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Finanční kalkula čka – nástroj pro p ředběžné hodnocení investi čních projekt ů 
 
Součástí finanční kalkulačky – nástroje pro předběžné hodnocení, není ekonomické 
hodnocení celé firmy. 
 
Tabulka Finan ční plán realizované investice 
 

 
Poznámka: musí se do zeleného pole vyplnit počáteční rok investice 

 
Tab.č. 1: Vstupní data pro  CF investice 

 
 

 
 

Tab.č. 2: Dopl ňující údaje vypl ňované žadatelem 
 
Na základě vyplněných údajů je v dolní části tabulky výsledek hodnocení. Výsledek 
napomáhá při rozhodování o realizaci projektu a dává informaci, zda úspěšně projde 
hodnocením ekonomické a finanční realizovatelnosti projektu. 
 
 
Tabulka  Cash-Flow  
Z údajů, které jste zadali do formuláře Finančního plánu realizované investice jsou do 
tabulky Cash - flow automaticky počítány hodnoty cash-flow pro každý rok. Tyto 
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výpočty budou následně využity pro výpočet hodnotících ukazatelů. Výpočty jsou 
uvedeny v tab.č.3.  
 

 
 

Tab.č. 3: Počítané hodnoty diskontovaného Cash-Flow 
 
Diskontní sazba DS 
Pro další výpočty je použita stanovená diskontní sazba DS. Diskontní sazbu 
nebudete zadávat nebo stanovovat, ale je daná na základě metodického doporučení.  
 

 
 

Tab.č. 4: Výpo čet diskontní sazby DS 
 
Výpočty diskontovaného Cash-Flow investice  
Z hodnot Cash-Flow v tab.č.3 a hodnoty výsledné diskontní sazby DS v tab.4 a 
vypočtené průměrné doby odpisování dle tab.2 jsou počítány hodnoty 
diskontovaného Cash-Flow a rovněž výsledné hodnoty hodnotících ukazatelů – NPV, 
IRR a DN. 
Celkový postup výpočtu je uveden v následující tab.č.5. 
 

 
 

Tab.č. 5: Výpo čet hodnotících ukazatel ů 
 
Výsledné hodnocení 
Na základě vypočítaných hodnot ukazatelů je provedeno hodnocení. Výsledné 
hodnocení je založeno na bodovém ohodnocení jednotlivých hodnotících ukazatelů.  
Výsledné hodnocení je založeno na bodovém ohodnocení jednotlivých hodnotících 
ukazatelů, kterými jsou v tab.6 uvedené 

- čistá sou časná hodnota NPV ,  
- finan ční míra výnosnosti (vnit řní výnosové procento) IRR  porovnaná 

se zadanou výslednou diskontní sazbou DS  a 
- doba návratnosti investice DN  porovnaná s pr ůměrnou dobou 

odpisování investice PDOI   



 

V případě jakýchkoli dotaz ů nás kontaktujte na email vedl@edolo.cz . 

∑
=

×=
N

1
ii DOvahaPDOI

i

∑
=

=
N

1
kii INVINVvaha

k

( )∑
=

−+
=

N

i
i

i

x

CF

1
11

0

Výsledný počet bodů je součet bodů za jednotlivé ukazatele. Podle celkové výsledné 
hodnoty bodů je projekt doporučen k financování nebo nedoporučen nebo doporučen 
s výhradami. 
 

- Součet bod ů > 3 DOPORUČENO  
- Součet bod ů = 3  DOPORUČENO S VÝHRADAMI.   
- Součet bod ů < 3 NEDOPORUČENO 

 
Metodika výpo čtu: 
 
Průměrná doba odepisování investice:  
Průměrná doba odepisování investice je počítána jako vážený průměr z jednotlivých 
dílčích investic. Jako váha je použita počáteční hodnota každé dílčí investice bez 
DPH.  
 
 
 
 
 
 
kde 

iDO  je doba odpisování i-té investice (dle zákona o….) 

ivaha  je váha i-té investice 

iINV  je vstupní hodnota i-té investice bez DPH 
PDOI  je výsledný vážený průměr doby odpisování celkové investice 

 
Diskontní sazba DS 
Diskontní sazba DS je součtem dvou diskontních sazeb: bezriziková DS a DS za 
riziko. Do dalších výpočtů bude vstupovat výsledná diskontní sazba DS, tj. součet 
obou diskontních sazeb.  
 
Diskontované Cash - flow 
Algoritmy výpočtu jsou uvedeny přímo v přiloženém funkčním vzorku nástroje 
souboru Excel. Algoritmy jsou složeny jednak z jednoduchých operací sčítání a 
odčítání, ale i ze složitých numerických výpočtů. Nejsložitější je výpočet vnitřního 
výnosového procenta (IRR). Tento výpočet je možné realizovat známými 
numerickými algoritmy hledání kořenů polynomiální funkce. V přiloženém souboru 
Excel je pro výpočet IRR použita standardní funkce „Míra.výnosnosti“ z knihovny 
rutin Excel. Známou skutečností z teorie výpočtu IRR je, že při některých profilech 
cash-flow může algoritmus výpočtu IRR selhat.  
Numericky se jedná o hledání kořenu následující polynomiální rovnice  
 
(1) 
 
kde iCF  je Cash-Flow v i-tém období, N  je celkový počet období a x  je hledaný 
kořen rovnice (1). 
 


