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1 ÚVOD 

Úspěšné investiční rozhodování je základem každého investičního projektu nebo 

každého rozvíjejícího se podniku. Úspěšnost samotného investičního projektu je závislá 

na mnoha faktorech, jako například na správném odhadu poptávky po službě či zboží, 

na správném určení investičním nákladů, ale i na správném odhadu provozních nákladů 

či na vývoji úrokové míry. Výnos, stupeň likvidity a riziko tvoří hlavní hodnoty 

investičního projektu. V reálném investičním prostoru neexistuje ovšem investice, která 

by dosahovala maximálního výnosu při vysoké likviditě s minimálním rizikem. 

Je pouze na investorovi, jaký poměr těchto hodnot je ochoten akceptovat a přijmout.  
 

Cílem této práce je analýza ekonomické výhodnosti projektu a také nalezení 

optimálního řešení současné situace. Projekt bude posuzován jak v předinvestiční části, 

tak i šest let po samotné realizaci.  
 

Diplomová práce bude rozčleněna do dvou hlavních částí. První část je teoretická. 

V této části budou definovány samotné investice a také jejich ukazatele, dle kterých 

určujeme jejich ekonomickou výhodnost. Na tuto kapitolu naváže kapitola věnovaná 

investičnímu projektu a to především z pohledu základního dělení a charakteristiky 

životního cyklu. Dále bude následovat kapitola o možnostech financování investičních 

projektů, kde budou nastíněny možnosti financování interními i externími prostředky. 

Na závěr teoretické části bude popsána struktura podnikatelského záměru. 
 

V druhé části, praktické, budou výše zmíněné poznatky aplikovány na konkrétní 

příklad. Bude se jednat o rekonstrukci budovy na penzion s restaurací. V této části 

se bude nacházet popis samotné rekonstrukce i půdorysy jednotlivých podlaží. Bude zde 

popsán a vyhodnocen původní investiční záměr pomocí předpokládané čisté současné 

hodnoty, diskontované době návratnosti, vnitřnímu výnosovému procentu a indexu 

rentability a také zde bude vyhodnocen skutečný stav projektu šest let po jeho realizaci. 

V závěru práce bude navrženo optimální řešení současné situace.  
 

Investor si nepřeje zveřejnění názvu penzionu ani lokality, ve které se nachází, proto 

nejsou tyto informace v diplomové práci uvedeny. 

  



 12 

2 INVESTICE 

Investice představuje obětování jisté současné hodnoty ve prospěch nejisté budoucí 

hodnoty. Tato definice předpokládá  racionální chování subjektů a maximalizaci zisku. 

Investici považujeme za výhodnou, pokud přebytek příjmů nad výdaji pokryje 

amortizaci a dojde k přiměřenému zúročení vloženého kapitálu. 
 

Z toho vyplývá, že cílem každého investičního projektu by mělo být zajištění 

výnosnosti - rentability každé plánované investice. Provede-li podnik prostřednictvím 

věcné investice kroky snižující jeho likviditu, pak musí zajistit návratnost peněžních 

prostředků spojených s jeho pořízením. Vzhledem k tomu, že investice nese větší riziko 

než půjčka potřebných peněžních prostředků na kapitálovém trhu, očekává investor 

peněžní výnos vyšší než úroky na kapitálovém trhu. [1][2] 
 

U každé investice rozlišujeme tyto tři základní atributy: 

• výnos – suma všech příjmů z investice od počátku vložení prvních prostředků 

až do okamžiku posledního příjmu z investice, 

• riziko – možné odchýlení skutečných výnosů od očekávaných, 

• likvidita – představuje rychlost, s jakou jsme schopni přeměnit investici zpět 

na finanční prostředky. [3] 
 

Grafické znázornění investičního prostoru představuje následující obrázek 1. 

 
 

Obrázek 1 - Investiční prostor (Vlastní zpracování dle: [3]) 
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Investor se snaží dosáhnou co nejvyššího výnosu s co nejnižším rizikem při nejvyšší 

možné likviditě. Ve skutečnosti toto ale není možné. Při dosažení co nejvyššího výnosu 

je nutné přijmou vyšší riziko a také snížit likviditu. [1] 
 

2.1 Investice dle předmětu investování 

Investice dle předmětu investování dělíme na: 

• Reálné investice – vázány vždy na podnikatelskou činnost či konkrétní předmět. 

Jedná se o nákup pozemků, nemovitostí, strojů, sbírek atd. 

• Finanční investice – představují finanční operace mezi lidmi, kontrakty napsané 

na papíře. Tvoří je především cenné papíry. 

• Nehmotné investice – jedná se o investice do reklamy, vývoje, výzkumu, vědy, 

vzdělání. [1] 
 

2.2 Ukazatele ekonomické výhodnosti investice 

Pro investice či porovnávání investic se používají ukazatele, které změří výnosnost 

finančních zdrojů vynaložených na realizaci projektu. Pomocí těchto ukazatelů investor 

rozhodne o přijetí či zamítnutí investice. Jedná se zejména o ukazatele: 

• doba návratnosti, 

• čistá současná hodnota, 

• vnitřní výnosové procento, 

• index rentability, 

• rentabilita investice. [3] 

2.2.1 Doba návratnosti 

Doba návratnosti představuje dobu, za kterou se investovaný kapitál vrátí. Ukazatel 

doby návratnosti nebere v úvahu příjmy projektu, které vznikají po době jeho 

návratnosti až do konce životnosti projektu, tudíž by měl tento ukazatel sloužit jako 

doplňkový. [4] 

Projekty s konstantními výnosy: 
 

 

!" =
$%
&
		 

 (2.1) 
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Projekty s proměnlivými výnosy: 

!" = ()č+,	-+,	.()/0í
ℎ34056+	50,+374-8

+
&	:8;8-)740é	ℎ)30í	ℎ34056+	50,+374-8 − $%

3)č0í	&	.()/0í	ℎ34056+	50,+374-8
 (2.2) 

 

 kde DN doba návratnosti 

  IC investiční náklady 

  R roční výnosy [3, s.44] 
 

Při použití metody doby návratnosti u investic delších než jeden rok musíme jednotlivé 

peněžní tok diskontovat na principu kumulovaných výnosů až do doby, kdy se jejich 

hodnota rovná celkovým investičním nákladům. [3] 
 

2.2.2 Čistá současná hodnota 
 

Metoda čisté současné hodnoty (anglicky Net Present Value) je využívána 

při hodnocení investic, které probíhají v delším časovém horizontu. Vyjadřuje rozdíl 

mezi diskontovanými příjmy z investičního projektu a výdaji nutnými k realizaci 

projektu. Ukazatel tedy představuje dodatečný výnos projektu, který získá investor nad 

požadovanou míru výnosnosti. Například očekává-li investor výnosnost investice 8%, 

čistá současná hodnota je hodnota, kterou získá nad požadovanou výnosnost. 

Akceptovatelné jsou tedy pouze investice s kladnou nebo nulovou čistou současnou 

hodnotou. [3][4] 
 

Vztah pro čistou současnou hodnotu: 

">? = >? − $%  (2.3) 
 

 kde  NPV čistá současná hodnota 

  PV současná hodnota 

  IC investiční náklad  [3, s.33] 
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Vztah pro výpočet současné hodnoty: 
 

 

 kde PV současná hodnota  

  R výnosy v jednotlivých letech 

  i počet let od 1 do n 

r diskontní sazba (časová hodnota peněz) v %/100, jinak také dle 

požadovaná výnosnost projektu [3, s.33][4] 
 

2.2.3 Vnitřní výnosové procento 

Vnitřní výnosové procento (anglicky Internal Rate of Return), jinak označované i jako 

vnitřní míra výnosnosti, představuje z plánovaných příjmů a kapitálových výdajů 

skutečnou míru výnosnosti. Definujeme ho také jako výnos, při kterém projektované 

peněžní toky vytváří nulovou čistou současnou hodnotu, tedy: 
 

">? =
&@

(1 + 3)@

D

@EF

− $% = 0 
 

(2.5) 

 

 kde NPV čistá současná hodnota 

  Ri výnosy v jednotlivých letech 

  IC investiční náklad 

  i počet let od 1 do n 

r diskontní sazba (časová hodnota peněz) v %/100, jinak také dle 

požadovaná výnosnost projektu [3, s.38][4] 
 

 

Pro výpočet vnitřního výnosového procenta lze využít několika postupů výpočtu. 

Probíhá-li projekt pouze ve třech letech, lze pro výpočet použít kvadratickou rovnici. 

Trvá-li projekt déle jak 3 roky, IRR se vypočítá pomocí metody lineární interpolace 

a to buďto graficky nebo početně: 

 

 

 

 

>? =
&@

(1 + 3)@

D

@EH

 

 

( 

(2.4) 
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• grafické řešení 

	
                Obrázek 2 - Grafické znázornění IRR (Vlastní zpracování dle: [3, s.39]) 

 

• početní řešení: 
o odhad hodnoty IRR (r) projektu 

o výpočet NPV pro toto IRR (r) 

porovnání s rozhodovacími kritérii: 

NPV = 0…odhad správný 

NPV > 0…odhad nízký (r1) 

NPV < 0…odhad vysoký (r2) 

o postup bude opakován, dokud nebude dosaženo kladné hodnoty NPV 

a záporné hodnoty NPV 

o dosazení do interpolačního vzorce stanoví skutečnou hodnotu IRR 

$&& = 3H +
IJKL

IKJL L IJKM
×(3O − 3H)    (2.6) 

 

   kde r1 Odhadované IRR pro kladnou NPV 

    r2 Odhadované IRR pro zápornou NPV [3, s.40] 
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Při rozhodování o projektu přijímáme projekty s hodnotou IRR větší nebo shodnou 

s předem stanoveným výnosovým procentem. Při rozhodování mezi více projekty 

volíme projekt s vyšším vnitřním výnosovým procentem. [3] 
 

2.2.4 Index rentability 

Index rentability, neboli index výnosnosti, je doplňkovým ukazatelem čisté současné 

hodnoty projektu.  Index rentability vyjadřuje podíl současné hodnoty a investičního 

nákladu. 

Vztah pro výpočet indexu rentability: 
 

$& =
>?
$%

 
 (2.7) 

 

kde IR index rentability 

 PV současná hodnota 

 IC investiční náklad [3, s.35] 
 

Akceptujeme projekty s indexem rentability vyšším nebo rovno jedné. Index rentability 

je vhodné používat v případě, že se rozhodujeme mezi více projekty s kladnou čistou 

současnou hodnotou, při omezených zdrojích pro investování. Vybíráme projekt s vyšší 

hodnotou IR, u takovýchto projektů dochází k vyššímu zhodnocení vloženého   

kapitálu. [4] 
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3 INVESTIČNÍ PROJEKT 

Předpokladem každé úspěšné společnosti je její rozvoj. Aby mohlo docházet k rozvoji, 

vytvářejí společnosti investiční projekty. Dříve slovo projekt bylo chápáno jako 

dokumentace, dle které byl projekt realizován. Dnes je slovo projekt chápáno 

komplexněji, jako proces řízení a plánování rozsáhlých operací. [6] 

Investiční projekt se vyznačuje se těmito znaky: 

• má jednoznačně stanovený cíl,  

• definuje náklady a zdroje nutné k uskutečnění, 

• je přesně určený časový průběh realizace se začátkem a koncem.  
 

Závislost a provázanost těchto znaků znázorňuje následující obrázek 3. 

 
Obrázek 3 - Trojimperativ (Vlastní zpracování dle: [5]) 

 

3.1 Základní dělení investičních projektů 

Investiční projekty lze dělit dle různých hledisek a kritérií. 
 

3.1.1 Investiční projekty dle vztahu k rozvoji podniku 

Investiční projekty dle vztahu k podniku dělíme na: 

• Rozvojové, orientované na expanzi – tyto projekty se vyznačují zejména 

růstem tržeb. Jedná se o projekty orientované na zavedení nových výrobků 

či zavedení výrobků na nové trhy. 



 19 

• Obnovovací – jedná se o dva druhy projektů. První kategorii tvoří investice 

vynucené fyzickým stavem, kdy je zařízení na konci své životnosti. Druhou 

kategorii tvoří investice do obnovy zařízení. Zařízení je zpravidla již zastaralé, 

stále funguje, ale jeho provoz je již příliš nákladný. Tvoří se tzv. nákladová 

úspora. 

• Mandatorní – tyto projekty nemají za cíl ekonomická efekt, ale zpravidla 

se týkají dosažení souladu se zákony a předpisy. Jedná se o projekty zaměřené 

na zvýšení bezpečnosti práce, zlepšení pracovního prostředí nebo zaměřené 

na ochranu životního prostředí. [7]  
 

3.1.2 Investiční projekt dle věcné náplně projektu 

Dle věcné náplně můžeme rozlišovat projekty na: 

• Zavedení nových výrobků, technologií – projekty zaměřené na nové 

technologie, ale pouze pro naši firmu, na trhu již existují. Jedná se především 

o investice do nových výrobních zařízení. 

• Výzkum a vývoj nových výrobků a technologií – jedná se o značně rizikové 

projekty, které se obtížně samostatně hodnotí. Tyto projekty nejsou izolované, 

může tedy docházet k ovlivňování jiných projektů. 

• Inovace informačních systémů – nevykazují jednoznačný přínos. Obtížně 

hodnotitelné. 

• Zvýšení bezpečnosti provozu a práce - obvykle jsou to mandatorní projekty, 

které se vzhledem ke své povaze špatně hodnotí. 

• Snížení negativního vlivu na životní prostředí – obtížné hodnocení přínosu.  

• Infrastrukturní projekty – projekty jsou obvykle součástí větších projektů. 

Jedná se zejména o inženýrské sítě, čistírny odpadních vod či energetická 

zařízení. [6] 
 

3.1.3 Investiční projekt dle formy realizace projektu 

Podle tohoto hlediska rozlišujeme investiční projekty realizované formou: 

• Investiční výstavby – jejich realizace probíhá v již existujícím podniku, 

či na zelené louce, tzv. green field. Jedná se především o rozšiřování výrobních 

kapacit, zavádění nových výrobků.  
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• Akvizice – představuje projekt koupě již existujícího podniku. Může vést 

k rozšíření portfolia firmy. [6]  
 

3.1.4 Investiční projekt dle míry závislosti projektu 

Dle vzájemné závislosti rozlišujeme: 

• Vzájemně se vylučující projekty - současná realizace těchto projektů není 

možná, například projekty zaměřené na výběr technologie výroby. 

• Plně závislé projekty - tyto projekty tvoří soubor. Nedojde-li k realizaci 

jednoho projektu, není plnění zadaných požadavků možné. Jedná se například 

o dílčí projekty vzniklé dekompozicí velkého projektu. 

• Komplementární projekty - jsou to projekty, jejichž realizace podporuje další 

projekty. Například renovace železniční tratě podpoří úbytek aut ve městě, 

přemístěná nákladní dopravy atd. 

• Ekonomicky závislé projekty - zde se může projevit substituční efekt. 

Při vyhodnocování projektů je třeba příjmové peněžní toky snížit o pokles 

příjmů spojených s prodejem substituovaných produktů. Například zavedení 

nového výrobku pro stejný okruh zákazníků. 

• Statisticky závislé projekty – růst (pokles) nákladů či výnosů jednoho projektu, 

způsobuje růst (pokles) nákladů a výnosů druhého projektu. Tento jev se nazývá 

přímá závislost. Při nepřímé závislosti růst (pokles) nákladů či výnosů jednoho 

projektu způsobuje pokles (růst) nákladů či výnosů druhého projektu. [7] 
 

3.2 Životní cyklus projektu 

Projekt již od prvotní myšlenky až do jeho likvidace chápeme jako sled těchto fází: 

• předinvestiční, 

• investiční, 

• provozní, 

• ukončení provozu a likvidace. [7] 
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3.2.1 Předinvestiční fáze 

Předinvestiční fáze projektu je jedna z nejdůležitějších fází projektu. V této fázi dochází 

k vyhodnocování informací ekonomického, technického, marketingového a finančního 

hlediska. Výsledkem je investiční rozhodnutí, zda projekt uskutečnit, či naopak, projekt 

zamítnout.  
 

Předinvestiční fáze se dělí do těchto etap: 

• identifikace podnikatelských příležitostí, 

• předběžný výběr projektu a příprava projektu zahrnující analýzu variant, 

• hodnocení projektu a rozhodnutí o jeho realizaci či zamítnutí. [6][7] 
 

3.2.2 Investiční fáze 

Investiční fáze zahrnuje tyto etapy: 

• projekční etapu, 

• etapu výstavby. 
 

Projekční etapa je charakteristická výrazně nižšími náklady než etapa výstavby, ovšem 

ani její náklady nejsou zanedbatelné (4 % až 8 % z celkových nákladů). Po dokončení 

projekční etapy může stále investor projekt zamítnout či modifikovat. Investiční fáze 

je zakončena předáním objektu do zkušebního nebo trvalého provozu. [6][7] 
 

3.2.3 Provozní fáze 

Za začátek provozní fáze se považuje zkušební provoz, stavba poté postupně přechází 

do běžného užívání. Součástí této fáze není pouze využívání stavby, ale také údržba, 

která ovlivňuje životnost stavby.[6] 
 

3.2.4 Likvidační fáze 

Závěrečnou fázi životnosti projektu představuje likvidační fáze. V této fázi je nutné 

počítat s náklady spojenými s ukončením provozu, sanací území. Příjmy může tvořit 

zisk z prodaného zařízení, výnos ze sešrotování atd. Rozdíl mezi příjmy a výdaji v této 

fázi tvoří tzv. likvidační hodnotu projektu, tato hodnota tvoří součást peněžního toku 

projektu v posledním roce jeho života. [6][7] 

 



 22 

3.3 Neúspěšnost investičních projektů 

Neúspěšný projekt může společnost dovést až ke krachu. Míra neúspěšnosti a příčiny 

neúspěšnosti investičního projektu mohou být odlišné a pro každý projekt individuální. 

[6] 

3.3.1 Příčiny neúspěšnosti investičních projektů 

Úspěšnost a neúspěšnost projektu ovlivňuje řada faktorů, které lze ovlivnit v určitých 

fázích  životnosti projektu.  
 

Mezi hlavní příčiny neúspěchu patří: 

• nejasně stanovené cíle projektu, 

• chybně stanovené základní parametry a to zejména: 

o program služeb a velikost, 

o technologie, 

o umístění, 

o financování, 

• absence analýzy rizik, 

• optimistické představy o podnikání a podnikatelského okolí, 

• nekvalitně zpracovaný časový plán, 

• podhodnocený rozpočet projektu, 

• změny projektu. [6] 
 

3.4 Postaudit 

Postaudit představuje retrospektivní analýzu, tedy hodnocení investičního projektu 

v určitém období po jeho realizaci. Obvykle to bývá 1 až 3 roky po realizaci a uvedení 

do provozu. Může nám pomoci odhalit, do jaké míry byly neúspěchy projektu 

ovlivněny nižší kvalitou přípravy a realizace, nebo jestli neúspěchy byly ovlivněny 

spíše externími nepředvídatelnými riziky. Z postauditů se může investor poučit 

do svých budoucích projektů. [6] 
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3.4.1 Cíle postauditů 

Mezi cíle postauditů patří:  

• Zvýšení kvality investičního rozhodnutí, plánování a řízení projektů, 

a to s ohledem na budoucí projekty. Poučení se ze špatných rozhodnutí, chyb 

a nedostatků přispívá ke zlepšení budoucích projektů. 

• Zvýšení výkonnosti již fungujících projektu, který ale neplní očekávání. 

Dochází k modifikaci projektu. 

• Určení projektů, u kterých je nutno zvažovat jejich opuštění. [7] 
 

 

3.4.2 Náplň postauditů 

Náplň postauditů vychází z podstaty již zmíněných cílů. V postauditech je tedy nutné 

se zaměřit především na: 

• Shody základních předpokladů – porovnávání například plánovaných 

a skutečných nákladů či výnosů, chování konkurentů, vývoj na trhu, cen 

konkurentů, ceny základních surovin, úrokových sazeb atd.. 

• Shody hospodářských výsledků. 

• Shody ukazatelů ekonomické efektivnosti. 

• Faktory, které vyvolaly problémy – například nedodržování termínů, 

odchýlení se od plánovaného rozpočtu atd.. 

• Způsob řešení krizových situací – vyhodnocení kvality a účinnosti těchto 

opatření. 

• Faktory, které přispěly k úspěchu. [6][7] 
 

3.4.3 Přínosy postauditů  

Postaudity přinášejí společnostem mnohé přínosy a to přínosy zejména pro: 

• Budoucí projekty – jedná se například o zkvalitnění investičního rozhodování, 

tvorbu investičních programů, zkvalitnění projektového řízení. 

• Současné projekty – zjištěné poznatky mohou ovlivnit snížení kapacity 

projektu, dodavatele surovin, úpravu technologie, změny vstupů či surovin. 

Poznatky mohou vést až k zastavení projektu. 

• Projektové týmy – využívání poznatků pro personální rozvoj, školení 

zaměstnanců atd. 
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• Společnost jako celek – postaudity mohou zlepšit investiční a realizační 

procesy, posílit strategické uvažování, posílit rozvoj metodiky postauditů. 

Mohou také pomoci snadněji získat finanční prostředky od bank, 

ale  i  od  investorů. V neposlední řadě poskytují společnosti konkurenční 

výhodu. [6] 
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4 FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍCH PROJEKTŮ 

Financování investic lze obecně charakterizovat jako získávání finančních zdrojů 

k založení, chodu či rozvoji podniku.  
 

I v této oblastí platí pravidlo financování a to, že dlouhodobý majetek by měl být 

financován dlouhodobými finančními prostředky a krátkodobý majetek by měl být 

financován krátkodobými finančními prostředky. 
 

K financování může společnost využít interní a externí zdroje financování. Interní 

zdroje může použít pouze již existující společnost. Dle vlastnictví dělíme zdroje 

financování na vlastní a cizí. U vlastního financování je zajištěna větší finanční stabilita, 

nedochází k zadlužování společnosti. U cizího financování musí společnost počítat 

s tím, že půjčené prostředky bude muset splatit a také musí počítat s dodatečnými 

náklady, úroky. [6] 
 

4.1 Externí zdroje 

Externí zdroje mohou využívat nově začínající společnosti, ale i již zavedené 

společnosti. Vzhledem k tomu, že v tomto případě dochází k půjčování na kapitálovém 

trhu, musí dlužník počítat navíc s úroky. 

4.1.1 Dlouhodobé úvěry 

Mezi dlouhodobé úvěry můžeme řadit hypoteční úvěr a investiční úvěr. 
 

Hypoteční úvěr 

Hypoteční úvěr je zajištěn zástavním právem k nemovitosti. Nemovitost musí být 

zapsaná v katastru nemovitosti. Hypoteční banka musí ověřit při uzavírání smlouvy 

bonitu klienta, tedy schopnost splácet. Rozhodujícím kritériem je výše úroků a doba 

fixace. Pouze v době změny fixace lze učinit jednorázový vklad.  [8] 
 

Investiční úvěr 

Investiční úvěry banky poskytují k financování komplexních investičních záměrů, 

včetně nákupu technologického vybavení. Úvěr musí být zajištěn. U nižších částek 

je jištěn směnkou, u vyšších částek ručí společnost nemovitostí nebo technologií. 

Úrokovou sazbu určují banky každému klientovi individuálně. Podkladem k žádosti 

může být studie proveditelnosti, investiční záměr nebo projektová dokumentace. [9] 
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4.1.2 Krátkodobé úvěry  

Tyto úvěry se používají pouze jako dočasné řešení, pokrývají výkyvy cash-flow, neboli 

na pokrytí provozních potřeb. Při žádosti nemusí žadatel předkládat podnikatelský 

záměr, ale musí doložit výhled cash-flow na jeden rok, a stejně jako u dlouhodobých 

úvěrů ověří banka jeho bonitu. [4] 
 

4.1.3 Leasing 

Leasing se dá charakterizovat jako pronájem předmětu na určitou dobu. Splátky jsou 

daňově uznatelným nákladem a snižují základ daně (v minulosti vyšší částkou než 

odpisy). Výhodou tedy bylo, že pořizovací cena byla přenesena do nákladů dříve než 

odpisy, tuto výhody stát v roce 2008 zreguloval tak, že minimální délka leasingu musí 

být shodná s délkou náležící příslušné odpisové skupině. [10] 
 

Finanční leasing  

Po celou dobu splácení je předmět ve vlastnictví leasingové společnosti. Po splacení 

se vlastníkem stává nájemce. Splátka, nejčastěji měsíční, se skládá z pojištění, poplatku 

leasingové společnosti a úměrné části z pořizovací ceny. [11] 
 

Zpětný leasing 

Užívá se k rychlému získání hotovosti. Majitel předmět prodá leasingové společnosti, 

ta mu předmět následně poskytne prostřednictvím finančního leasingu. Po ukončení 

splácení se předmět stává majetkem původního vlastníka. [10] 
 

Operativní leasing 

Tento druh leasingu je specifický tím, že údržbu a provoz nehradí nájemce 

ale pronajímatel. Po ukončení leasingu se vlastníkem stává leasingová společnost. 

Nájemce platí pouze reálné opotřebení a odměny leasingové společnosti. [12] 
 

4.1.4 Dotace a granty 

Dotace a granty poskytují bezúročně finanční prostředky na projekt. Dotace a granty 

mají velice přísné podmínky, při jejich nedodržení musí příjemce celou částku vrátit. 

Granty jsou poskytovány na vědeckou čí výzkumnou činnost, vyznačují se větší 

účelností než dotace. Dotace mohou být chápány jako veřejná podpora. V České 

republice jsou dva druhy dotací a to nárokované a nenárokované. O nárokované dotace 

se nemusí žádat, jedná se například o dotace na činnost výkonů státní správy. 
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O nenárokované dotace musí žadatel požádat, jedná se například o dotace ze Státního 

fondu rozvoje bydlení. [13] 

4.2 Interní zdroje 

Interní zdroje tvoří prostředky, které firma vytvořila během své podnikatelské činnosti. 

Patří mezi ně zejména nerozdělený zisk, odpisy a dlouhodobé rezervy. [4] 
 

4.2.1 Nerozdělený zisk 

Nerozdělený zisk představuje akumulovaný čistý zisk, který zůstal po splnění daňových 

povinností, po odečtení výplaty tantiém, dividend nebo tvorbě rezervních fondů. 

Nevýhodou tohoto způsobu financování je jeho nestabilita v porovnání například 

s hypotečním úvěrem. [3] 

Schéma tvorby nerozděleného zisku je uvedeno v následující tabulce 1. 
 

Tabulka 1 - Schéma tvorby nerozděleného zisku (Vlastní zpracování dle: [3, s.111]) 
 

Tvorba nerozděleného zisku 
Zisk běžného období 

- daň z příjmu 

Zisk po zdanění 

- splátky úvěru 
- příděl do rezervního fondu 

- příděly do ostatních fondů 

- úhrada tantiém 
- výplata dividend 

+/- časové rozlišení nákladů 

= nerozdělený zisku běžného roku 

+ nerozdělený zisk z minulých let (počátkem roku) 

Nerozdělený zisk na konci roku 
 

4.2.2 Odpisy 

Odpisy vyjadřují opotřebení hmotného a nehmotného majetku. Odpisy ovlivňují výši 

zisku, tedy i základ daně z příjmů. U investičních projektů tvoří významnou nákladovou 

položku. Na odpisy nemají významný vliv ekonomické faktory a společnost je má stále 



 28 

k dispozici, i když nevytvořila zisk, jsou tedy relativně stabilním zdrojem financování. 

Odpisy se řídí zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Zákon dělí odpisy 

do odpisových skupin. Majetek lze dle zákona odepisovat rovnoměrně nebo zrychleně. 

[3][14] 

V následující tabulce 2 je uvedena doba odepisování dle odpisových skupin.  
 

Tabulka 2 - Doba odepisování dle odpisových skupin (Vlastní zpracování dle: [14]) 
 

 

Odpisová 
 skupina 

                Doba 
     odepisování 

1                3 roky   

2                   5 let   

3                 10 let  

4                  20 let 

5                 30 let 

6                 50 let 
 

Vztah pro výpočet rovnoměrného odpisu: 
 

P/ =
?%
100

∗ . 
 (4.1) 

 

 kde Od roční výše odpisu 

  VC vstupní cena 

  s  odpisová sazba dle §31 zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmů     

[3, s.113][14] 
 

Vztahy pro výpočet zrychleného odpisu: 

1. rok odepisování: 
 

P/ =
?%
:H

  
(4.2) 

 

kde Od roční výše odpisu 

VC vstupní cena 

k1 odpisový koeficient pro první rok odepisování dle §32 zákona 

586/1992 Sb., o daních z příjmů [3, s.114][14] 

 

2. rok odepisování: 
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P/ =
2 ∗ S%

:D − (0 − 1)
 

 (4.3) 

 

 kde Od roční výše odpisu 

  ZC zůstatková cena 

kn odpisový koeficient pro příslušný rok odepisování dle §32 zákona 

586/1992 Sb., o daních z příjmů 

  n počet let odepisování [3] [14] 

4.2.3 Dlouhodobé rezervy 

Dlouhodobé rezervy představují zadržený dlouhodobý zisk na krytí budoucích ztrát 

a předpokládaných rizik. U rezerv stanovených zákonem vzniká daňový štít, tedy 

snižují základ daně z příjmu. [15] 
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5 PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR 

Podnikatelský záměr je písemný dokument, jehož hlavní úlohou je definování opatření, 

cílů a strategií projektu, jež budou směrnicí pro každodenní práci managementu. [16] 
 

V souvislosti s podnikatelským záměrem se často vyskytuje termín podnikatelský plán. 

Podnikatelský plán chápeme v této souvislosti ovšem jako celofiremní dokument, 

charakterizující všechny oblasti, ve kterých společnost podniká, a jejich budoucí vývoj. 

Ovšem podnikatelský plán zabývající se pouze určitým projektem nebo souborem 

projektů nazýváme podnikatelský záměr. [7] 
 

Podnikatelský záměr by měl splňovat dvě základní věci. Jednou z nich je, že by měl 

projekt tvořit zisk, a druhou věcí je, že projekt by měl být realizovatelný. [16] 

 

Podnikatelský záměr je určen interním a externím uživatelům. Interním uživatelem 

je sám podnikatel, kterému plán pomůže vytyčit cíle, zjistit finanční výhodnost. Během 

sestavování plánu může také pomoci odhalit slabá místa projektu, s kterými by se mohl 

potýkat. Mezi externí uživatele patří například banky, kterým slouží tento plán jako 

jeden z podkladů při získávání cizích zdrojů.  
 

Podnikatelský záměr by měl splňovat tyto požadavky: 

• stručnost a přehlednost, 

• jednoduchost, 

• demonstrace výhod pro uživatele, 

• orientace na uživatele, 

• maximální věrohodnost a reálnost, 

• nebýt příliš optimistický z hlediska tržního potenciálu, 

• nebýt příliš pesimistický z hlediska tržního potenciálu, 

• neskrývat možná rizika ani slabá místa projektu, 

• vyzdvihnout konkurenční výhody, silné stránky projektu a manažerský tým, 

• schopnost hradit závazky, 

• získat zpět vložený kapitál s patřičným zhodnocením. [6] 
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Kvalitní zpracování podnikatelského záměru nezaručuje úspěch projektu, zvyšuje pouze 

jeho na naději na úspěch a podstatně snižuje neúspěch projektu, který by ohrožoval 

finanční stabilitu společnost. [6] 

5.1 Struktura podnikatelského záměru 

Podnikatelský záměr nemá přesně danou strukturu, liší se dle odvětví, ale i podle 

jednotlivých projektů. Struktura podnikatelského záměru může vypadat následovně: 

• realizační resumé, 

• charakteristiku firmy a její cíle, 

• organizaci řízení a manažerský tým, 

• přehled základních výsledků a závěrů technicko-ekonomické studie, 

• shrnutí a závěry, 

• přílohy. [7] 

5.1.1 Realizační resumé 

Souhrn by měl být stručný, přesvědčivý a měl by mít maximální rozsah tří stran. 

Ačkoliv realizační resumé tvoří úvodní část, zpracovává se až v samém závěru.  

Realizační resumé obsahuje tyto údaje: 

• název a adresu firmy, 

• charakteristiku produktu, služby nebo projektu, 

• popis trhů, na kterých chce firma působit, 

• strategické zaměření firmy, 

• zhodnocení manažerských zkušeností a kvality klíčových pracovníků, 

• finanční aspekty - jedná se o dohady zisku v následujících pěti letech, velikost 

potřebného kapitálu a roční výnos. [6] 
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5.1.2 Charakteristika firmy a její cíle 

Tato část podnikatelského záměru popisuje minulost, přítomnost a budoucnost 

společnosti. Budoucnost společnosti z hlediska vytyčených cílů a strategií.  
 

Kapitola charakteristika firmy a její cíle obsahuje: 

• Historii firmy – od jejího založení až po současnost. Měl by být uveden motiv 

založení společnosti, její vývoj, dosažené úspěchy. Neměla by být opomenuta 

ani finanční stránka - popsání finančního vývoje společnosti a způsoby jejího 

financování.  

• Důležité charakteristiky produktu, který je náplní projektu – specifikujeme 

jeho současnou fázi (výzkum, vývoj, uvedení na trh), dobu životnosti, pro koho 

je produkt určen, jaký bude mít přínos pro uživatele, jaká je jeho konkurenční 

výhoda, srovnání s konkurencí, jaké výrobky připravuje konkurence, strategii 

výroby a v neposlední řadě marketingovou strategii. 

• Sledované cíle – jednak základní strategické cíle, kterých se firma realizací 

daného projektu snaží dosáhnout, jednak specifické cíle. Mezi specifické cíle 

patří postavení společnosti na trhu, uspokojení poptávky, inovace výrobního 

programu, kvalita produkce, finanční stabilita a efektivita, prestiž a ochrana 

životního prostředí. Všechny cíle by měly být reálné, ale zároveň motivující. 

Cíle se stanovují na dva až pět let. [7] 
 

5.1.3 Organizace řízení a manažerský tým 

Jedním z nejdůležitějších faktorů projektu je mít kvalitní manažerský tým. Mnozí 

investoři upřednostňují průměrný projekt zajišťovaný prvotřídním manažerským týmem 

před prvotřídním projektem zajišťovaným průměrným manažerským týmem. Důležité 

je proto v této kapitole demonstrovat jeho kvality, profesionální dovednosti, kompetenci 

a angažovanost ke konkrétnímu projektu. 
 

Kapitola organizace a manažerský tým by měla obsahovat: 

• Organizační schéma – s vymezením pravomocí a odpovědností. 

• Charakteristiku klíčových vedoucích pracovníků – popis jejich rolí, věk, 

dosavadní zkušenosti, dosažené výsledky, přínos pro společnost. Podstatou této 

kapitoly je dokázat, že společnost disponuje dostatečně vyváženým 
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manažerským týmem, tj. technickými, marketingovými finančními a dalšími 

znalostmi. 

• Politiku odměňování – uvedení platové úrovně jednotlivých pracovníků. 

• Vymezení dlouhodobých záměrů a cílů – vzhledem k manažerům firmy, jejich 

vztah k vlastnictví firmy. 

• Stanovení klíčových řídících pozic – společnost zde popisuje, jaké pozice 

musejí být obsazeny v příštích letech, znalostní požadavky, zkušenosti. Tímto 

bodem firma dokazuje schopnost plánování. 

• Základní přístup k řízení firmy – zejména centralizace nebo decentralizace, 

zavádění informačního systému atd. [6] 
 

5.1.4 Přehled základních výsledků a závěrů technicko-ekonomické studie 

Cílem technicko-ekonomické studie, studie proveditelnosti, je bližší rozpracování 

ekonomických, finančních, technických, manažerských a jiných aspektů. Tento přehled 

by měl zhodnotit všechny realizační alternativy a poskytnout veškeré podklady 

pro investiční rozhodnutí, zda-li projekt přijmout nebo zamítnout. Je to také nejvyšší 

stupeň rozpracování investičního záměru.  
 

Studie proveditelnosti nemusí být vždy součástí podnikatelského záměru, ale může být 

použita jako samostatný dokument například při získávání cizího kapitálu (žádost 

o dotaci atd.). 
 

Studie proveditelnosti nemá přesně danou strukturu. Manuál vhodný pro zpracování 

vydala například společnost UNIDO (United National Industrial Development 

Organisation). [3] 

Jedna z možných forem zpracování: 

1. Přehled výsledků podle jednotlivých kapitol 

2. Současný stav a chronologický vývoj projektu 

3. Analýza trhu a kapacita závodu 

4. Dodávky surovin a materiálů nezbytných pro aktivity související s projektem 

5. Umístění stavby a její dopady na životní prostředí 

6. Technické řešení projektu 

7. Organizační a režijní náklady výstavby a provozu 



 34 

8. Lidské zdroje 

9. Časový plán realizace projektu 

10. Finanční a ekonomická analýza  

11. Závěrečné hodnocení projektu [3, s.94] 

Studie proveditelnosti je mnohdy chápána jako jistá forma podnikatelského plánu. 

5.1.5 Shrnutí a závěry 

Předposlední kapitola obsahuje shrnutí základních aspektů projektu, které jsou 

rozvedeny v jednotlivých oddílech. Nedílnou součástí je i časový plán realizace 

projektu. Z časového plánu projektu by měl investor získat informace o započetí 

projektu, době výstavby, době zahájení podnikatelské činnosti a o termínech, kdy budou 

potřeba finanční prostředky. 

V kapitole shrnutí a závěry se klade pozornost především na: 

• celkové zaměření projektu – uvádí se koordinace jednotlivých aspektů projektu 

tak, aby byly splněny dlouhodobé cíle společnosti, 

• zdůvodnění očekávaného úspěchu – klade se zvláštní důraz na manažerský tým, 

• jednotlivé rysy firmy, 

• požadavky na finanční zajištění projektu, 

• procentní podíl vlastnictví firmy v rukou jejich zakladatelů. [7] 

5.1.6 Přílohy 

Část přílohy může obsahovat například výpis z obchodního rejstříku, výkresy, 

technologické schéma výroby, životopisy klíčových osobností projektu, výsledky 

průzkumu trhu, výsledky z propagačních akcí, výkaz zisku a ztráty, rozvahu, peněžní 

toky, výsledky analýzy citlivosti, bod zvratu, reference atd. [7] 
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6 INVESTIČNÍ PROJEKT – REKONSTRUKCE 

MĚSTSKÉHO DOMU 

Praktická část této diplomové práce se zabývá soukromým investičním projektem 

rekonstrukce městského domu z roku 1845 na rodinný penzion a jeho následný 

provozem.  
 

V přízemí penzionu se bude po rekonstrukci nacházet restaurační zařízení s kavárnou. 

Druhé nadzemní podlaží a podkroví bude sloužit pro ubytování 16-ti hostů v pokojích 

s vyšším standardem. Sklepní gotické prostory budou využity pro samoobslužnou 

vinárnu. 
 

Samotnému rozhodnutí o začátku rekonstrukce městského domu předcházela 

předinvestiční fáze projektu, jejichž výsledkem bylo rozhodnutí investora o realizaci 

projektu. Rekonstrukce domu byla zahájena v roce 2007 a v současné době je penzion 

již plně v provozu. 
 

V průběhu rekonstrukce došlo k provedení mnoha změn oproti původnímu projektu. 

Následující část diplomové práce je proto rozdělena na dvě dílčí části. První část 

je věnována původnímu plánu projektu, který je vyhodnocen pomocí ukazatelů 

ekonomické efektivnosti. Druhá část se zabývá skutečným provedením rekonstrukce 

a následným vyhodnocením provozu penzionu 6 let od jeho uvedení do provozu. 

V závěru praktické části jsou navržena možná řešení současné situace z pohledu 

investora.  
 

Investorem je fyzická osoba, která nemá doposud zkušenosti v oblasti pohostinství 

a hoteliérství. Z tohoto důvodu se investor rozhodl penzion neprovozovat, ale pouze 

pronajímat. Cílem projektu je nejenom tvorba zisku, ale také zachování historické 

budovy, která by nejspíše bez stavebního zásahu musela být časem stržena.  
 

Investor je plátcem daně z přidané hodnoty, proto jsou veškeré ceny uvedeny bez DPH. 
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6.1 Popis objektu 

Kapitola 6.1 Popis objektu je věnována popisu objektu, a to  jak jeho stavu objektu 

před rekonstrukcí, tak i popisu samotné rekonstrukce domu. 
 

6.1.1 Stav objektu před rekonstrukcí 
 

Dům jako celek byl ve špatném stavebně technickém stavu a pro jeho další využití 

bylo nezbytné provedení kompletní rekonstrukce se stavebními úpravami všech částí 

budovy, včetně rozvodů vnitřních instalací. 
 

Budova ve tvaru lichoběžníku tvoří koncový objekt v řadové zástavbě a je zapsán 

na seznamu kulturních památek. V domě se nacházejí renesanční, ale i pozdně barokní 

prvky. 
 

Objekt má dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží. Stavba je založena na základových 

pasech z vyskládaných kamenů na hliněnou mazaninu. Svislé nosné obvodové zdivo 

je smíšené převážně z opukového kamene. V 1.PP byl stop tvořen valenými klenbami 

z kamene, různých tlouštěk a vzepětí. Stropní konstrukce nad 1.NP jsou převážně  

z  cihelných valených kleneb s lunetami, případně z dřevěných trámů. Při západní 

a severní římse budovy krov vykazoval závažné poruchy způsobené hnilobou 

následkem dlouhodobého zatékání srážkových vod do budovy.  
 

Venkovní otvorové prvky nevyhovovaly současným požadavkům na tepelnou ochranu 

budov, proto byla nutná jejich výměna. V přízemí budovy se projevovala enormně 

zvýšená vlhkost vnitřních i obvodových stěn z důvodů absence vodorovných 

hydroizolací. Po statické stránce objekt vykazoval závažné poruchy ve svislých 

obvodových zdech, stropních konstrukcí, krovových konstrukcí a ve střešní krytině.  
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6.1.2 Rekonstrukce 

V této podkapitole je popsán rozsah rekonstrukce objektu. 
 

V prvním nadzemním podlaží bylo provedeno podchycení klenebních stropních 

konstrukcí v celém rozsahu podlahové plochy stejně jako podchycení narušené krovové 

konstrukce. Uvnitř objektu byly provedeny výkopové práce pro nové skladby 

podlahových konstrukcí a rýhy pro kanalizační vedení. 
 

Vzhledem k historickému rázu budovy se investor snažil v nejvyšší možné míře 

o zachování historického zdiva. Svislé nosné obvodové zdivo dvorního přístavku 

a výtahové šachty byly navrženy z cihelných bloků POROTHERM. Klenby nad 1.NP 

byly značně narušeny a byly v celém rozsahu sanovány skořepinami vyztuženými 

svařovanými sítěmi. Veškeré vodorovné dřevěné stropní konstrukce 2. NP z důvodů 

napadení dřevomorkou domácí musely být sneseny a byly nahrazeny novými stropními 

konstrukcemi z monolitického betonu, čímž došlo k celkovému statickému zajištění 

stavby a celkovému zabezpečení budovy. Část podhledů tvoří stropní sádrokartonové 

desky na kovových profilech s tepelnou izolací z minerální vaty. 
 

Z důvodů snížení vlhkosti v obvodových zdech byl navržen kompletní systém 

odvětrávání svislých konstrukcí včetně soklů a větracích lišt. 
 

Oprava stávajícího krovu byla prováděna postupně výměnou jednotlivých narušených 

prvků. Kompletní krov byl chemicky ošetřen a nosné prvky hloubkově impregnovány. 

Pro dodatečné prosvětlení podkroví byla navržena střešní okna v rovině krytiny. Střešní 

krytina byla provedena z pálených tašek kladených na latě a kontralatě s větrací 

mezerou. 
 

Nová dvoukřídlá okna byla navržena v klasickém dřevěném provedené špaletových 

oken. Venkovní křídla byla zasklena izolačním dvojsklem se součinitelem prostupu 

tepla U = 0,80 W/m2K a indexem vzduchové neprůzvučnosti min. 30dB. Hlavní vstupní 

dvoukřídlové klasicistní dřevěné dveře byly ve špatném stavu a pro jejich záchranu  

byly kompletně restaurovány. Jedná se o jeden z nejvýznamnějších exemplářů 

památkového souboru klasicistních vrat.  
 

Větrání většiny místností je zajištěno přímé – okny. Hygienické zařízení, WC mužů 

a žen, úklidové komory, šatna s hygienickým zařízením a sklad kuchyně jsou odvětrány 
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vzduchotechnickým vedením vyústěným do šachet s odvodem nad střechu. V kuchyni 

nad technologickým pracovištěm byl navržen odsávací zákryt s tukovým filtrem 

a s osvětlením. Systém větrání byl navržen jako mírně přetlakový s ohledem na instalaci 

plynových spotřebičů. 
 

Celé první nadzemní podlaží restauračního provozu bylo navrženo bezbariérově v jedné 

úrovni vstupní části. V jižní části stavby je umístěno jednoho bezbariérové WC 

pro osoby se sníženou schopností pohybu. Ve dvorním prostoru je situováno jedno 

parkovací stání pro tělesně postižené osoby. 
 

 

6.1.3 Dispoziční řešení 

Následující kapitola Dispoziční řešení názorně zobrazuje formou studií dispoziční 

řešení jednotlivých podlaží penzionu. 
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1. Nadzemní podlaží 

V prvním nadzemním podlaží je situována restaurace, salonek a kuchyňský provoz 

s technickým zázemím. Studie prvního nadzemního podlaží je zobrazena na obrázku 

4 a výpis jednotlivých místností je uveden v tabulce 3.   

 
Obrázek 4 - Studie 1. NP (Vlastní zpracování dle: [18]) 

 
 
 
Tabulka 3 - Legenda místností 1. NP (Vlastní zpracování dle: [18]) 
 

 

 

Označení Účel místnosti 

1.01 Vstupní sál 

1.02 Restaurace 

1.03 Salonek 

1.04 Recepce 

1.05 Černá kuchyň 

1.06 Sklad 

1.07 Kuchyň 

1.08 Chodba 

1.09 Šatna personálu 

1.10 WC personálu 

Označení  Účel místnosti 

1.11 Úklidová komora 

1.12 WC imobilní 

1.13 Hala, kuřárna 

1.14 WC muži 

1.15 WC ženy 

1.16 Osobní výtah 

1.17 Příjem zboží 

1.18 Hrubá přípravna 

1.19 Dvůr 
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2. Nadzemní podlaží 

Ve druhém nadzemním podlaží se nachází společenský sál s kapacitou 23 míst. Dále 

jsou zde situovány dva apartmány. Studie druhého nadzemního podlaží je zobrazena 

na obrázku 5 a výpis jednotlivých místností je uveden v tabulce 4. 
 

 
Obrázek 5 - Studie 2. NP (Vlastní zpracování dle: [18]) 

 

Tabulka 4- Legenda místností 2. NP (Vlastní zpracování dle: [18])
 

 

Označení Účel místnosti 

Společné prostory  
2.01 Schodiště 

2.02 Chodba 

2.03 Chodba 

2.04 Hala 

2.05 Společenská místnost 

2.06 WC muži 

2.07 WC ženy 

2.08 Osobní výtah 

2.09 Terasa 

Označení Účel místnosti 

Apartmán č. 1                                     
2.1/1 Předsíň 

2.1/2 Koupelna, WC 

2.1/3 Pokoj 

2.1/4 Pokoj 
Apartmán č.2 

2.2/1 Předsíň 

2.2/2 Koupelna, WC 

2.2/3 Pokoj 

2.2/4 Pokoj 
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3. Nadzemní podlaží 

Ve třetím nadzemním podlaží jsou umístěny tři dvoulůžkové apartmány a infrasauna 

pro tři osoby s ochlazovací sprchou a WC. Studie třetího nadzemního podlaží 

je zobrazena obrázku 6 a výpis jednotlivých místností je uveden v tabulce 5. 
 

   
Obrázek 6 - Studie 3. NP (Vlastní zpracování dle: [18]) 

 

 

Tabulka 5 - Legenda místností 3. NP (Vlastní zpracování dle: [18]) 
 

Označení Účel místnosti 

Společné prostory 

3.01 Schodiště, chodba 

3.02 Zázemí sauny 

3.03 WC - sauna 

3.04 Infrasauna 

3.05 Plynová kotelna 

3.06 Úklidová komora 

3.07 Prádelna, mandl 

3.08 Osobní výtah 
Apartmán č. 3 

3.3/1 Předsíň 

3.3/2 Koupelna, WC 
3.3/3 Pokoj 

Označení Účel místnosti 

Apartmán č. 4 

3.4/1 Předsíň 

3.4/2 Koupelna, WC 

3.4/3 Pokoj 
Apartmán č. 5 

3.5/1 Předsíň 

3.5/2 Koupelna, WC 

3.5/3 Pokoj 
Apartmán č. 6 

3.6/1 Předsíň 

3.6/2 Koupelna, WC 

3.6/3 Pokoj 
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4. Nadzemní podlaží 

Ve čtvrtém nadzemním podlaží se nachází dva apartmány, jeden pro dvě osoby a druhý 

pro jednu osobu. Studie čtvrtého nadzemního podlaží je zobrazena obrázku 7 a výpis 

jednotlivých místností je uveden v tabulce 6.   

 
Obrázek 7 - Studie 4. NP (Vlastní zpracování dle: [18]) 

 
Tabulka 6 - Legenda místností 4. NP (Vlastní zpracování dle: [18]) 
 

 

Označení Účel místnosti 

Společné prostory 

4.01 Schodiště, chodba 

4.02 Sklad 

4.03 Sklad prádla 

Apartmán č. 7 

4.7/1 Předsíň 

4.7/2 Koupelna, WC 

4.7/3 Pokoj 

Označení Účel místnosti 

Apartmán č. 8 

4.8/1 Předsíň 

4.8/2 Koupelna, WC 

4.8/3 Pokoj 
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6.2 Analýza lokality 
 

Penzion se nachází ve východních Čechách, ve městě s 9000 obyvateli, které tvoří 

bránu do Žďárských vrchů. Město má bohatou historii. Do dnešních dnů se dochovaly 

městské gotické hradby obepínající historické jádro. Jsou zpevněné 19 věžemi s ochozy, 

které jsou místy přístupné veřejnosti. Na náměstí se nachází jeden z nejznámějších 

mariánských sloupů v Čechách a barokní radnice.  
 

Město je plně občansky vybaveno, nachází se zde například i střední škola. Město 

disponuje koupalištěm, sjezdovkou, zimním stadionem, plaveckým bazénem a mnoha 

dalšími sportovišti. 
 

Každoročně město pořádá mezinárodní jazzový festival, festival vážné hudby, festival 

folkové, etnické a world music a také prázdninový multižánrový festival.  

V okolí města se nachází i mnoho přírodních zajímavostí jako například skalní útvary  

Čtyři palice a Zkamenělý zámek. 
 

6.3 Analýza konkurence 

V samotném městě a okolí se nachází 24 ubytovacích zařízení. Řadu z nich tvoří 

ubytování v soukromí (pronájem celého objektu). Přímí konkurenti analyzovaného 

penzionu jsou uvedeni v následující tabulce 7. Pro možnou srovnatelnost jsou zde 

uvedeny ceny pouze pro jednolůžkové a dvojlůžkové pokoje. 
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Tabulka 7 - Analýza konkurence (Vlastní zpracování) 
 

Název Velikost Cena [Kč] Specifikace 

A 

Jednolůžko 440 
• Nabízí  až 4-místné pokoje. 

• Vlastní restaurace. 

• Starší vybavení.	Dvoulůžko 780 

B 

Jednolůžko 400 
• Až 6-ti místné pokoje. 

• Absence restaurace. 

• Společenská místnost. 

 
Dvoulůžko 700 

C 

Jednolůžko 370 
• Lokace v krajové části města. 

• Vlastní restaurace. 

 

 
Dvoulůžko 650 

D 

Jednolůžko 850 
• Lokace ve středu města. 

• Vlastní restaurace. 

• Kavárna. 

• Nové vybavení.	
Dvoulůžko 1 300 

E 

Jednolůžko --- 
• Až 6-ti místné pokoje. 

• Pro rodiny. 

• Pohádková vesnička. 

• Mimo obec.	
Dvoulůžko 1 380 

F 

Jednolůžko 500 
• Starší vybavení. 

• K dispozici bazén a posilovna. 

 

 
Dvoulůžko 870 

 

Největší konkurenci pro analyzovaný penzion představuje ubytovací zařízení D, 

kde noc v jednolůžkovém pokoji stojí 850 Kč a ve dvoulůžkovém pokoji 1 300 Kč. 

Ubytovací zařízení je situované v centru města, disponuje vlastní restaurací, kavárnou 

a dostatkem parkovacích míst pro hosty.  
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7 FINANČNÍ PLÁN INVESTIČNÍHO PROJEKTU 

Sedmá kapitola Finanční plán investičního projektu je zaměřena na projekt z pohledu 

předinvestiční fáze. Tedy fáze, kdy probíhá příprava studií, dokumentace a podkladů 

ke stavbě. Je zde vypočítán výsledek hospodaření na základě nákladů a výnosů 

očekávaných investorem a dále pak cash-flow projektu 
 

V předinvestiční fázi bylo rozhodnuto, že projekt bude financován z vlastních zdrojů 

a investorovi tedy nevzniknou náklady spojené s čerpáním cizích zdrojů. Stavební 

úpravy objektu byly v této fázi projektu naplánovány na roky 2008 a 2009. V roce 2010 

se předpokládalo otevření a uvedení penzionu do provozu. Částky uvedené v této 

kapitole jsou uvedeny v cenové hladině roku 2007. 
 

7.1 Předpokládané náklady 

V této kapitole jsou popsány náklady plynoucí z realizace projektu a následného 

provozu. Vzhledem k tomu, že plánem investora je penzion pronajímat, tak některé 

náklady jako například spotřeba elektrické energie, spotřeba vody apod. přecházejí 

na nájemce. Jsou uvažovány tedy pouze: 

• investiční náklady, 

• odpisy, 

• daňová povinnost, 

• pojištění. 

7.1.1 Investiční náklady  

Investiční náklady spojené s rekonstrukcí penzionu se skládají z nákladů na projektovou 

dokumentaci, z nákladů na zařizovací předměty a z nákladů na samotnou rekonstrukci. 

Investor nabyl nemovitost v souvislosti se svojí soukromou činností, tudíž náklady 

na pořízení nemovitosti neuvažujeme. 
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Plánované náklady na rekonstrukci 

Náklady na samotnou rekonstrukci se skládají z těchto položek: 

• hlavní budova, 

• rekonstrukce vodovodní přípojky, 

• kanalizační připojení, 

• plynovodní připojení, 

• zpevněné plochy a venkovní úpravy. 
 

Celkové předpokládané náklady na rekonstrukci, jsou stanoveny na základě kalkulace 

provedené stavební firmou a jsou uvedeny v následující tabulce 8. Dílčí rozpočty 

stavebních objektů jsou uvedeny v příloze této diplomové práce. 
 

Tabulka 8 - Celkové předpokládané náklady na rekonstrukci v Kč (Vlastní zpracování) 
 
 

Stavební objekt Náklady 

SO01 Hlavní budova 10 547 142 

SO02 Rekonstrukce vodovodní přípojky 72 098 

SO03 Kanalizační připojení 100 063 

SO04 Plynovodní připojení 45 604 

SO05 Zpevněné plochy a venkovní úpravy 102 062 

Celkové náklady na rekonstrukci 10 866 969 
 

Vybavení penzionu 

Penzion bude vybaven dle návrhu interiérového studia vybraného investorem. 

Ve vybavení penzionu je zahrnut nábytek, TV do pokojů, ložní prádlo, vybavení 

restaurace, vybavení kuchyně a také úklidové pomůcky jako průmyslové vysavače, 

mopy apod.  Předpokládaná výše  nákladů na vybavení penzionu činí 1 033 897 Kč. 
 

Projektová dokumentace 

Náklady na projektovou dokumentaci včetně drobných úprav projektové dokumentace 

činí dle předběžné kalkulace projekční kanceláře 48 000 Kč. 
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Celkové investiční náklady 

Celkové investiční náklady zahrnující rekonstrukci, vybavení a projektovou 

dokumentaci jsou uvedeny v následující tabulce 9. 
 

Tabulka 9 - Předpokládané celkové investiční náklady v Kč (Vlastní zpracování) 
 

Druh nákladu Náklady 

Rekonstrukce 10 866 969 

Vybavení 1 033 897 

Projektová dokumentace 48 000 

Celkové investiční náklady 11 948 866 
 

7.1.2 Odpisy  

Majetek je v průběhu projektu odepisován rovnoměrně. Odpisy jsou vypočteny 

dle vztahů 4.2 a 4.3 uvedených v kapitole 4.2.2 Odpisy. V tomto případě se daňové 

odpisy rovnají účetním odpisům. Odepisována bude budova penzionu a vybavení 

penzionu. Pozemky, jelikož nedochází k jejich opotřebení, se dle zákona č. 586/1992 

Sb., o daních z příjmů neodepisují.  
 

Předpokládaná hodnota budovy penzionu po provedené rekonstrukci je 10 866 969 Kč, 

budova náleží do 5. odpisové skupiny a bude odepisována 30 let. Odpisová sazba 

pro tuto odpisovou skupinu v prvním roce odepisování s =1,4 a v dalších letech s =3,4. 
 

Uplatňování odpisů u hmotného dlouhodobého majetku je podmíněno pořizovací cenou 

vyšší než 40 000 Kč. Součet jednotlivého vybavení s pořizovací cenou nižší 

než 40 000 Kč bude v tomto případě tvořit částku 69 497 Kč. O tuto částku bude 

snížena celková částka za vybavení, které bude odepisováno. Odepisovat se tedy bude 

pouze částka 964 400 Kč. Zařizovací předměty spadají do 2. odpisové skupiny a jsou 

odepisovány rovnoměrně 5 let. Odpisová sazba pro tuto odpisovou skupinu v prvním 

roce odepisování s = 11 a v dalších letech s = 22,25. Následující tabulka 10 představuje 

hodnotu daňových odpisů v jednotlivých letech. 
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Tabulka 10 - Předpokládané odpisy v jednotlivých letech v Kč (Vlastní zpracování) 
 

 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Penzion 152 138 369 477 369 477 369 477 369 477 369 477 369 477 

Vybavení 106 084 214 579 214 579 214 579 214 579 0 0 

Celkem 258 084 584 056 584 056 584 056 584 056 369 477 369 477 
 

7.1.3 Daňová povinnost  

Platbu daně z nemovitosti ukládá zákon č. 338/1992 Sb., zákon o dani z nemovitých 

věcí. [17] 

Daň z pozemků 

Schéma výpočtu daně z pozemku dle §2-6 zákona je následující: 

• celková výměra pozemku - zastavěná plocha: 349,0 m2 – 307,6 m2 = 41,4 m2 

• sazba daně z pozemku za 1 m2: 0,2 Kč (zastavěná plocha a nádvoří) 

• koeficient velikosti obce: 1,4 (6 000 – 10 000 obyvatel) 

• místní koeficient: 2 (dle místní vyhlášky) 

• samotný výpočet: 41,4 x 0,2 x 1,4 x 2 = 42 Kč 
 

 

Daň ze staveb a jednotek 
Schéma výpočtu daně ze staveb dle §7-11 zákona je následující: 

• zastavěná plocha stavby: 307,6 m2 

• sazba daně ze staveb za 1 m2:  10 Kč (stavba pro podnikatelskou činnost) 

• počet dalších NP, které zabírají více než 2/3 plochy 1NP: 2 

• sazba za každé další NP: 0,75 Kč 

• koeficient velikosti obce: 1,4 (6 000 – 10 000 obyvatel) 

• místní koeficient: 2 (dle místní vyhlášky) 

• samotný výpočet: 307,6 x (10 + 2 x 0,75) x 1,4 x 2 = 9 905 Kč 
 

 Celková daňová povinnost za pozemek a za stavbu činí  9 947 Kč. 

7.1.4 Pojištění  

Výše pojištění byla v předinvestiční části stanovena na základě odborného odhadu. 

Roční pojištění rozestavěné nemovitosti by činilo 10 890 Kč a pojištění 

již zrenovovaného penzionu by činilo 14 692 Kč ročně. 
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7.2 Předpokládané výnosy  

Jak již bylo zmíněno, investor nebude provozovatelem penzionu, ale penzion 

s restaurací bude dále pronajímat. Výnosy investora z projektu bude tedy tvořit 

nájemné. Pro první rok provozu bylo nájemné stanoveno na 80 000 Kč měsíčně, 

pro druhý rok provozu 90 000 Kč měsíčně a pro třetí rok a další roky 100 000 Kč 

měsíčně. Výše nájemného byla stanovena investorem na základě výše počáteční 

investice a výše provozních nákladů provozovatele. 

7.3 Provoz penzionu  

Provozovatel penzionu bude vybrán ve výběrovém řízení, které uskuteční investor. 

Investor uzavře s provozovatelem smlouvu, kde se zaváže provozovatel k provozování 

penzionu a smlouva také určí, rozsah podílu provozovatele na průběžné správě budovy 

penzionu. Ve smlouvě bude uvedena i výše nájemného a podmínky pro odstoupení 

od smlouvy. 
 

Následující dvě kapitoly 7.3.1 Předpokládané provozní a mzdové náklady penzionu 

a 7.3.2 Předpokládané výnosy penzionu představují náklady a výnosy vzniklé 

provozovateli penzionu. Tyto kapitoly jsou zde uvedeny pro větší přehlednost 

a názornost předpokládaných nákladů a výnosů provozovatele penzionu. 

7.3.1 Předpokládané provozní a mzdové náklady penzionu 

Provozní náklady byly vyčísleny dle prvotních odhadů na 55% z tržeb provozovatele. 

Provozní náklady tvoří náklady na elektrickou energii, praní lůžkovin, čistící 

a hygienické prostředky, kancelářské pomůcky, telefon a internet. Dále také náklady 

spojené s provozem restaurace jako například suroviny k přípravě jídel, nápojů apod. 
 

Mzdové náklady zahrnují náklady na mzdy vč. odvodů na sociální a zdravotní pojištění. 

Provozovatel bude smluvně zavázán k přijetí min. 4 zaměstnanců. Předpokládá se však, 

že provoz penzionu, který bude poskytovat služby ve vyšším standardu, si vyžádá více 

zaměstnanců. Investor předpokládá 10 zaměstnanců se mzdovými náklady 15 000 Kč 

měsíčně na jednoho zaměstnance.  
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7.3.2 Předpokládané výnosy penzionu 

Výnosy provozovatele penzionu budou tvořeny ubytovacími službami, tržbou 

z  restaurace, vinárny a infrasauny. Odhad kapacit/tržeb uskutečnil investor na základě 

odborného odhadu ve spolupráci s odborníky na pohostinství a ubytovací služby. 
 

Ubytovací služby 

Předpokládaná průměrná cena za lůžko na noc je 1.000 Kč. Tato cena vychází z analýzy 

okolních ubytovacích zařízení provedené v době plánování projektu. Bylo kalkulováno 

s 35% výtěžností ubytovací kapacity penzionu za rok, což činí cca 127 dní plně 

obsazeno. 127 dní x 1.000 Kč x 16 lůžek = 2 032 000 Kč/rok 
 

Restaurace 

Předpokládaný počet hostů byl stanoven na 80 denně s průměrnou útratou 200 Kč.  

360 dní x 80 x 200 = 5 760 000 tis. Kč/rok 
 

Vinárna  

Předpokládaný počet hostů byl stanoven na 15 denně s průměrnou útratou 120 Kč.  

360 dní x 15 x 120 = 648 000 tis. Kč 
 

Infrasauna   

Předpokládaný počet hostů byl stanoven 540 ročně s cenou na 1 osobu 170 Kč.  

540 x 170 = 92 000 Kč/rok 
 

Následující tabulka 11 zobrazuje roční náklady a výnosy v 1. roce provozu penzionu 

vzniklé provozovateli.  
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Tabulka 11 - Předpokládané náklady a výnosy provozu penzionu v 1. roce provozu v Kč 

(Vlastní zpracování) 
 

Výnosy a náklady provozu penzionu 

V
ýn

os
y 

Ubytování 2 032 000 

Restaurace 5 760 000 

Vinárna 648 000 

Infrasauna 92 000 

 ∑ Výnosy                                8 532 000 

N
ák

la
dy

 Provozní 4 692 600 

Mzdové 1 800 000 

Nájemné 960 000 

∑ Náklady 1 079 400 
 Δ (Výnosy – Náklady) 7 452 600 

 

Ve druhém roce provozu se předpokládá nárůst tržeb o 5% a další rok o 10%. 
 

Z provedené analýzy vyplývá, že provozovatel by měl mít dostatečné rezervy 

pro případné propady v tržbách či zvýšené provozní náklady a měl by být schopen platit 

stanovené nájemné. 

7.4 Předpokládaný výsledek hospodaření 

Výsledek hospodaření investora z realizovaného projektu tvoří rozdíl mezi výnosy 

a náklady. Dále je tato  částka daněna, v tomto případě daní z příjmu fyzických osob, 

která činí 15%. Výsledná částka po odečtení daně z příjmu představuje čistý zisk 

po zdanění. Výpočet výsledku hospodaření je uveden v tabulce 12 výkaz zisku a ztráty. 
 

Pro výpočet cash-flow (tabulka 13) projektu byla zvolena nepřímá metoda výpočtu, 

tedy pomocí součtu čistého zisku a odpisů. Dále jsou zde stanoveny diskontované 

peněžní toky, kterých bylo dosaženo pomocí diskontní sazby 6%, která byla od počátku 

projektu nastavena investorem. Dále je zde uvedeno v tabulce 14 provozní cash - flow, 

do jehož výpočtu se nezahrnuje počáteční investice. Hodnoty získané v této kapitole 

budou dále využity v následující kapitole 8 Hodnocení ekonomické efektivnosti 

plánovaného projektu. 
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Tabulka 12 - Předpokládaný výkaz zisku a ztráty v Kč (Vlastní zpracování) 
 

Rok 2008/2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
 

2029 

Výnosy 
 

       

Nájemné 0 960 000 1 080 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 
 

1 200 000 

Náklady 
 

    

Vybavení 69 497 0 0 0 0 0 0 0 
 

0 

Dokumentace 48 000 0 0 0 0 0 0 0 
 

0 

Pojištění 21 780 14 692 14 692 14 692 14 692 14 692 14 692 14 692 
 

14 692 

Daňová povinnost 19 894 9 947 9 947 9 947 9 947 9 947 9 947 9 947 
 

9 947 

Odpisy 0 258 222 584 056 584 056 584 056 584 056 369 477 369 477 
 

369 477 

Výsledek hospodaření 
 

    

VH před zdanění -159 171 677 139 471 305 591 305 591 305 591 305 805 884 805 884 
 

805 884 
Základ daně z 
příjmu 0 517 968 471 305 591 305 591 305 591 305 805 884 805 884 

 
805 884 

Daň z příjmu (15%) 0 101 571 70 696 88 696 88 696 88 696 120 883 120 883 
 

120 883 

VH po zdanění -159 171 575 568 400 609 502 609 502 609 502 609 685 001 685 001 
 

685 001 
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Tabulka 13 - Předpokládané investiční cash–flow v Kč (Vlastní zpracování) 
 

Rok 2008/2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
 

2029 

Investiční náklady -11 831 369 0 0 0 0 0 0 0 
 

0 
Čistý zisk po 
zdanění -159 171 575 568 400 609 502 609 502 609 502 609 685 001 685 001 

 
685 001 

Odpisy 0 258 222 584 056 584 056 584 056 584 056 369 477 369 477 
 

369 477 

Roční CF -11 990 540 833 790 984 665 1 086 665 1 086 665 1 086 665 1 054 478 1 054 478 
 

1 054 478 

Kumulované CF -11 990 540 -11 156 750 -10 172 085 -9 085 419 -7 998 754 -6 912 089 -5 857 610 -4 803 132 
 

8 905 087 
Roční CF 
diskontované (6%) -11 990 540 794 086 893 120 938 702 894 002 851 431 786 868 749 398 

 
397 422 

Kumulované 
diskontované CF -11 990 540 -11 196 454 -10 303 334 -9 364 631 -8 470 629 -7 619 199 -6 832 331 -6 082 932 

 
956 593 

 
Tabulka 14 - Předpokládané provozní cash–flow v Kč (Vlastní zpracování) 
 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
 

2029 
Čistý zisk po 
zdanění 575 568 400 609 502 609 502 609 502 609 685 001 685 001 685 001 

 
685 001 

Odpisy 258 222 584 056 584 056 584 056 584 056 369 477 369 477 369 477 
 

369 477 

Roční  CF 833 790 984 665 1 086 665 1 086 665 1 086 665 1 054 478 1 054 478 1 054 478 
 

1 054 478 

Kumulované CF 833 790 1 818 455 2 905 121 3 991 786 5 078 451 6 132 930 7 187 408 8 241 885 
 

20 895 627 
Roční CF 
diskontované (6%) 833 790 893 120 938 702 894 002 851 431 786 868 749 398 713 712 

 
397 422 

Kumulované 
diskontované CF   833 790 1 726 911 2 665 613 3 559 615 4 411 046 5 197 914 5 947 312 6 661 024 

 
12 986 838 
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8 HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI 

PLÁNOVANÉHO PROJEKTU 

Kapitola 8 Hodnocení ekonomické efektivnosti plánovaného projektu je věnovaná 

ukazatelům ekonomické efektivnosti investice. Tyto ukazatele slouží investorovi 

při rozhodování, zda danou investici přijmout či zamítnout. Plánovaný investiční záměr 

je vyhodnocen pomocí následujících ukazatelů: 

• čistá současná hodnota, 

• diskontovaná doba návratnosti, 

• vnitřní výnosové procento, 

• index rentability. 

Projekt bude hodnocen v horizontu 20 let. Vzhledem k tomu, že záměrem investora není 

pouze tvorba zisku, ale i zachování historické budovy, je diskontní sazba nastavena 

pouze 6%. 

8.1 Předpokládaná čistá současná hodnota 

Čistá současná hodnota představuje přírůstek zdrojů vyvolaným investováním. Výpočet 

vychází z provozního cash-flow projektu uvedeného výše v tabulce 12. 
 

Čistá současná hodnota je vypočtena v tabulce 15 ve třech časových horizontech, pro 6, 

14 a 20 let z důvodu lepší názornosti. Současná hodnota představuje roční kumulované 

diskontované cash-flow. 
 

Tabulka 15 - Předpokládaná čistá současná hodnota v Kč (Vlastní zpracování) 
 

 NPV 6 NPV 14 NPV 20 

Současná hodnota 5 197 914 10 283 609 12 986 838 

Investiční náklad 11 948 866 11 948 866 11 948 866 

Čistá současná hodnota  -6 750 952 -1 665 257 1 037 972 
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Grafické znázornění čisté současné hodnoty zobrazuje následující graf 1. 
 

 
Graf 1 - Čistá současná hodnota ve vybraných letech (Vlastní zpracování) 

 

 

V prvních letech projekt dosahuje vysoce záporných hodnot NPV, postupně dochází 

ke zvyšování NPV a mezi 14. a 20. rokem nabyde NPV kladných hodnot.  
 

8.2 Diskontovaná doba návratnosti 

Diskontovaná doba návratnosti představuje dobu, kdy dojde k uhrazení celkových 

investičních nákladů. Výpočet diskontované doby návratnosti vychází z tabulky 

13 předpokládané investiční cash-flow a vycházející z tabulky 14 Předpokládané 

provozní cash-flow. Vstupní hodnoty pro výpočet diskontované doby návratnosti 

znázorňuje tabulka 16. Výpočet je proveden dle vzorce 2.2 uvedeného v kapitole 

2.2.1 Doba návratnosti. 
 

Tabulka 16 - Diskontovaná doba návratnosti v Kč (Vlastní zpracování) 
 

 Kumulované provozní CF 

2026 11 733 965 

2027 12 172 123 

Δ (2027 – 2026) 438 158 
 

!" = 17 + ''	)*+	+,,-''	.//	),0
*/+	'0+  = 17, 49 

-6 750 952 Kč

-1 665 257 Kč

1 037 972 Kč

-7 500 000 Kč

-6 000 000 Kč

-4 500 000 Kč

-3 000 000 Kč

-1 500 000 Kč

0 Kč

1 500 000 Kč

Čistá současná hodnota ve vybraných letech

NPV 6

NPV 14

NPV 20
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Investiční náklady projektu budou splaceny po 17 letech a 6-ti měsících. Tento ukazatel 

neuvažuje peněžní toky, které vznikají po době návratnosti, proto slouží pouze jako 

doplňkový ukazatel k čisté současné hodnotě. 
 

8.3 Vnitřní výnosové procento 

Vnitřní výnosové procento představuje procentuální výnosnost projektu v hodnoceném 

období. Pokud peněžní toky projektu vykazují konvenční chování, tedy přecházení 

ze záporných čísel do kladných čísel, můžeme použít jako další ukazatel ekonomické 

efektivnosti vnitřní výnosové procento.  
 

V tabulce 17 jsou uvedeny hodnoty vnitřního výnosového procenta v jednotlivých 

letech. Pro výpočet byl využit software Microsoft Office –Excel. 
 

Tabulka 17 - Hodnoty IRR v letech (Vlastní zpracování) 
 

 

 

IRR                  Vnitřní výnosovo procento   

6 let -16% 

14 let 3% 

20 let 7% 
 
 

 
Graf 2 - Vnitřní výnosové procento ve vybraných letech (Vlastní zpracování) 
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Zpočátku je hodnota vnitřního výnosového procenta záporná, poté začne stoupat, 

až ve  20-ti letech dosáhne hodnoty 7%, jak je zřejmé z grafu 2. Projekt je přijatelný, 

protože hodnota vnitřního výnosového procenta převyšuje hodnotu 6%, tedy hodnotu 

diskontní sazby stanovenou investorem před začátkem projektu o 1%. 
 

8.4 Index rentability 

Ukazatel index rentability představuje, kolik vydělá každá koruna investovaná 

do projektu. Pokud je index rentability roven jedné, znamená to, že investiční náklady 

se rovnají současné hodnotě. Do výpočtu vstupují hodnoty z tabulky 13 Předpokládané 

investiční  cash-flow a tabulky 14 Předpokládané provozní cash-flow. 
 

Tabulka 18 - Index rentability v jednotlivých letech v Kč (Vlastní zpracování) 
 

 

 Rok 6 Rok 14 Rok 20 

Současná hodnota 5 197 914 10 283 609 12 986 836 

Investiční náklady 11 948 866 11 948 866 11 948 866 

Index rentability 0,44 0,86 1,09 
 

 
Graf 3 - Index rentability ve vybraných letech (Vlastní zpracování) 

 

 

Jak zobrazuje tabulka 18 a graf 3 projekt začíná být efektivní až kolem 20 roku 

provozu, kdy se každá investovaná koruna investorovi vrátí se ziskem 0,09 Kč. 
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8.5 Shrnutí plánovaného projektu 

Hodnocení připravovaného projektu probíhalo v časovém horizontu 20 let. Investorem 

očekávané zhodnocení, čili diskontní sazba projektu, byla nastavena na 6%. Výši této 

sazby ovlivnil fakt, že investor nepožaduje pouze zhodnocení svých vložených financí, 

ale snaží se zachovat i historickou budovu, tudíž nepožaduje tak vysoký zisk. 

V následující tabulce 19 jsou shrnuty výsledky ekonomických ukazatelů za období 

20 let. 
 

Tabulka 19 - Předpokládané výsledky ekonomických ukazatelů (Vlastní zpracování) 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Čistá současná hodnota značí to, že projekt můžeme přijmout. Projekt bude generovat 

zisk až po 17-ti letech a 6-ti měsících. Vnitřní výnosové procento je pouze o 1% vyšší 

než požadovaná diskontní sazba. Ve dvacátém roce provozu generuje každá investovaná 

koruna do projektu zisk 9 haléřů  
 

Tyto hodnoty ukazují, že projekt můžeme přijmout, ale pouze za předpokladu, 

že investor nebude požadovat rychlé a vysoké zhodnocení peněz. Vzhledem k tomu, 

že se jedná o projekt penzionu, ukazatelé závisí na obsazenosti pokojů a návštěvnosti 

restaurace. Při poklesu tržeb nájemce a případném následném snížení nájemného 

již bude projekt prodělečný a mohl by přinést investorovi finanční problémy. Investor 

musí zvážit sám, zda je riziko je ochoten podstoupit. 

  

Ekonomický ukazatel Hodnota 

Čistá současná hodnota   1 037 972 Kč 

Doba návratnosti 17 let a 6 měsíců 

Vnitřní výnosové procento 7% 

Index rentability 1,09 
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9 ANALÝZA SOUČASNÉ SITUACE PENZIONU  

Kapitola 9 Analýza současné situace penzionu je věnována retrospektivní analýze 

projektu 6 let po jeho uvedení do provozu.  
 

I přes nepříliš příznivé výsledky jednotlivých ukazatelů ekonomické efektivnosti 

investic se investor rozhodl projekt přijmout a investovat své peněžní prostředky 

do rekonstrukce penzionu. Proti původním plánům se samotná rekonstrukce protáhla 

o jeden rok, z plánovaných dvou let, probíhala tři roky. V průběhu rekonstrukce 

investor změnil koncept penzionu, z rodinného penzionu na luxusní. Penzion 

byl otevřen v lednu roku 2011. Oproti původnímu plánu vzrostly také náklady 

na rekonstrukci a na vybavení penzionu. Investor byl nucen upustit od původního plánu 

financovat celý projekt z vlastních zdrojů. Jako cizí zdroj financování využil úvěru 

ve výši 11 000 000 Kč.  
 

9.1 Skutečné náklady  

Na základě změny charakteru penzionu se k původním nákladům, které tvořily 

investiční náklady, odpisy, daňová povinnost a pojištění, připojili navíc náklady spojené 

s financování investičního záměru pomocí hypotečního úvěru.  

Náklady tvoří tedy: 

• investiční náklady, 

• hypoteční úvěr, 

• odpisy, 

• daňovou povinnost, 

• pojištění. 

9.1.1 Skutečné investiční náklady  

Skutečné investiční náklady se liší od plánovaných o 13 663 796 Kč, v následujících 

podkapitolách jsou analyzovány skutečné náklady a objasněny důvody jejich nárůstu 

proti plánovaným nákladům.  
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Skutečné náklady na rekonstrukci 

Skutečné náklady vyfakturované stavební firmou, která rekonstrukci realizovala, činily 

17 334 765 Kč.  Cena stoupla proti předpokladům o 6 467 796 Kč. Tento nárůst 

způsobilo nedostatečné zjištění technického stavu budovy před rekonstrukcí. 
 

Například po odkrytí nášlapné vrstvy ze schodnic bylo zjištěno, že schodiště 

jsou v tak  havarijním stavu, že pouhá oprava dle předpokladu nebude stačit a musejí 

být zrealizována nová monolitická schodišťová ramena. Při sundání střešních tašek 

a obnažení krovu se zjistilo, že výměna pouze některých vazných trámů by byla 

nedostatečná a celý krov musel být realizovaný nový. V průběhu rekonstrukce došlo 

také ke zborcení klenby nad 1. PP, tedy v budoucím sklípku. Tato obnova byla časově 

i finančně velmi náročná. Došlo také ke zborcení části stropu nad 2. NP. Všechny tyto 

nepředpokládané skutečnosti měli za následek prodloužení a navýšení ceny 

rekonstrukce penzionu. 
 

Vybavení penzionu  

Na základě rozhodnutí investora o změně charakteru penzionu vzrostly náklady 

i na samotné vybavení. Vybavení dodávalo více firem, s kterými investor spolupracoval 

již v minulosti na různých projektech. Některé kusy, jako například postele, skříně, 

sanita, byly vyrobeny na zakázku. Cena vybavení činila celkem 8 214 897 Kč, tedy 

o  7 181 000 Kč více než bylo naplánováno. 
 

Projektová dokumentace  

V průběhu rekonstrukce byla projektová dokumentace upravována, doplňována 

o statické výpočty, tudíž její cena stoupla o 15 000 Kč na 63 000 Kč. 
 

Celkové skutečné investiční náklady 

Celkové investiční náklady, které jsou tvořeny náklady na samotnou rekonstrukci, 

náklady na vybavení a náklady na projektovou dokumentaci, narostly proti předpokladu 

o 13 663 796 Kč. Nárůst je zapříčiněn změnou rozsahu stavebních prací, ale také 

změnou charakteru penzionu, která se promítá v ceně vybavení. Celkové skutečné 

investiční náklady jsou uvedeny v tabulce 20.  
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Tabulka 20 - Celkové skutečné náklady v Kč (Vlastní zpracování) 
 

Náklady Výše 

Rekonstrukce 17 334 765 

Vybavení 8 214 897 

Projektová dokumentace 63 000 

∑ Skutečné náklady 25 612 662 
 

Graf 4 Porovnání investičních nákladů představuje názorné porovnání plánovaných 

a skutečných investičních nákladů. 
 

 
Graf 4 - Porovnání investičních nákladů (Vlastní zpracování) 

 
 

9.1.2 Skutečné odpisy  

Odpisy budou realizovány obdobně jako v kapitole 7.1.2 Odpisy. Změní se pouze 

vstupní hodnoty a to hodnota penzionu na 17 334 765 Kč a hodnota vybavení 

na 7 911 000 Kč. Následující tabulka 21 představuje hodnotu daňových odpisů 

v jednotlivých letech.  

 

 

 

 
 

10 866 969	Kč

1 033 897	Kč
48 000	Kč

17 334 765	Kč

8 214 897	Kč

63 000	Kč

Rekonstrukce Vybavení Projektová	dokumentace

Porovnání investičních nákladů

Předpokládaný	stav Skutečný	stav
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Tabulka 21 - Skutečné daňové odpisy v Kč (Vlastní zpracování) 
 

 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Penzion 242 687 589 382 589 382 589 382 589 382 589 382 

Vybavení 870 210 1 760 198 1 760 198 1760 198 1 760 198 0 

∑ Odpisy 1 112 897 2 349 580 2 349 580 2 349 580 2 349 580 589 382 
 

9.1.3 Skutečná výše pojištění  

Roční pojištění rozestavěné nemovitosti činí 13 092 Kč a pojištění již zrenovovaného 

penzionu činí 23 925 Kč ročně. 

9.1.4 Úvěr 

Vzhledem k nárůstu investičních nákladů byl nucen investor požádat v roce 2009 

o hypoteční úvěr. Úvěr byl poskytnut Komerční bankou. Následující tabulka 22 uvádí 

základní informace o hypotečním úvěru. 
 

Tabulka 22 - Základní údaje úvěru (Vlastní zpracování) 
 

 

Základní údaje úvěru  

Výše úvěru 11 000 000 Kč 

Úroková sazba 3,48% 

Doba fixace úrokové sazby 10 let 

Doba splatnosti 10 let 

Způsob splácení Anuitní 

Roční splátka 1 322 000 Kč 
 

Po deseti letech splácení investor zaplatí celkem 13 212 000 Kč. Průběh splácení 

je zobrazen v tabulce 23. 
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Tabulka 23 - Průběh splácení investičního úvěru v Kč (Vlastní zpracování) 
 

Rok Anuita Dluh Úrok Úmor 

2010 1 322 000 11 000 000 383 000 939 000 

2011 1 322 000 10 061 000 350 000 972 000 

2012 1 322 000 9 089 000 316 000 1 006 000 

2013 1 322 000 8 083 000 281 000 1 041 000 

2014 1 322 000 7 043 000 245 000 1 077 000 

2015 1 322 000 5 966 000 208 000 1 114 000 

2016 1 322 000 4 851 000 169 000 1 153 000 

2017 1 322 000 3 698 000 129 000 1 193 000 

2018 1 322 000 2 505 000 87 000 1 235 000 

2019 1 314 000 1 270 000 44 000 1 270 000 
 

9.2 Provoz penzionu 

Investor od počátku plánoval penzion neprovozovat, ale pouze pronajmout nájemci, 

který bude zajišťovat chod penzionu a bude platit měsíční nájemné. Nájemce začal 

investor hledat rok před dokončením rekonstrukce. K provozování penzionu 

se zpočátku nepřihlásil žádný zájemce. Měsíc před dokončením rekonstrukce 

se přihlásil jediný zájemce. Investor byl nucen slevit z měsíčního nájemného 

a to v prvním roce z 80 000 Kč měsíčně na 70 000 Kč měsíčně. V druhém roce provozu 

nájemné činilo z plánovaných 90 000 Kč již pouze 65 000 Kč měsíčně. V třetím 

a čtvrtém roce činilo měsíční nájemné 60 500 Kč místo plánovaných 100 000 Kč. Pátý 

a šestý rok již bylo nájemné pouze 55 000 Kč za měsíc.  

9.3 Tržby penzionu  

V tabulce 24 jsou přehledně zobrazeny výnosy a náklady, které má provozovatel 

od počátku pronájmu penzionu. První sloupec tabulky představuje odhad 

z předinvestiční fáze prvního roku provozu a další sloupce zobrazují skutečné výnosy 

a náklady penzionu ve  vybraných letech od otevření penzionu. 
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Tabulka 24 - Skutečné výnosy a náklady provozovatele v tisících Kč (Vlastní 
zpracování) 
 

  
Předpoklad 1. rok  1. rok (2010)  2014 2015 2016 

V
ýn

os
y 

Ubytování 2 032  1 805  2 290 2 350 2 667 

Restaurace 5 760  4 040  1 150 1 976 1 490 

Vinárna 648  0  1 750 0 0 

Infrasauna 92  0  0 0 0 

∑ Výnosy 8 523 5 845  5 190 4 326 4 157 

N
ák

la
dy

 Provozní 4 692  3 507  2 853 2 379 2 244 

Mzdové 1 800  1 260   960  940 940  

Nájemné 840  840   727  660  660  

∑ Náklady 7 332 5 607  4 540 3 979 3 844 

  Δ (Výnosy – Náklady) 1 191  233   660 347 313 
 

Mzdové náklady  

V roce 2011 penzion zaměstnával 7 lidí na plný úvazek s průměrnými mzdovými 

náklady 15 000 Kč měsíčně. Od roku 2014 má penzion pouze 4 zaměstnance na plný 

úvazek a 2 dva zaměstnance na částečný úvazek. 
 

Ubytovací služby 

Ubytovací služby nejsou od počátku plně využívány. Průměrná cena pokoje 

je 1500 Kč/noc. Klienty penzionu netvoří dle očekávání turisté, kteří by se ubytovali 

na více nocí, ale pouze hosté, kteří se ubytují na jednu noc. 
 

Restaurace 

Restaurace od svého otevření nabízí denní menu za 120 Kč. Denní menu si za dobu 

provozu restaurace nenašla svoji klientelu. Restaurace se snažila od počátku pořádat 

tematické večery např. sushi večer, argentinské hovězí atd., ty pro svoji nerentabilitu 

musely být postupem času zrušeny. Uchytily se pouze svatební hostiny. 
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Vinárna  

Samoobslužná vinárna měla za dobu otevření penzionu pouze 3 hosty. Toto může 

být částečně způsobeno tím, že investor předpokládal, že se v penzionu budou pořádat 

konference a večerní zábava se bude odehrávat ve vinném sklípku. 
 

Infrasauna   

Infrasauna nebyla od otevření penzionu využita ani v jednom případě. 

9.4 Skutečný výsledek hospodaření 

Projekt dosahuje od počátku záporného hospodářského výsledku, proto dle Zákona 

586/1992 Sb., o daních z příjmů, §34, nedochází k odvodu daně z příjmu. [14] Výsledek 

hospodaření je vypočítán obdobně jako v kapitole 7.4 Předpokládaný výsledek 

hospodaření. Výsledek hospodaření je uveden v tabulce 25.  
 

Pro výpočet cash-flow projektu (tabulka 26) byla zvolena nepřímá metoda výpočtu, 

tedy pomocí součtu čistého zisku a odpisů. Dále jsou zde stanoveny diskontované 

peněžní toky, kterých bylo dosaženo pomocí diskontní sazby 6%, která byla od počátku 

zahájení projektu nastavena investorem.  
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Tabulka 25 - Skutečný výkaz zisku a ztráty v Kč (Vlastní zpracování) 
 

Rok 2008/2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Výnosy 

Nájemné 0 840 000 780 000 726 000 726 000 660 000 660 000 

Náklady 

Vybavení 223 897 0 0 0 0 0 0 

Dokumentace 63 000 0 0  0 0 0 

Daňová povinnost 29 841 9 947 9 947 9 947 9 947 9 947 9 947 

Odpisy 0 1 112 897 2 349 580 2 349 580 2 349 580 2 349 580 589 382 

Úroky 383 000 350 000 316 000 281 000 245 000 208 000 169 000 

Výsledek hospodaření 

HV před zdanění -699 738 -632 844 -1 895 527 -1 914 527 -1 878 527 -1 907 527 -108 329 

Základ daně z příjmu 0 0 0 0 0 0 0 

Daň z příjmu (15%) 0 0 0 0 0 0 0 

VH po zdanění -699 738 -632 844 -1 895 527 -1 914 527 -1 878 527 -1 907 527 -108 329 
 

 

 

 

 



 67 

Tabulka 26 - Skutečné investiční cash-flow v Kč (Vlastní zpracování) 
 

Rok 2008/2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Investiční náklady -25 325 765 0 0 0 0 0 0 

Úvěr 11 000 000 0 0 0 0 0 0 

Splátka úvěru -939 000 -972 000 -1 006 000 -1 041 000 -1 077 000 -1 114 000 -1 153 000 

Čistý zisk po zdanění -699 738 -632 844 -1 895 527 -1 914 527 -1 878 527 -1 907 527 -108 329 

Odpisy 0 258 222 584 056 584 056 584 056 584 056 369 477 

Roční  CF -15 964 503 -491 947 -551 947 -605 947 -605 947 -671 947 -671 947 

Kumulované CF -15 964 503 -16 456 450 -17 008 397 -17 614 344 -18 220 291 -18 892 238 -19 564 185 
Roční CF diskontované 
(6%) -15 964 503 -468 521 -500 632 -523 440 -498 514 -526 488 -501 417 
Kumulované 
diskontované CF -15 964 503 -16 433 024 -16 933 656 -17 457 096 -17 955 610 -18 482 098 -18 983 515 
 

Tabulka 27 - Skutečné provozní cash-flow v Kč (Vlastní zpracování) 
 

Rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Čistý zisk po zdanění -632 844 -1 895 527 -1 914 527 -1 878 527 -1 907 527 -108 329 -108 329 
Odpisy 1 112 897 2 349 580 2 349 580 2 349 580 2 349 580 589 382 589 382 
Roční celkové CF 480 053 454 053 435 053 471 053 442 053 481 053 481 053 
Kumulované CF 480 053 934 106 1 369 159 1 840 212 2 282 265 2 763 318 3 244 371 
Roční CF diskontované 
(6%) 480 053 411 839 375 815 387 536 346 360 358 969 341 875 
Kumulované 
diskontované CF 480 053 891 892 1 267 708 1 655 244 2 001 604 2 360 573 2 702 449 
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10 HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI 

SKUTEČNÉHO PROJEKTU 

Kapitola 10 Hodnocení ekonomické efektivnosti skutečného projektu se obdobně jako 

kapitola 8 Hodnocení ekonomické efektivnosti plánovaného projektu věnuje hodnocení 

ekonomické efektivnosti projektu. Tato část bude ovšem věnována hodnocení 

již realizovaného projektu. Číselné údaje budou vycházet z kapitoly 9 Analýza 

skutečného stavu penzionu.  
 

Hodnocení projektu probíhá devět let od zahájení rekonstrukce, tedy šest let od začátku 

provozování penzionu. Jako poslední rok do ekonomického hodnocení vstupuje celý 

rok 2016. 

10.1 Čistá současná hodnota 

Výpočet čisté současné hodnoty v šestém roce provozu je zobrazen v tabulce 28, 

kde současná hodnota představuje roční kumulované diskontované investiční cash-flow. 

Jako vstupní údaje využívá tento ukazatel hodnoty z tabulek 26 a 27.  
 

Tabulka 28 - Skutečná čistá současná hodnota v Kč v 6. roce provozu (Vlastní 
zpracování) 
 

Výpočet čisté současné hodnoty 

Současná hodnota 2 360 537 

Investiční náklady 25 325 765 

Čistá současná hodnota -22 965 228 
 

 

 

 

Jak plyne z výše uvedené tabulky 28, má projekt v šestém roce provozu čistou 

současnou hodnotu -22 965 228 Kč.  

10.2 Index rentability 

Do výpočtu indexu rentability vstupují hodnoty z tabulky 26 Skutečné investiční cash-

flow a tabulky 27 Skutečné provozní cash-flow. Současná hodnota PV představuje roční 

kumulované diskontované investiční cash-flow a  hodnota IC představuje investiční 

náklad. 
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!" = $%
!& = 2	360	537

25	325	765 = 0,09 
 

 

 

Jak plyne z výše uvedeného výpočtu dle vztahu 2.7 index rentability v 6. roce provozu 

je 0,09. 

10.3 Porovnání ukazatelů 

Pro porovnání ukazatelů byl využit šestý rok plánovaného projektu a šestý rok, tedy rok 

2016 projektu současného. Jako ukazatele jsou použity použít pouze čistá současná 

hodnotu a index rentability. 
 

Ukazatel doby návratnosti nelze stanovit, protože kumulované cash-flow projektu 

nedosáhne v hodnoceném období šesti let hodnoty investičních nákladů. 
 

Pro výpočet vnitřního procenta lze použít pouze projekty, u kterých dochází 

ke konvekčnímu chování peněžních toků, tedy dochází k jediné změně znaménka, 

ze záporných čísel do kladných čísel. Vzhledem k tomu, že projekt vykazuje každý rok 

záporné investiční cash-flow, nelze v tomto případě využít ani matematického řešení, 

kdy se záporné peněžní toky, které nastanou po změně znaménka na kladné znaménko, 

převedou pomocí tržní diskontní sazby na současnou hodnotu nultého roku hodnocení 

projektu. [3] 
 

Následující tabulka 29 představuje porovnání ukazatelů ekonomické efektivnosti  

plánovaného záměru se současným stavem penzionu. Aby mohly být oba stavy 

porovnatelné, tak z plánovaného investičního záměru uvažujeme hodnoty v šestém roce 

provozu stejně tak jako v projektu aktuálním, tedy na konci roku 2016. 
 

Tabulka 29 - Porovnání ukazatelů ekonomické efektivnosti (Vlastní zpracování) 
 

 Plánovaný záměr Skutečnost 

Čistá současná hodnota -6 750 952 Kč -22 965 228 Kč 

Vnitřní výnosové procento -16% Nelze stanovit 

Index rentability 0,44 0,09 
 

 

 

Jak vyplývá z výše uvedených údajů, změny v projektu způsobily značnou odchylku 

od plánovaných hodnot. Už v plánovaném projektu ukazatele v šestém roce provozu 

nebyly optimální , ale vzhledem k tomu, že hodnoty v ekonomických výkazech se rok 



 70 

od ruku zlepšují, dochází i ke zlepšování hodnot ekonomických ukazatelů. 

Ve skutečném projektu ke zlepšování ovšem nedochází, hodnoty jsou téměř konstantní, 

proto se nedá předpokládat, že by došlo ke zlepšení hodnot ekonomických ukazatelů. 
 

V grafu 5 je znázorněn průběh cash-flow projektu plánovaného i realizovaného. 

Jak z grafu plyne, v plánovaném investičním záměru se hodnota cash-flow každým 

rokem blížila více k nule. Cash-flow kumulované reálného projektu ovšem každým 

rokem nabývá nižších a nižších hodnot.  
 

 
 

Graf 5 - Porovnání cash-flow projektu (Vlastní zpracování) 
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11 NÁVRHY ŘEŠENÍ 

Jak plyne z kapitol 9 Analýza skutečného stavu penzionu a 10 Hodnocení ekonomické 

efektivnosti skutečného projektu, je provoz penzionu ztrátový, proto kapitola 11 Návrhy 

řešení obsahuje dva scénáře, kdy první scénář řeší výši nájemného, které je nutné 

k pokrytí splátek úvěru. Druhý scénář se zabývá prodejem penzionu. Závěrečná část 

je věnována aktuálního stavu penzionu. Jsou zde také uvedeny faktory neúspěchu 

projektu a závěrečné shrnutí s řešením dané situace. 

11.1 Potřebná výše nájemného 

Jak již bylo zmíněno projekt vykazuje každoročně značnou ztrátu, jak plyne z tabulky 

25 Skutečný výkaz zisku a ztráty, penzion musí být investorem dotován. Nedochází 

tedy ani k pokrytí splátek úvěru. Vzhledem k tomu, že jediné příjmy projektu z pohledu 

investora tvoří nájemné, tak k pokrytí splátek přichází v úvahu zvýšení nájemného. 

Následující tabulce 30 je uvedeno srovnání výše nájemného skutečně vybíraného 

a potřebného k pokrytí splátek úvěru. Tato tabulka vychází z předpokladu nulového 

cash-flow projektu. Cash- flow této situace je uvedeno níže v tabulce 32. 
 

Tabulka 30 - Porovnání výše měsíčního nájemného  v Kč (Vlastní zpracování) 
 

Rok Skutečné nájemné  Potřebné nájemné  Rozdíl 

2011 70 000  111 000  - 41 000  

2012 65 000 111 000  - 46 000  

2013 60 500  111 000  - 50 500  

2014 60 500  111 000  - 50 500  

2015 55 000  111 000  - 56 000  

2016 55 000  111 000  - 56 000  
 

Z tabulky vyplývá, že hodnotu sloupce „Rozdíl“ každý měsíc investor dotuje ze svých 

interních zdrojů. Výše potřebného nájemného pokrývá ovšem pouze splátky úvěru, 

nedochází k umořování prvotních investičních nákladů. Vzhledem k výši investičních 

nákladů, které činily 25 325 765 Kč, a požadované době návratnosti 20 let, by průměrná 

výše měsíčního nájemného od počátku provozu musela činit 175 000 Kč. Tento 

předpoklad vychází z tabulky 34. 
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Kdyby investor požadoval, i přes nepříznivý aktuální stav projektu, pokrytí investičních 

nákladů v časovém horizontu dvaceti let od spuštění projektu, muselo by měsíční 

nájemné od roku 2017 do roku 2027 činit 250 000 Kč.  
 

Uvedená výše měsíčního nájemného 111 000  Kč potřebného k pokrytí splátek úvěru, 

se jeví jako nereálná vzhledem k tržbám provozovatele penzionu. 

 

 

(250 měsíčně…)
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Tabulka 31 - Výkaz zisku a ztráty v Kč - splátky úvěru 1 (Vlastní zpracování) 
 

Rok 2008/2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Výnosy 

Nájemné 0 1 332 000 1 332 000 1 332 000 1 332 000 1 332 000 1 332 000 

Náklady 

Vybavení 223 897 0 0 0 0 0 0 

Dokumentace 63 000 0 0 0 0 0 0 

Daňová povinnost 29 841 9 947 9 947 9 947 9 947 9 947 9 947 

Odpisy 0 1 112 897 2 349 580 2 349 580 2 349 580 2 349 580 589 382 

Úroky 383 000 350 000 316 000 281 000 245 000 208 000 169 000 

Výsledek hospodaření 

VH před zdanění -699 738 -632 844 -1 895 527 -1 914 527 -1 878 527 -1 907 527 -108 329 

Základ daně z příjmu 0 0 0 0 0 0 0 

Daň z příjmu (15%) 0 0 0 0 0 0 0 

VH po zdanění -699 738 -140 844 -1 343 527 -1 308 527 -1 272 527 -1 235 527 563 671 
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Tabulka 32 - Investiční cash-flow v Kč  - splátky úvěru 1 (Vlastní zpracování) 
 

Rok 2008/2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Investiční náklady -25 325 765 0 0 0 0 0 0 

Úvěr 11 000 000 0 0 0 0 0 0 

Splátka úvěru -939 000 -972 000 -1 006 000 -1 041 000 -1 077 000 -1 114 000 -1 153 000 

Čistý zisk po zdanění -699 738 -140 844 -1 343 527 -1 308 527 -1 272 527 -1 235 527 563 671 

Odpisy 0 258 222 584 056 584 056 584 056 584 056 369 477 

Roční  CF -15 964 503 53 53 53 53 53 53 

Kumulované CF -15 964 503 -15 964 450 -15 964 397 -15 964 344 -15 964 291 -15 964 238 -15 964 185 
Roční diskontované CF 
(6%) -15 964 503 50 48 46 44 42 40 
Kumulované 
diskontované CF -15 964 503 -15 964 453 -15 964 404 -15 964 359 -15 964 315 -15 964 274 -15 964 234 
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Tabulka 33 - Výkaz zisku a ztráty v Kč  - splátky úvěru 2 (Vlastní zpracování) 
 

Rok 2008/2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
 

2027 

Výnosy 
  

Nájemné 0 2 100 000 2 100 000 2 100 000 2 100 000 2 100 000 2 100 000  2 100 000 

Náklady 
  

Vybavení 223 897 0 0 0 0 0 0  0 

Dokumentace 63 000 0 0 0 0 0 0  0 

Daňová povinnost 29 841 9 947 9 947 9 947 9 947 9 947 9 947  9 956 

Odpisy 0 1 112 897 2 349 580 2 349 580 2 349 580 2 349 580 589 382  589 391 

Úroky 383 000 350 000 316 000 281 000 245 000 208 000 169 000  0 

Výsledek hospodaření 
 

 

VH před zdanění -699 738 627 156 -575 527 -540 527 -504 527 -467 527 1 331 671  1 500 653 

Základ daně z příjmu 0 0 0 0 0 0 0  1 500 653 

Daň z příjmu (15%) 0 0 0 0 0 0 0  225 098 

VH po zdanění -699 738 627 156 -575 527 -540 527 -504 527 -467 527 1 331 671  1 275 555 
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Tabulka 34 - Investiční cash-flow v Kč  - splátky úvěru 2 (Vlastní zpracování) 
 

Rok 2008/2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016  2027 

Investiční náklady -25 325 765 0 0 0 0 0 0  0 

Úvěr 11 000 000 0 0 0 0 0 0  0 

Splátka úvěru -939 000 -972 000 -971 999 -971 998 -971 997 -971 996 -971 995  1 275 555 

Čistý zisk po zdanění -699 738 627 156 -575 527 -540 527 -504 527 -467 527 1 331 671  589 391 

Odpisy 0 1 112 897 2 349 580 2 349 580 2 349 580 2 349 580 589 382  1 864 946 

Roční celkové CF -15 964 503 768 053 802 054 837 055 873 056 910 057 949 058  10 946 032 

Kumulované CF -15 964 503 -15 196 450 -14 394 396 -13 557 341 -12 684 285 -11 774 228 -10 825 170  1 275 555 
Roční CF 
diskontované (6%) -15 964 503 731 479 727 487 723 080 718 265 713 053 708 202  813 670 
Kumulované 
diskontované CF -15 964 503 -15 233 024 -14 505 537 -13 782 458 -13 064 192 -12 351 139 -11 642 937  1 086 510 
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11.2 Prodej penzionu 

Jak plyne z ekonomických ukazatelů efektivnosti projektu a z výše uvedených analýz, 

investiční záměr penzionu není výnosný, ale naopak ztrátový. Provozování penzionu 

samotným investorem a také zaměření na jinou klientelu, vzhledem k luxusnímu 

vybavení, investor odmítá.  
 

Optimálním řešením situace by mohl být prodej penzionu s co největší minimalizací 

dosavadních ztrát. Za 6 let dosáhly náklady na projekt 18 983 515 Kč. Tato částka 

je vysoká, navíc v porovnání s původním projektem, kdy v šestém roce investor také 

počítal s náklady, ale pouze 6 832 331 Kč. Rozdíl těchto částek činí 12 151 184 Kč. 
 

Dle odhadu realitního makléře pohybující se v oblasti nemovitostí v dané lokalitě, 

je odhad tržní ceny penzionu i s vybavením 19 500 000 Kč. Vzhledem k nízké poptávce 

v tomto segmentu předpokládá, že dojde k prodeji penzionu v roce 2018, tedy 

za 2  roky.  
 

Kdyby vývoj situace penzionu byl obdobný jako v minulých letech, tak by náklady 

na projekt v roce 2018 činily 20 023 877 Kč (tabulka 36). Proběhne-li prodej 

nemovitosti v tomto roce za odhadovanou cenu, celkový finanční výsledek projektu 

(diskontovaný) by činil - 523 877 Kč. 
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Tabulka 35 - Výkaz zisku a ztráty - prodej penzionu (Vlastní zpracování) 
 

Rok 2008/2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Výnosy          

Nájemné 0 840 000 780 000 726 000 726 000 660 000 660 000 600 000 600 000 

Náklady          

Vybavení 223 897 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dokumentace 63 000 0 0 0 0 0 0 0 0 
Daňová 
povinnost 29 841 9 947 9 947 9 947 9 947 9 947 9 947 9 947 9 947 

Odpisy 0 1 112 897 2 349 580 2 349 580 2 349 580 2 349 580 589 382 589 382 589 382 

Úroky 383 000 350 000 316 000 281 000 245 000 208 000 169 000 129 000 87 000 

Výsledek hospodaření        

VH před zdanění -699 738 -632 844 -1 895 527 -1 914 527 -1 878 527 -1 907 527 -108 329 -128 329 -86 329 
Základ daně z 
příjmu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Daň z příjmu 
(15%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VH po zdanění -699 738 -632 844 -1 895 527 -1 914 527 -1 878 527 -1 907 527 -108 329 -128 329 -86 329 
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Tabulka 36 - Investiční cash-flow v Kč - prodej penzionu (Vlastní zpracování) 
 

Rok 2008/2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Investiční náklady -25 325 765 0 0 0 0 0 0 0 0 

Úvěr 11 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 

Splátka úvěru -939 000 -972 000 -1 006 000 -1 041 000 -1 077 000 -1 114 000 -1 153 000 -1 193 000 -1 235 000 
Čistý zisk po 
zdanění -699 738 -632 844 -1 895 527 -1 914 527 -1 878 527 -1 907 527 -108 329 -128 329 -86 329 

Odpisy 0 1 112 897 2 349 580 2 349 580 2 349 580 2 349 580 589 382 589 382 589 382 

Roční celkové CF -15 964 503 491 947 -551 947 -605 947 -605 947 -671 947 -671 947 -731 947 -731 947 

Kumulované CF -15 964 503 -16 456 450 -17 008 397 -17 614 344 -18 220 291 -18 892 238 -19 564 185 -20 296 132 -21 028 079 
Roční CF 
diskontované (6%) -15 964 503 -468 521 -500 632 -523 440 -498 514 -526 488 -501 417 -520 181 -520 180 
Kumulované 
diskontované CF -15 964 503 -16 433 024 -16 933 656 -17 457 096 -17 955 610 -18 482 098 -18 983 515 -19 503 696 -20 023 877 
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11.3 Shrnutí současného stavu 

V průběhu rekonstrukce se investor rozhodl postupnými kroky změnit koncept penzionu 

na penzion s luxusním vybavením orientovaný na movitou klientelu. Díky těmto 

krokům se investor výrazně odchýlil od původního projektu. Hodnoty vycházející 

z předinvestiční fáze však již nebyly v rámci projektu přepočítány a aktualizovány. 

Investor tak neznal ekonomický dopad provedených změn.  
 

Změna projektu zapříčinila nárůst investičních nákladů, zejména nákladů na samotnou 

rekonstrukci a nákladů na vybavení penzionu, o 13 663 796 Kč. Obsazenost penzionu 

a návštěvnost restaurace se značně lišily od očekávání investora z předinvestiční fáze. 
 

 

Aby byl schopen projekt v současné situaci pokrýt alespoň výdaje spojené se splátkou 

úvěru, musela by výše měsíčního nájemného stoupnout ze současných 55 000 Kč 

na 111 000 Kč. V této situaci by ovšem nedocházelo k umořování počáteční investice. 

Kdyby investor v současné situaci požadoval dodržení 20-ti leté návratnosti do počátku, 

muselo by měsíční nájemné od  roku 2017 činit 250 000 Kč.  
 

V současné situaci, kdy je každý měsíc penzion dotován, se dle provedených analýz jeví 

prodej penzionu jako nejoptimálnější řešení. Odhad kupní ceny penzionu provedený 

realitním makléřem činí 19 500 000 Kč. Vzhledem k tomu, že se jedná o specifickou 

nemovitost, může se dle odhadů realitního makléře prodej značně protáhnout. Pokud 

by byl prodej uskutečněn v následujících dvou letech za odhadovanou cenu, 

což by znamenalo ukončení projektu v roce 2018, tak by celkový diskontovaný finanční 

výsledek projektu  činil  - 523 877 Kč. 
 

Vzhledem k nedostatečným zkušenostem v oblasti pohostinství a hoteliérství se investor 

snažil riziko neúspěchu minimalizovat pronájmem penzionu, kdy projekt představuje 

pro investora pouze stálý příjem z pronájmu a provoz penzionu zajišťuje nájemce. 

Investor nedokázal určit, jaký dopad bude mít změna konceptu z penzionu s vyšším 

standardem na penzion luxusní. I vzhledem k níže uvedeným faktorům, které ovlivnily 

nepříznivou situaci, se projekt stal dále dlouhodobě neudržitelným.  
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Faktory neúspěchu: 

• změna konceptu v průběhu výstavby, 

• optimistické představy o podnikání v pohostinství, 

• chybně stanovené základní parametry: 

o nevhodná cílová skupina, 

o sezónnost, 

o očekávání vyšších tržeb, 

o chybný výběr lokality, 

o nevhodně zvolená cenová politika, 

o nevhodný koncept služeb, 

• špatně určený rozsah stavebních prací, 

• absence parkoviště, 

• absence venkovního posezení. 
 

Všechny faktory neúspěchu jsou značně provázány. Neúspěch projektu zapříčinily 

zejména změna konceptu penzionu a špatný odhad trhu. Vstupní hodnoty původního 

projektu vycházely z odborných odhadů, jež se zpětně jeví jako značně optimistické, 

někdy až téměř chybné. A i přes tento pozitivní přístup se projekt jevil dle ukazatelů 

ekonomické efektivnosti jako rizikový.  Investor se již v počátku měl podrobněji 

seznámit s prvotními odhady, aby mohl lépe vyhodnotit vzniklou situaci. 
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12 ZÁVĚR 

Tato diplomová práce se zabývala ekonomickým hodnocením investice. Investičním 

projektem byla zvolena rekonstrukce městského domu za účelem vybudování rodinného 

penzionu s nadstandartním vybavením a restaurací.  
 

Investice a s ním spojené správné investiční rozhodování tvoří základ každého 

investičního projektu nebo každého rozvíjejícího se podniku. Proto je první kapitola 

teoretické části věnována definování investic, ale také popisu ukazatelů ekonomické 

výhodnosti, dle kterých samotné vyhodnocení investice probíhá. V dalších kapitolách 

teoretické části této diplomové práci je dále popsán investiční projekt, jeho životní 

cyklus, základní dělení investičních projektů a jaké mohou být příčiny neúspěchu 

projektu. K investičním projektům neodmyslitelně patří také jejich financování, proto 

se jím zabývá další část této práce, kde jsou uvedeny možné druhy externích i interních 

zdrojů financování. Teoretickou část uzavírá kapitola zabývající se strukturou 

podnikatelského záměru a studií proveditelnosti. 
 

Praktická část této diplomové práce se zabývá konkrétním investičním projektem. Jedná 

o projekt rekonstrukce městského domu na penzion s restaurací a kavárnou. Na základě 

vypočteného cash-flow a porovnání ukazatelů ekonomické efektivnosti z předinvestiční 

fáze s ukazateli ekonomické efektivnosti skutečně realizovaného projektu, se dá říci, 

že penzion a jeho provoz je 6 let od jeho otevření ztrátový. Aby docházelo alespoň 

k pokrytí splátek úvěru, musela by současná výše nájemného stoupnout o 102%. 

Toto zvýšení nájemného se ale vzhledem k současné situaci projektu jeví jako nereálné. 

Možným a doporučením řešením je prodej penzionu, kde se bude investor snažit 

co nejvíce minimalizovat své dosavadní ztráty. 
 

Cílem této diplomové práce byla analýza ekonomické výhodnosti projektu a najití 

optimálního řešení současné situace. Cíle práce bylo dosaženo zpracováním analýzy 

ekonomických ukazatelů sloužících k vyhodnocení projektu a návrhem řešení dané 

situace.  
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