let a 4 měsíců 27 dnů 

 

o Situace B 𝑡 =  2 761 0001 937 618,33 𝑡 =  1,4249  = 1 rok a 5 měsíců 3 dny 

Průměrná doba návratnosti dosahuje hodnot 9 let, 4 měsíce a 27 dnů pro první 

situaci a 1 rok, 5 měsíců a 3 dny pro situaci B. Výsledné hodnoty v obou případech 

vycházejí na delší období než výše vypočítaná doba návratnosti. 

 

• Průměrná procentní výnosnost 
o Situace A 

∅𝑟 =  293 475,732 761 000  ∅𝑟 =  0,10629 = 10,629 % 

 

o Situace B 

∅𝑟 =  1 937 618,332 761 000  ∅𝑟 =  0,70178 = 70,178 % 

 Tento ukazatel představuje procentuální hodnotu v takové výši, kolika procent 

dosahuje průměrný roční výnos vůči ceně pořízení zařízení. Zde tento ukazatel 

dosahuje hodnoty 10,629 % pro minimální výnosnost investice a 70,178 % pro 

maximální potenciální přínos. 
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4.2.3. Dynamické metody 

• Čistá současná hodnota 

Pro volbu výnosové míry se vychází ze statické metody průměrné procentní 

výnosnosti, kdy se tato výsledná hodnota použila jako středová a další využité hodnoty 

se zvolily +- 5 %. Pro situaci A jsou zvolené výnosové míry pro výpočet v hodnotách 

5 %, 10 % a 15 %, pro situaci B jsou vybrané požadované míry s hodnotou 65 %, 70 % a 

75 %. 

o Situace A 

Tabulka 26: Výpočet čisté současné hodnoty pro situaci A s požadovanou mírou výnosnosti 5 %, 

10 % a 15 % 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

  5 % 10 % 15 % 

Rok PP + 

Odpisy 

Diskontovaný 
peněžní příjem 

Diskontovaný 
peněžní příjem 

Diskontovaný 
peněžní příjem 

1 339 355 = 339 3551,05^1  

= 323 195 

= 339 3551,1^1  

= 308 505 

= 339 3551,15^1  

= 295 092 

2 481 155 = 436 422 = 397 649 = 363 822 

3 84 635 = 73 111 = 63 587 = 55 649 

4 488 882 = 402 204 = 333 913 = 279 520 

5 492 861 = 386 169 = 306 028 = 245 039 

6 96 575 = 72 066 = 54 514 = 41 752 

7 501 061 = 356 095 = 257 124 = 188 367 

8 505 284 = 341 996 = 235 719 = 165 178 

9 109 246 = 70 421 = 46 331 = 31 055 

10 513 985 = 315 542 = 198 163 = 127 049 

11 228 561 = 133 635 = 80 109 = 49 128 

12 -167 212 = -93 110 = -53 279 = -31 253 

13 237 795 = 126 108 = 68 881 = 38 648 

14 242 551 = 122 505 = 63 871 = 34 279 

15 247 402 = 119 005 = 59 226 = 30 404 
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Celkem  3 185 364 2 420 341 1 913 729 

ČSH 
výpočet 

= 3 185 364 – 

2 761 000 

2 420 341 – 

2 761 000 

1 913 729 – 

2 761 000 

ČSH  = 424 364 = -340 659 = -847 271 

 

 

Graf 6: Čistá současná hodnota pro situaci A s požadovanou mírou výnosnosti 5 %, 10 % a 15 % 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

V této situaci investičního záměru je na základě výpočtu čisté současné hodnoty 

výnosný pouze projekt s požadovanou výnosnosti 5 %. K záporné čisté současné hodnotě 

došlo při 10 % i 15 % a tedy při takové požadované výnosnosti již projekt není 

doporučován k realizaci. 

 

o Situace B 

Jak bylo zmíněno již dříve, jedná se o situaci, kdy by využití výrobní kapacity 

modernizované elektrické poklopové pece na 100 % vedlo k navýšení celkové výrobní 

produkce společnosti. Tedy zvyšování produkce na všech agregátech. V tomto případě se 

jedná o maximální potenciál investičního záměru. 
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Tabulka 27: Výpočet čisté současné hodnoty pro situaci B s požadovanou mírou výnosnosti 65 %, 

70 % a 75 % 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

  65 % 70 % 75 % 

Rok PP + 

Odpisy 

Diskontovaný 
peněžní příjem 

Diskontovaný 
peněžní příjem 

Diskontovaný 
peněžní příjem 

1 2 038 855 = 2 038 8551,65^1  

= 1 235 670 

= 2 038 8551,70^1  

= 1 199 326 

= 2 038 8551,75^1  

= 1 165 060 

2 1 776 560 = 652 547 = 614 727 = 580 101 

3 2 176 905 = 484 605 = 443 091 = 406 186 

4 2 176 905 = 293 700 = 260 642 = 232 106 

5 1 776 560 = 145 265 = 125 122 = 108 240 

6 2 176 905 = 107 879 = 90 187 = 75 790 

7 1 776 560 = 53 357 = 43 295 = 35 344 

8 2 176 905 = 39 625 = 31 207 = 24 748 

9 2 176 905 = 24 015 = 18 357 = 14 142 

10 1 776 560 = 11 878 = 8 812 = 6 595 

11 1 887 000 = 7 646 = 5 506 = 4 003 

12 1 486 655 = 3 651 = 2 552 = 1 802 

13 1 887 000 = 2 808 = 1 905 = 1 307 

14 1 887 000 = 1 702 = 1 121 = 747 

15 1 887 000 = 1 031 = 659 = 427 

Celkem  3 065 379 2 846 509 2 656 598 

ČSH 
výpočet 

= 3 065 379 – 

2 761 000 

2 846 509 – 

2 761 000 

2 656 598 – 

2 761 000 

ČSH  = 304 379 = 85 509 = -104 402 
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Graf 7: Čistá současná hodnota pro situaci B s požadovanou mírou výnosnosti 65 %, 70 % a 75 % 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

V situaci B na základě výpočtu čisté současné hodnoty jsou výnosné projekty 

s požadovanou výnosnosti 65 % a 70 %. K záporné čisté současné hodnotě došlo při 

požadované míře výnosnosti 75 %, pro kterou již projekt není doporučován ke 

zpracování.  

Pro obě situace bude určeno také vnitřní výnosové procento, které určí přesnou 

hodnotu maximálního výnosového procenta pro daný scénař. 

• Vnitřní výnosové procento 

o Situace A 

𝐼𝑅𝑅𝐴 =̇ 5 + 424 364424 364 + |−340 659| × (10 − 5) = 5 +  424 364765 023 × (5) = 

𝐼𝑅𝑅𝐴 =̇  5 + 0,5547075 × 5 = 5 + 2,7735375 = 𝟕, 𝟕𝟕𝟑𝟓𝟑𝟕𝟓 %   
V situaci A je na základě výsledného vnitřního výnosového procenta doporučováno 

investovat do takového projektu, jehož požadovaná hodnota výnosnosti je nižší než 

přibližně 7,77 %.  

o Situace B 

𝐼𝑅𝑅𝐵 =̇ 70 +  85 50985 509 + |−104 402| × (75 − 70) = 70 +  85 509189 911 × (5) = 

𝐼𝑅𝑅𝐵 =̇  70 + 0,4502583 × 5 = 70 + 2,2512914 = 𝟕𝟐, 𝟐𝟓𝟏𝟐𝟗𝟏𝟒 % 
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V situaci B je na základě výsledného vnitřního výnosového procenta doporučováno 

investovat do takového projektu, jehož požadovaná hodnota výnosnosti je nižší než 

72,25 %.  

 

• Index ziskovosti 

o Situace A 

𝑃𝐼5 =  3 185 3642 761 000 = 1,15370 

𝑃𝐼10 =  2 420 3412 761 000 = 0,87662 

𝑃𝐼15 =  1 913 7292 761 000 = 0,69313 

Při použití indexu ziskovosti platí, že se vyplatí daná investice v případě, kdy 

výsledná hodnota je 1 anebo vyšší. V tomto případě již není doporučováno přijetí 

investice s požadavkem 10 % ani 15 % výnosnosti. 

 

o Situace B 𝑃𝐼65 =  3 065 3792 761 000 = 1,11024 

𝑃𝐼70 =  2 846 5092 761 000 = 1,03097 

𝑃𝐼75 =  2 656 5982 761 000 = 0,96219 

Na základě výpočtu indexu ziskovosti pro hodnoty 65 %, 70 % a 75 % pro situaci 

B je doporučováno přijetí investice jak s požadavkem na výnosnost 65 %, tak i 70 %. 

Naopak investice s požadavkem výnosnosti 75 % již v tomto případě doporučená k přijetí 

nebude. 

4.3. Riziko 

V tomto projektu existuje v rámci vývoje peněžních prostředků také riziko z vývoje 

cen vstupního materiálu a finální produkce. To může ovlivnit také přínosy z nových 

cyklů. Díky této skutečnosti lze tvrdit, že zde existuje riziko variability přínosu v 
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peněžních příjmech. Tento stav bude platit pouze v případě B, neboť pouze v té se počítá 

s přínosem z nových výrobních cyklů. 

• Očekávaná hodnota peněžních toků 

Pesimistický vývoj – Jedná se o situace, kdy společnosti budou růst náklady ze 

vstupního materiálu a cena výstupu bude konstantní nebo klesající. Jedná se o situaci 

s velmi malou pravděpodobností. Pravděpodobnost pro pesimistický vývoj byla 

odhadnuta na 5 % = 0,05.  

Normální vývoj – Vývoj cen nákladů vstupního materiálu a cen výstupu se 

nebudou měnit vůbec, porostou nebo budou klesat v podobném trendu. Jedná se o 

nejpravděpodobnější vývoj. Pravděpodobnost pro normální vývoj byla odhadnuta na 

85 % = 0,85. 

Optimistický vývoj – Cena vstupního materiálu bude klesat a cena výstupu bude 

neměnná, nebo vstupy budou konstantní a cena výstupu poroste. Jedná se také o situaci 

s velmi nízkou pravděpodobností, nicméně je tato pravděpodobnost vyšší než u 

pesimistického scénáře. Pravděpodobnost pro optimistický vývoj byla odhadnuta na 

10 % = 0,1. 

Odhad proběhlého vývoje by opisoval přibližně inflační hodnotu. Tzn. že u 

optimistického a pesimistického vývoje by se brala v úvahu hodnota -+ 2 %. 

Výpočet očekávané hodnoty peněžních toků by probíhal teda následovně 𝑉ý𝑝𝑜č𝑒𝑡𝑟𝑜𝑘1 = 0,98 × 𝑃𝑒𝑛ěž𝑛í 𝑝ří𝑗𝑚𝑦𝑟𝑜𝑘1 ∗ 0,05 + 𝑃𝑒𝑛ěž𝑛í 𝑝ří𝑗𝑚𝑦𝑟𝑜𝑘1 ×0,85 + 1,02 ∗  𝑃𝑒𝑛ěž𝑛í 𝑝ří𝑗𝑚𝑦𝑟𝑜𝑘1 × 0,1  

Tabulka 28: Výpočet očekávané hodnoty peněžních toků 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rok Pesimistický  

[P=5 %] 

Normální  

[P=85 %] 

Optimistický  

[P=10 %] 

Oček. hodnota 

peněž. toku 

1 =0,98×1 887 000×
0,05 

= 92 463 

= 1 887 000×0,85 

= 1 603 950 

=1,02×1 887 000×
0,1 

= 192 474 

1 738 737 

2 = 72 846 = 1 263 657 = 151 639 1 735 734 

3 = 92 463 = 1 603 950 = 192 474 1 544 736 
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4 = 92 463 = 1 603 950 = 192 474 1 729 546 

5 = 72 846 = 1 263 657 = 151 639 1 726 360 

6 = 92 463 = 1 603 950 = 192 474 1 535 173 

7 = 72 846 = 1 263 657 = 151 639 1 719 794 

8 = 92 463 = 1 603 950 = 192 474 1 716 411 

9 = 92 463 = 1 603 950 = 192 474 1 525 027 

10 = 72 846 = 1 263 657 = 151 639 1 709 444 

11 = 92 463 = 1 603 950 = 192 474 1 705 854 

12 = 72 846 = 1 263 657 = 151 639 1 514 259 

13 = 92 463 = 1 603 950 = 192 474 1 698 460 

14 = 92 463 = 1 603 950 = 192 474 1 694 652 

15 = 92 463 = 1 603 950 = 192 474 1 502 832 

 1 288 860 22 357 785 2 682 935 26 329 580 

 

Očekávanou hodnotu peněžních toků jednotlivých let lze vidět v předchozí tabulce, 

kde za celou dobu životnosti 15 let je souhrnná očekávaná hodnota 26 329 580 Kč, oproti 

původní sumě celkových peněžních toků 26 303 275 Kč se nejedná o významný rozdíl. 

Přesněji se jedná o hodnotu 26 305 Kč, což je v daném měřítku zanedbatelný rozdíl, proto 

se na základě této metody jedná o zanedbatelnou variabilitu.  

Nicméně i přes to bude dále proveden výpočet pomocí směrodatné odchylky.  

 

• Směrodatná odchylka 

Pro výpočet směrodatné odchylky se použijí průměrné hodnoty, které vypočteme 

jako celkové peněžní toky, jež budou poděleny délkou životnosti projektu. V tomto 

případě se jedná o částku 
26 303 27515 =̇ 1 753 552 𝐾č, která bude použita pro hodnotu 

„Normálního vývoje“. 
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Tabulka 29: Pomocné výpočty pro výpočet směrodatné odchylky 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 Očekávané průměrné 
peněžní příjmy [Kč] 

Pravděpodobnost OPP × p [Kč] 

Pesimistické 1 718 481 0,05 85 924,05 

Normální 1 753 552 0,85 1 490 519,2 

Optimistické 1 788 623 0,1 178 862,3 

   1 755 305,55 

 

Tabulka 30: Výpočet směrodatné odchylky 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 𝑷𝒋 − �̅� (𝑷𝒋 − 𝑷)̅̅̅̅ 𝟐 (𝑷𝒋 − 𝑷)̅̅̅̅ 𝟐 × 𝒑 

Pesimistické -36 824,55 1 356 047 482,7025 67 802 374,135125 

Normální -1 753,55 3 074 937,6025 2 613 696,962125 

Optimistické 33 317,45 1 110 052 474,5025 111 005 247,45025 

Rozptyl   181 421 318,5475 

Směrodatná 
odchylka 

  13 469,27313 

 

Výsledek výpočtu směrodatné odchylky vyšel na 13 469,27313, což představuje 

průměrné odchýlení cash flow od střední hodnoty. 

Výpočet prostřednictvím variačního koeficientu zde již nebude využit, neboť se zde 

neporovnávají dva a více projektů mezi sebou. Proto je tento údaj pro daný příklad 

nepodstatným. 

4.3.1. Návrh rizik a možných opatření z pohledu realizace projektu 

Před zahájením projektu je zapotřebí provést analýzu rizik také z hlediska realizace. 

Ta by měla společnost připravit na možný výskyt nebezpečí, která jsou spojena s každým 

projektem. Pro tento investiční záměr byly navrženy následující rizika:  

• Nedodržení termínu realizace projektu  

• Překročení kalkulované ceny  
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• Odchod klíčového pracovníka z projektového týmu během doby realizace  

• Špatně zvolený dodavatel  

• Nedostatečné proškolení pracovníků – špatná efektivita školení  

Tabulka 31: Skórovací metoda 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Poř. 
Číslo 

Riziko Scénář P D H

R 

Návrhy na opatření N

P 

N

D 

N

H

R 

1 Nedodržení 
termínu 
realizace 

projektu 

Některá 
z činností bude 
trvat déle, než 
bylo 

odhadováno a 

povede 

k překročení 
daného termínu 

4 8 28 Důkladné provedení 
časového plánu a 
stanovení další 
časové rezervy 

2 8 16 

2 Překročení 
kalkulované 
ceny 

V projektu 

vzniknou 

dodatečné 
náklady, 
s kterými se 
nepočítalo 

4 7 24 Detailní finanční 
kalkulace a 

stanovení určité 
rezervy a průběžné 
hodnocení nákladů 

3 6 18 

3 Odchod 

klíčového 
pracovníka 
z projektovéh
o týmu 
během doby 
realizace 

Průběh projektu 
je poměrně 
dlouhý, během 
této doby může 

zaměstnanec 
přijmout jinou 
pracovní 
nabídku 

2 9 18 Zvýšení motivace 
zaměstnance zůstat 
ve stávajícím 
zaměstnání 
dodatečnou odměnu 
za dokončení 
projektu 

1 9 9 

4 Špatně 
zvolený 

dodavatel 

Dodavatel 

dodává špatné či 
neúplné 
dodávky 
zařízení. 
Případně jsou 
tyto dodávky 
uskutečněné se 

zpožděním 

2 8 16 Důkladnější 
výběrové řízení a 
stanovení pokut za 

špatné a pozdní 
plnění  

1 6 6 
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5 Nedostatečné 
proškolení 
pracovníků 

Zaměstnanci 
často nepoberou 
všechny 
informace, nebo 

mají snížený 
zájem o další 
vzdělávaní a při 
ostrém provozu 
by se mohlo stát, 
že nebudou mít 
dostatečné 
vědomosti 

5 3 15 Školení zakončovat 
důslednou kontrolou 
znalostí pracovníků 

a zápisem do 
prezenční listiny 

s podpisem 

účastníků 

3 3 9 

 

Vysvětlivky použitých zkratek: 

P   pravděpodobnost, 
D  dopad, 

HR  hodnota rizika, 

NP  nová pravděpodobnost, 
ND  nový dopad, 
NHR  nová hodnota rizika. 

 

Tato uvedená rizika a jejich hodnota po provedených opatřeních lze také znázornit 

graficky – to lze vidět na následujících grafech – prvním způsobem znázornění je 

prostřednictvím matice hodnocení rizik, ve které jsou také vyznačené pohyby dopadů 

rizik po jeho ošetření.  
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Graf 8: Matice hodnocení rizik se znázorněním rizik před a po opatřeních 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Druhým grafickým znázorněním hodnot rizik po jeho ošetření je prostřednictvím 

pavučinového grafu, který znázorňuje daná rizika před a po jako obsahovou síť a o kolik 

se plocha celkového rizika v dané síti snížila.  

 

Graf 9: Pavučinový graf hodnot rizik 

(Zdroj: Vlastní zpracování)  
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5. DISKUZE K VÝSLEDKŮM 

V následující tabulce jsou souhrnně ukázány výsledky jednotlivých analýz 

hodnocení investičního záměru, na jejichž základě bude zhodnoceno, zda je daná 

investice pro společnost vhodná k realizaci. 

Tabulka 32: Souhrn výsledků jednotlivých analýz  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Kapitálové výdaje 2 761 000 Kč 

Životnost investice 15 let 

Doba rovnoměrného odepisování 10 let 

Situace A 

Peněžní příjmy z investice 1 641 136 Kč 

Peněžní příjmy + odpisy 4 402 136 Kč 

Statické metody 

Doba návratnosti 7 let 6 měsíců 17 dní 

Průměrný roční výnos 293 475,73 Kč 

Průměrná doba návratnosti 9 let 4 měsíců 27 dní 

Průměrná procentní výnosnost 10,629 % 

Dynamické metody 

Čistá současná hodnota 5 % 424 364 Kč 

Čistá současná hodnota 10 % -340 659 Kč 

Čistá současná hodnota 15 % -847 271 Kč 

Vnitřní výnosové procento 7,77 % 

Index ziskovosti 5 % 1,15370 

Index ziskovosti 10 % 0,87662 

Index ziskovosti 15 % 0,69313 

Situace B 

Peněžní příjmy z investice 26 303 275 Kč 

Peněžní příjmy + odpisy 29 064 275 Kč 

Statické metody 

Doba návratnosti 1 rok 4 měsíce 27 dní 
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Průměrný roční výnos 1 937 618,33 Kč 

Průměrná doba návratnosti 1 rok 5 měsíců 3 dny 

Průměrná procentní výnosnost 70,178 % 

Dynamické metody 

Čistá současná hodnota 5 % 304 379 Kč 

Čistá současná hodnota 10 % 85 509 Kč 

Čistá současná hodnota 15 % -104 402 Kč 

Vnitřní výnosové procento 72,25 % 

Index ziskovosti 5 % 1,11024 

Index ziskovosti 10 % 1,03097 

Index ziskovosti 15 % 0,96219 

Analýza rizik 

Očekávaná hodnota peněžních toků 26 329 580 Kč 

Rozptyl 181 421 318,5475 

Směrodatná odchylka 13 469,27313 

 

Pro tento investiční záměr existují 2 pohledy, které ohraničují danou investici – 

první je situace, kdy jsou z investice přínosy pouze z hlediska snižování spotřeby 

elektrické energie a nebude zde docházet ke zvyšování celkové produkce společnosti, ale 

pouze k zachovávání stávající hladiny celkové výroby. Toho bude dosaženo 

maximalizaci počtu výrobních cyklů na modernizované elektrické poklopové peci a 

snižováním výroby na elektrických poklopových pecích, kde modernizace provedena 

dosud nebyla.  

Druhou krajní situací, kterou lze na tuto investici nahlížet je využití navýšení nové 

potencionální produkce elektrické poklopové pece, která povede k celkovému navýšení 

produkce společnosti. Nicméně v tomto případě navýšení celkové výroby je potřeba řešit 

také volné výrobní kapacity na ostatních agregátech (viz obrázek 5, s. 51), což již nebylo 

předmětem diplomové práce. 

Souhrnně tyto 2 situace tak ohraničují celkový rámec, který vyznačuje minimální a 

maximální potenciál tohoto investičního záměru, kdy reálně může nastat taková situace, 

která bude ležet v intervalu hodnot těchto 2 pohledů. 
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V případě minimálního peněžního příjmu plynoucího z investice za dobu životnosti 

zde dosahuje hodnoty 1 641 136 Kč, naopak maximální hodnota dosahuje 26 303 275 Kč. 

Kromě peněžních příjmů do výpočtů vstupují také odpisy zařízení, které byly 

zvoleny rovnoměrně na 10 let, jakožto odpisování zařízení 3. odpisové skupiny. 

Ze statických metod je zde potřeba vyzdvihnout především dobu návratnosti, na 

jejíž základě se při minimálním potenciálu investice navrátí finanční výdaje z peněžních 

přínosů a odpisů za dobu 7 let, 6 měsíců a 17 dní. Naopak v případě, kdy by tento 

investiční záměr dosahoval maximálního potenciálu, společnosti by se finanční výdaje 

navrátily za dobu 1 roku, 4 měsíců a 27 dní. Dále je třeba zmínit výsledky metody 

průměrné procentní výnosnosti, na jejíž základě byly taktéž zvolené požadované 

výnosové míry pro výpočet prostřednictvím dynamických metod. Pro první situaci 

průměrná procentní výnosnost dosahovala hodnoty pouze 10,629 %, kdežto pro druhou 

to bylo již 70,178 %. 

Na základě dynamických metod lze souhrnně říct, že pro situaci, jejíž přínos 

spočívá pouze v úspoře elektrické energie je doporučováno přijetí projektu, jehož 

požadovaná hodnota výnosnosti bude dosahovat maximálně 7,77 %. Kdy kupříkladu pro 

požadovanou výnosnost 5 % by činila čistá současná hodnota 424 364 Kč. Tento fakt 

potvrzuje také index ziskovosti, který zde z vybraných požadovaných hodnot 5, 10, 15 % 

potvrdil výnosnost v této situaci pouze pro hodnotu 5 %. 

Naopak v druhé situaci, která udává maximální potenciál investičního záměru, je 

na základě těchto metod doporučováno přijetí projektu, jehož požadovaná hodnota 

výnosnosti dosahuje maximálně 72,25 %. Zde by například při požadované výnosové 

míře 70 % činila čistá současná hodnota 85 509 Kč. Při této kladné hodnotě je projekt 

doporučován k přijetí. Tento fakt i zde potvrzuje index ziskovosti, kdy pro tuto 

požadovanou výnosovou míru je hodnota tohoto indexu vyšší než 1. 

Na základě shrnutí těchto výsledků je zřejmé, že pro tuto investici tím více poroste 

ekonomická výhodnost, čím více bude moci společnost využít navýšení produktivity 

výroby nejen při operaci vysokoteplotního žíhání, ale i v rámci celkové produktivity 

společnosti.  

Dále je zde nutno zmínit, že zde existuje určité riziko z hlediska vývoje peněžních 

příjmů, a to z důvodu především nejistého vývoje cen jak vstupního materiálu, tak i 
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finálního výrobku. Na základě analýzy bylo při pravděpodobnosti 5 % při pesimistickém 

scénáři, 85 % při normálním vývoji a 10 % při optimistickém scénáři a při výkyvu cen 

v inflační hladině +- 2 % stanovená očekávaná hodnota peněžních příjmů na 26 329 580 

Kč, což se oproti původní hodnotě 26 303 275 Kč nejednalo o významnou variabilitu 

v peněžních příjmech a představovalo to výkyv v hodnotě 26 305 Kč při maximálním 

potenciálu investice. 

V rámci analýzy rizik zde byla také zpracována metoda směrodatné odchylky, která 

představuje průměrnou hodnotu odchýlení cash flow od střední hodnoty. Ta zde vyšla na 

13 469 což nepředstavovalo významnou odchylku. Což potvrdilo výsledek dosaženého 

prostřednictvím očekávané hodnoty peněz. 

V závěru analýzy rizik zde byla také provedena analýza z hlediska realizace daného 

projektu a byla navržena určitá možná rizika a návrhy na jejich opatření, které snížily 

hodnotu rizika na optimálnější úroveň. Navrženými riziky byly například odchod 

klíčového pracovníka z projektového týmu během doby realizace, což by mohlo vést 

k ohrožení průběhu daného projektu, nebo nedostatečné proškolení pracovníků.  

Souhrnně lze teda říct, že provedení investičního záměru je společnosti 

doporučováno při absolutně maximální požadované míře výnosnosti 72,25 %, kdy platí 

podmínka – čím více povede tato investice k navyšování celkové produkce společnosti, 

tím více se tento investiční záměr stane pro společnost ziskovějším. Slabou stránkou 

investice (a také nedostatek předloženého řešení) může být existence stavu, kdy 

společnost již nemá dostatečné výrobní kapacity na ostatních agregátech, které by vedly 

k navýšení celkové produkce společnosti. V tom případě by docházelo ke snižování 

potenciální výnosnosti investičního záměru, kdy by v krajní situaci mohla požadovaná 

míra výnosnosti dosahovat maximálně 7,77 % prostřednictvím úspory elektrické energie. 

Analýza volné výrobní kapacity na ostatních agregátech již nebyla předmětem této práce. 

Vstupují zde výrobní procesy také pro ostatní produkty společnosti, které jsou prováděné 

na některých z agregátů, jež jsou využity také pro výrobu transformátorové oceli. 

Nicméně tuto volnou kapacitu je nutné zvážit i při modernizaci dalších elektrických 

poklopových pecí, protože obtížnost zajištění vyšší výrobní kapacity na ostatních 

agregátech patrně poroste. 
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ZÁVĚR 

Investice se staly nedílnou součástí fungování kapitálových společností, a tak je i 

nezbytné, aby bylo prováděno zhodnocení investičního záměru. Cílem zhodnocení je 

zajistit, že vynaložené finanční prostředky byly zhodnoceny co nejlepším možným 

způsobem a v co nejvyšší míře, při zachování určitého rizika. 

Záměrem této diplomové práce bylo komplexní vyhodnocení investičního záměru 

modernizace elektrické poklopové pece ve společnosti GO Steel. K tomu bylo nejdříve 

potřeba zpracovat teoretická východiska, na jejíž podkladu byla postavena část praktická. 

V prvé řadě byla zpracována základní finanční analýza, jejíž účelem bylo zhodnotit, 

zda daná společnost je dostatečně finančně zdravá, aby mohl být investiční záměr 

adekvátně financován. GO Steel vykazoval podobný trend se srovnávanou hutnickou 

společností, proto lze konstatovat, že dosahovala podobných hodnot pro daný obor 

podnikání. Společnost také vykazovala například celkové zadlužení v roce 2018 pouhých 

30,5 %, obecně vyšší likviditu než konkurence a nulové nákladové úroky, což souviselo 

s tím, že společnost aktuálně neměla žádné bankovní úvěry, které by musela splácet. Na 

základě toho lze předpokládat, že by společnost neměla mít problémy se zajištěním 

kapitálu pro daný investiční záměr. 

V další části byl představen samotný investiční záměr. Vstupní data, dle kterých 

byla provedena prognóza peněžních příjmů pro dvě situace, jež představovaly ohraničení 

projektu jakožto minimální a maximální přínos. Z prognóz peněžních příjmů byly 

vypracovány analýzy efektivnosti investičního záměru pro každou situaci zvlášť. 

Na základě jednotlivých analýz proběhlo souhrnné vyhodnocení investičního 

záměru, jehož prostřednictvím byla doporučena realizace investice. Poukázáno bylo také 

na slabou stránku, kterou může být existence stavu, kdy nebude moci dojít k navýšení 

celkové produkce vlivem nulové volné kapacity na ostatních agregátech. Je důležité 

podotknout tuto slabou stránku při modernizaci ostatních elektrických poklopových pecí, 

kdy zajištění volné výrobní kapacity na ostatních agregátech bude stále obtížnější. 
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