
ŠTÚDIA EFEKTÍVNOSTI INVESTOVANIA A JEJ PRAKTICKÁ REALIZÁCIA 

 

 

Cehlár M.1, Kyseľová K.2 

1 Katedra dobývania ložísk a geotechniky, Fakulta BERG, Technická univerzita Košice 

2 Katedra chémie, Hutnícka fakulta, Technická univerzita Košice 

 

 

FEASIBILITY STUDY AND HER CALCULATIVE EXECUTION 

 

 

Cehlar M.1, Kyselova K.2 

1 Department of Mining and Geotechnics, BERG Faculty, Technical University Košice 

2 Department of Chemistry, Metallurgical Faculty, Technical University Košice 

 

 

Kľúčové slová: analýza investícií, vnútorné výnosové percento, hodnota čistého zisku, doba 
návratnosti 

Keywords:  investment analysis, cash-flow, internal rate of return, net present value, pay back 
period 

 

 

ABSTRACT 

 A feasibility study is defined as an assessment of all aspects of a project including technical, 
infrastructural, environmental, social, legislative and commercial factors, which is sufficiently detailed 
to support a decision on implementation. 

 Feasibility study should clearly define: objective of the study, contents of a feasibility study, 
importance of a feasibility study. 

 Study of project: preliminary investigation report, order of magnitude study, prefeasibility 
study, feasibility study, detailed project report. 

Contents of the feasibility study: executive summary,  technical,  financial, environmental. 

 Feasibility report is condensed in this part in few pages or small separate volume, reading of 
which gives an insight view of the project. 

 Each project has an associated level of risk. For a proposed investment to increase the value of 
a firm's stock, it should have a higher expected rate of return than shareholders require for assuming 
that risk. Since investors demand higher potential returns from riskier project, the cost of capital 
depend on the venture's risk. Therefore, this must be quantified. The cost of capital also reflect interest 
payments on debt and the level of dividends and capital gains needed to satisfy shareholders. Given a 
proposed project's expected future cash flows, the risk level and the minimum rate of return required by 
the shareholders, the value of a potential investment can be calculated. Theoretically, his is 
accomplished by comparing the investment to others in the financial market. If the cost of a portfolio of 
securities with same expected cash flows and risk level is less than portfolio's value, the investment 
would be made. Practically, the present worth of the investment is calculated by estimating the present 
value of each of its expected future cash flows and then summing these present values. If the total, or 



net, present value of the investment's future cash flow exceeds its cost, investment in the project can be 
expected to increase the firm's value. 

 Financial performance measures, there are two primary performance measures used with 
discounted cash flows: cash flow, net present value NPV, internal rate of return IRR, etc. 

Abstrakt 

 Štúdia efektívnosti investovania (feasibility štúdia) je definovaná ako odhad všetkých 
aspektov projektu obsahujúc technologické, infraštrukturálne, ekologické, sociálne, legislatívne a 
komerčné faktory, ktoré dostatočne podporujú rozhodnutie implementácie projektu. 

Feasibility štúdia musí jasne definovať: cieľ štúdie, obsah štúdie, dôležitosť a význam štúdie 

 Projektové štúdie môžeme rozdeliť na niekoľko kategórií podľa náročnosti spracovania a 
časového umiestnenia. Celkový proces je časovo značne náročný a vyžaduje mnoho sprievodných 
štúdií.  

 Výhodnejšie je postupovať v nasledujúcich krokoch: expertízne posúdenia (expert advices), 
prefeasibility štúdie, feasibility štúdie. 

Tým sa dá v úvodnej fáze zabrániť nevhodnej investícii [1]. 

 Prvým typom štúdie sú štúdie typu EXPERT ADVICES (Target studies), (Oportunity 
Studies). Je pre nich charakteristická včasná ekonomická diagnostika, ktorá bola v minulosti dosť 
opomínaná. Dnes je naopak vyžadovaná medzinárodnými organizáciami a jej cieľom je v čo 
najkratšom čase zastaviť neekonomické projekty. 

  Druhým typom sú PREFEASIBILITY ŠTÚDIE, ktorých cieľom je zastaviť proces v prípade 
neistých výsledkov a zladiť výskumný program s ostatnými štúdiami. 

  Tretím typom štúdií sú FEASIBILITY ŠTÚDIE, kde je projekt technicky definovaný v 
mnohých detailoch. Priechodnosť projektu sa podriaďuje požiadavkám banky. Projektová štúdia je 
dostatočná pre rozhodnutie investorov odštartovať projekt a banky, financovať ho. Pre uskutočnenie 
projektu je dôležitá detailná inžinierská štúdia. 

  

Finančná časť štúdie efektívnosti 

 Každý projekt v sebe zahŕňa určitú mieru rizika. Pre navrhované investície a pre nárast 
hodnoty projektu, by miera vnútornej návratnosti mala byť vyššia, akú sú akcionári ochotní akceptovať 
vzhľadom na hroziace riziko. Táto musí byť kvantifikovaná prostredníctvom týchto ukazovateľov: 
budúci cash-flow a minimálna miera návratnosti investícií akcionárov. Teoreticky je možné to 
uskutočniť porovnaním výsledkov investovania do iných, finančne bezpečnejších oblastí, napríklad 
bankovníctva. Ak sú kapitálové náklady na projekt nižšie ako sú náklady na vytvorenie bankového 
portfólia, a pritom sa dá očakávať rovnaká hodnota cash-flow, takáto investícia by mala byť 
uskutočnená. Prakticky, súčasná hodnota investícií je kalkulovaná odhadom súčasnej hodnoty každého 
budúceho očakávaného cash-flow a potom sumovaním týchto súčasných hodnôt. Ak celková, alebo 
súčasná hodnota čistého zisku budúcich casf-flow získaných investovaním presahuje náklady, v 
projekte sa dá očakávať, že sa bude zvyšovať jeho hodnota [2]. 

  

Praktická ekonomická štúdia projektu 

 Pri praktickom prístupe k projektu a pri snahe pochopiť jeho vnútorné súvislosti, je nutné 
postupovať postupne a tiež postupne do projektu implementovať všetky premenné, ktoré majú vplyv na 
jeho výsledok. Pre dosiahnutie cieľa je vhodné rozčleniť analýzu projektu do štyroch základných 
úrovní analýzy: štúdium základného projektu, efekt daní - odpisov, úver a jeho efekt na projekt, 
štúdium kompletného projektu (dane a úver) [3]. 

 Merítka finančnej výkonnosti, spolu s aktualizovaným cash-flow sú i "hodnota čistého zisku 
(NPV - net present value) a miera vnútornej návratnosti (IRR - internal rate of return)  

 

 

Štúdium základného projektu 



 Toto štúdium je uskutočňované mimo finančného prostredia. Cieľom je zistiť základnú 
tendenciu ekonomického správania sa projektu v jeho podstate. V tejto etape sú z analýzy vylúčené 
vplyvy daní, vplyvy zdroja financií pre investovanie. (V tomto štádiu uvažujeme, že všetky investičné 
zdroje sú kompletne poskytnuté majiteľom projektu.) 

Kalkulácia ročného cash-flow je uskutočnená na základe nasledovného vzťahu:  

 

 

CF = PRÍJMY - INVESTÍCIE - VÝROBNÉ NÁKLADY 

 

 

CF     - cash-flow  (CF) 

REVENUES    - príjmy   (R) 

INVESTMENT   - investície  (I) 

OPERATING EXPENCES  - výrobné náklady (E) 

 

 

Efekt daní - odpisov 

 Spolu s implementáciou daní je nevyhnutné implementovať taktiež odpisy. 

Kalkulácia ročného cash-flow je uskutočnená na základe nasledovného vzťahu:  

 

 

CF = PRÍJMY - INVESTÍCIE - VÝROBNÉ NÁKLADY - DANE 

 

 

CF     - cash-flow  (CF) 

REVENUES    - príjmy   (R) 

INVESTMENT   - investície  (I) 

OPERATING EXPENCES  - výrobné náklady (E) 

TAXES    - dane   (TAX) 

 

 

Odpisy a dane 

 Dane sú percentuálnym podielom daňového základu. Daňový základ je daný nasledujúcim 
vzťahom: 

 

 

DAŇOVÝ ZÁKLAD = PRÍJMY - VÝROBNÉ NÁKLADY - ODPISY 

 

 

TAXES BASIS   - daňový základ (TB) 

REVENUES   - príjmy  (R) 



OPERATING EXPENCES - výrobné náklady (E) 

DEPRECIATION  - odpisy  (DEP) 

 

 

 Spôsob odpisovania je presne stanovený zákonom. Odpisy sú peňažným vyjadrením 
opotrebovania investičného hmotného a nehmotného majetku (ďalej len HIM a NIM), v priebehu 
príslušného obdobia, za ktoré sa zúčtovávajú do nákladov. Z hľadiska casch-flow predstavujú často 
hlavný a pritom stabilný zdroj interného financovania.  

 Vo všeobecnosti poznáme tri metódy odpisovania: 

lineárnu - počas celej životnosti je suma odpisov v rovnakej výške, 

degresívnu - výška možných odpisov sa postupne znižuje, 

progresívnu - v praxi ojedinelú, při ktorej sa výška (ročných) odpisov postupne zvyšuje. 

 Pre možnosti kalkulácie sa bude uvažovať s prvými dvoma metódami prevažne 
uplatňovanými v ekonomickej praxi. 

 

 

Lineárne odpisovanie 

 Lineárne odpisovanie je definované prvým rokom započatia odpisovania a počtom rokov, po 
ktorých sú uvažované investície (I) odpísané (NDEP) 

Potom  ročná hodnota odpisu (DEP) je vypočítaná vzťahom: 
 

 
    

 

 

DEP - ročná hodnota odpisu     [Sk.r-1] 

I - investície     [Sk] 

Ndep - počet rokov určených k odpísaniu investícií  [r] 

 

 

Degresívne odpisovanie 

 Degresívne odpisovanie je definované prvým rokom započatia odpisovania a ročnou hodnotou 
odpisu vyjadrenou percentuálne (TDEP) (táto hodnota bude aplikovaná vždy k tej časti investícií, ktoré 
ešte v danom roku ostáva odpísať). 

Ak odpisovanie bude započaté v roku P, výška investícií (I), ktorá bude odpisovaná v roku  J bude daná 
vzťahom: i = j - 1 
 

 

    
 

 

DEP i  - ročná hodnota odpisu [Sk.r-1] 



TDEP  - ročná miera odpisu [%.r-1] 

DEPj  - zrealizovaný odpis [Sk] 

I  - investície  [Sk] 

 

 

Úver a jeho efekt na projekt 

 Kalkulácia ročného cash-flow je uskutočnená na základe následovného vzťahu:  
 

 

CF = PRÍJMY + ÚVER - INVESTÍCIE - VÝROBNÉ NÁKLADY - SPLÁTKY ÚVERU - 
SPLÁTKY ÚROKU 
 

 

CF      - cash-flow  (CF) 

REVENUES     - príjmy   (R) 

BORROWING    - úver   (B) 

INVESTMENT    - investície  (I) 

OPERATING EXPENCES   - výrobné náklady (E) 

BORROWING CAPITAL REPAYMENT - splátka úveru (REP) 

BORROWING INTEREST PAYMENT  - splátka úroku  (INT) 

 

 

Úver 

 Úver je definovaný: množstvom úverových prostriedkov získaných z vonkajších zdrojov (B), 
rokom získania úveru, úrokovou mierou (i), počtom rokov odloženia prvej splátky úveru (počet rokov 
medzi rokom získania úveru a rokom, v ktorom sa započne so splácaním úveru) a dobou splatnosti 
úveru 

 Predpokladajme takýto splátkový kalendár: 

množstvo úverových prostriedkov (B) získaných v roku 0 na obdobie 10 rokov pri úrokovej miere 
i 

odloženie prvej splátky: 2 roky 

prvý rok započatia splácania úveru: 3 
 

 

 Celkové množstvo úverových prostriedkov, ktoré je potrebné splatiť v roku 3 dosahujú 
hodnotu:  
 

 

    
 

 

B - veľkosť úveru [Sk] 



i - úroková miera [%] 

 

 

 Ročné splátky úveru platené v rokoch  3 až 12, počas trvania úveru: 
 

 

    
 

 

B - veľkosť úveru [Sk] 

i - úroková miera [%] 

 

 

 Množstvo úverových prostriedkov k zaplateniu veriteľovi v roku N (N medzi rokom 3 a 12): 
 

 

    
 

 

B - veľkosť úveru  [Sk] 

i - úroková miera  [%] 

N - aktuálny rok  [/] 
 

 

 Úrok, ktorý je k zaplateniu veriteľovi v roku N: množstvo úverových prostriedkov k 
zaplateniu veriteľovi v roku N násobené úrokovou mierou: 
  

    
 

 

B - veľkosť úveru  [Sk] 

i - úroková miera  [%] 

N - aktuálny rok [/] 

 

 

Štúdium kompletného projektu (dane a úver) 

 Kalkulácia ročného cash-flow je uskutočnená na základe následovného vzťahu:  
 

 

CF = PRÍJMY + ÚVER - INVESTÍCIE - VÝROBNÉ NÁKLADY - SPLÁTKY ÚVERU - 
SPLÁTKY ÚROKU - DANE 
 



 

CF      - cash-flow  (CF) 

REVENUES     - príjmy   (R) 

BORROWING    - úver   (B) 

INVESTMENT    - investície  (I) 

OPERATING EXPENCES   - výrobné náklady (E) 

BORROWING CAPITAL REPAYMENT - splátka úveru  (REP) 

BORROWING INTEREST PAYMENT - splátka úroku  (INT) 

TAXES     - dane   (TAX) 

 

 

 Daňový základ je daný nasledujúcim vzťahom: 
 

 

DAŇOVÝ ZÁKLAD = PRÍJMY - VÝROBNÉ NÁKLADY - ODPISY - SPLÁTKY ÚROKU 
 

 

TAXES BASIS    - daňový základ  (TB) 

REVENUES    - príjmy   (R) 

OPERATING EXPENCES  - výrobné náklady (E) 

DEPRECIATION   - odpisy   (DEP) 

BORROWING INTEREST PAYMENT - splátka úroku  (INT) 

 

 

NÁSTROJE EKONOMICKÉHO ROZHODOVANIA 

 Analyzovanie mnohých alternatív pre prijatie rozhodnutia investovať musí brať do úvahy 
faktory, ako sú náklady, zisk, úspory, trvanie projektu, dane, efekt narastania inflácie, riskantnosť 
projektu a ďalšie.  

 Je mnoho simulácií, ktoré sú v oblasti ťažkého priemyslu a hlavne hutníctva aplikovateľné: 

vypracovanie podrobnej ekonomickej štúdie ekonomickej efektívnosti podnikania spolu so 
stanovením miery akcelerácie príležitosti (screening) 

porovnanie relatívnych predností všetkých investičných zdrojov (ranking) 

ohodnotenie dodávateľských ponúk mnohých dodávateľov, predávajúcich rovnaké výrobky, alebo 
služby 

rozhodnutie kúpiť, alebo prenajať 

určenie hodnoty, alebo ceny pre nákup a predaj produktov 

stanovenie nákladov pre úverové zdroje, krátkodobé i dlhodobé z veriteľských zdrojov 

nahradenie existujúcich zariadení alebo služieb 

voľba medzi zaujímavými alternatívami [4]. 

CASH - FLOW 

 Vynaložené a získané peniaze by sme vo všeobecnosti mohli nazvať "Cash-Flow". Cash-flow 
združenia, oddelenia, oblasti, individuálneho zariadenia alebo projektu je súčtom pozitívnych a 



negatívnych položiek, príjmov a nákladov spojených s určitou činnosťou. Súčet všetkých finančných 
tokov, ktoré sú výsledkom investovania do projektu označujeme ako cash-flow produkovaný 
kapitalizovanými investíciami. 

 V mnohých prípadoch je cash-flow zamieňané s účtovným výsledkom. To nie je správna 
cesta. Účtovník začína s kalkuláciou vstup - výstup a to dvoma základnými cestami. Prvá je, že 
účtovník pracuje so základnými informáciami v reálnom čase, vykazuje zisk, taký aký momentálne je, 
bez toho, aby vzal do úvahy všetky ostatné príslušné záväzky. Druhá je, že účtovník pri konečnom 
sčítavaní kalkuluje údaje spolu, uvažuje pri tom i s odpismi pred platením daní, ktoré majú vplyv na 
výsledný stav, avšak neuvažuje s nefinančným vplyvom odpisov na konečný výsledok cash-flow.  

 Tento rozdiel je zrejmý hlavne u väčších projektov, akými sú projekty v rámci ťažkého 
priemyslu a hlavne priemyslu hutníckeho. Výsledná daň je odhadovaná voči projektu ako celku a nie 
voči jeho častiam, oddeleniam alebo divíziám, oproti účtovníctvu, ktoré sa vedie na jednotlivých 
subcelkoch osobitne.  

 Cash-flow je údaj extrémne dôležitý a to pre každý komerčný celok. Každý obchod, alebo 
činnosť môže zbankrotovať, bez ohľadu na to, ako ziskový sa zdá byť účtovný výsledok, ak spoločnosť 
nie je schopná platiť faktúry. Môžeme povedať, že úspechom je mať pozitívne cash-flow. 

 

 

CASH - FLOW DIAGRAM 

 Casf-flow diagram je jednoducho povedané grafický náčrt, reprezentujúci časové údaje o toku 
peňazí. Diagram začína s horizontálnou priamkou, ktorá reprezentuje čas. Dĺžka času predstavuje dĺžku 
trvania projektu a je delená do periód, ktorými sa vyznačuje projekt (obr.1). 

 

 
Fig.1 Time Evolution of Cash-flow 

 

 

 Predpokladanú zmenu správania sa projektu môžeme docieliť zmenou príjmov a výdajov v 
priebehu času existovania projektu. To je v diagrame vyznačené ako šípky, ktoré v smere dole 
predstavujú výdaj a v smere hore príjem. Bežné je, že v rovnakom čase sa udejú oba pohyby peňazí a 
tak je možné zaznačiť to ako výsledný vektorový súčet týchto operácií (obr 2).  

 

 
Fig.2 Time Evolution of Cash-flow 

 

 

 Dĺžka šípok by mala predstavovať množstvo finančných prostriedkov v pohybe a preto je 
nevyhnutné ich kreslenie v mierke. Toto jednoduché a názorné zobrazovanie cash-flow je veľmi 
užitočné pre zobrazenie finančnej situácie projektu v čase jeho vývoja, jeho existencie. Nárast, 
stagnovanie alebo pokles cash-flow nám dáva informácie o stave riadenia projektu a o budúcich 
možných rezervách alebo problémoch [4]. 

 

 

NÁVRATNOSŤ INVESTÍCIÍ (ROI) 

 Pravdepodobne najstarší, no stále veľmi dôležitý parameter návratnosť investícií (Return on 
Investment "ROI"). Je to jednoducho povedané celkový príjem, ktorý je výsledkom konkrétnych 
investícií delený množstvom investičných prostriedkov. Tento ukazovateľ je úplne nezávislý od času a 
tým je limitovaný ako jediné kritérium pre investovanie. Mal by byť použitý v súvislosti s inými 
ukazovateľmi. 



 Súčiniteľ ziskovosti  investícií (Profit to Investment Ratio "PIR") je ďalšou formou rovnakého 
ukazovateľa.  Súčiniteľ ziskovosti investícií PIR sa rovná návratnosť investícií mínus jedna. 

 Tieto dva ukazovatele sú dôležitými, pretože dokážu odhadnúť stav, keď niektoré príjmy 
dokážu prísť skôr, ako je projekt úplne dobudovaný a rozbehnutý a teda, nie je potrebný úplne celý 
požadovaný objem finančných prostriedkov, pretože tieto sú už výsledkom jeho čiastočnej schopnosti 
navrátiť investície. Nie je možné tento ukazovateľ favorizovať, pretože, ako už bolo vyššie spomenuté, 
chýba tu faktor času. 

 Žiaľ, jeho aplikáciou v rôznych podmienkach a projektoch bol značne modifikovaný a vzniklo 
jeho mnoho mien a formulácií. 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Return on Investment  - návratnosť investícií ROI 

Cumulative Income  - kumulatívny príjem 

Total Investment   - celkové investície 

Profit Investment Ratio  - koeficient ziskovosti investícií PIR 

Maximum Out of Pocket ROI - miera maximálnej výdavkovosti 

Cumulative Cash-Flow  - kumulatívne cash-flow 

Maximum Negative Cash Position - maximálny negatívny stav CF [3]. 

 

 

DOBA NÁVRATNOSTI (PBP) 

 Doba návratnosti (Payback Period) je trvanie projektu od jeho začiatku, kým sa kumulatívne 
cash-flow nestane pozitívnym. Doba návratnosti je graficky zobrazená grafom č.1. Doba návratnosti, 
sama o sebe, je vyjadrením kapitálového návratu. Pre niektoré projekty je to merítkom rizika, ktorým 
sa indikuje ako dlho je ohrozený investičný kapitál. Opäť, sám o sebe má tento ukazovateľ nie úplnú 
vypovedaciu schopnosť, pretože informuje o projekte iba po dobu návratnosti investícií. I keď sa u 
niektorých projektov môže zdať výsledok na základe doby návratnosti zaujímavý, ukazovateľ nič 
nehovorí o ďalšom pokračovaní projektu z hľadiska vývoja jeho cash-flow. To môže byť pozitívne i 
negatívne a žiaľ z doby návratnosti je informácia nečitateľná. Taktiež ukazovateľ nám nijako bližšie 
nešpecifikuje vývoj cash-flow i do dosiahnutia doby návratnosti. 
 

 

 



 
Fig.3 Graphical Describtion of Payback Period 

 

 

ČASOVÁ HODNOTA PEŇAZÍ - KONCEPT SÚČASNEJ HODNOTY 

 Čas je veľmi dôležitý faktor pri schopnosti investícií priniesť zisk. Dolár zarobený dnes je 
omnoho hodnotnejší, ako dolár zarobený niekedy v budúcnosti. Hodnota peňazí, ktoré môžeme získať, 
alebo ktoré musíme vydať je priamo spojená s určitým časovým rozvrhom toku peňazí v projekte. To 
je principiálna otázka a musí byť rešpektovaná a použitá v každom ohodnotení projektu. Jednoducho sa 
dá povedať, že čas sa rovná peniazom. 

 Predpokladajme, nasledujúcu situáciu, máme k dispozícii dve alternatívy časového rozvrhu 
získania finančných prostriedkov z projektu: 

predpokladajme, že investície 5 000 Sk nám prinesú 800 Sk ročne po dobu štyroch rokov a 10 
900 Sk na konci piateho roku 

predpokladajme, že investície 5 000 Sk nám prinesú 15 000 Sk na konci piateho roku. 

 Prvá alternatíva indikuje finančný zisk 9 100 Sk a druhá alternatíva 10 000 Sk, obe v dĺžke 
trvania 5 rokov. Zdá sa, že druhá alternatíva je lepšia, pretože jej výsledok je o 900 Sk lepší. Toto 
porovnanie je ale porovnaním veľmi jednoduchým a neobsahuje v sebe časový vplyv. 

 

 

 Po prvé, predpokladá sa, že obe alternatívy v sebe zahrňujú určité riziko. Medzičasom jedna, 
kedy dochádza k investovaniu, a časom, keď je projekt kompletne ukončený sa môže prihodiť mnoho 
vecí, ktoré môžu mať vplyv na sľúbený výsledok projektu. Jednoduché porovnanie ignoruje fakt, ako 
sú financie dostupné v priebehu projektu. Je ešte mnoho iných argumentov, ktoré vyzdvihujú význam 
časovej hodnoty peňazí. 

 Takže znova porovnajme zisk oboch uvedených projektov. Prvý produkuje ročný príjem, 
takže peniaze sú dosažiteľnejšie a majiteľ sa k ním vie dostať skôr. Ak predpokladáme vplyv inflácie 
alebo politické riziko ťažby, získame skôr vlastné fondy a tým redukujeme možnosť straty z dôvodu už 
spomínaných vplyvov. Keďže platby prichádzajú skôr, množstvo finančných prostriedkov, na ktoré 
vplýva riziko je menšie každý rok. Intuitívne vyzerá teraz  prvá alternatíva výhodnejšia, žiaľ intuícia 
nie je vždy uspokojivá [4]. 

 

 

Dĺžka trvania projektu a jej vplyv na  Cash - Flow 

 Predpoklad obdržania jednej koruny za jeden rok nie je to isté ako obdržať túto korunu dnes. 
Koruna obdržaná dnes môže byť investovaná a môže začať pracovať. Ak bude uložená na účet s 
úrokovou mierou 7 %, tak nárast bude na 1,07 Sk. Z uvedeného vyplýva, že ak na tento účet uložíme 
0,93 Sk, za jeden rok nám narastie na 1 Sk. 

 Koncept úrokovej miery je základom pre výpočet časovej hodnoty peňazí. Pod úrokovou 
mierou by sme nemali ponímať iba jednoducho množstvo alebo nárast určitého objemu finančných 
prostriedkov uložených v peňažnom ústave. Úroková miera je percentom a reprezentuje veľkosť 
podielu v dĺžke periódy jeden rok na celku. 

 

 

budúca hodnota  = súčasná hodnota + úrokové poplatky 

  = súčasná hodnota + (i) * (súčasná hodnota) 

  vf = vp (1+i) 

 



 

vp - súčasná hodnota ako investícia požadovaná pre získanie budúcej hodnoty 

vf - budúca hodnota získaná pri určitej hodnote aktualizácie 

i - úroková miera (aktualizácia) 

 

 

Napríklad: vf = (1 000 Sk) (1+0,1) = 1 100 Sk 

 

 

 Úrok pre 1 000 Sk pre obdobie jedného roka je 100 Sk. Ak tento úrok získaný z jedného 
obdobia je ponechaný v rovnakých podmienkach i ďalšie obdobie, stane sa základom pre ďalšie 
obdobie, ktorý bude produkovať ďalší úrok: 

 

 

vf1  = (1 000 Sk) (1,1) = 1 100 Sk     1. perióda 

vf2 = (1 100 Sk) (1,1) = (1 000 Sk) (1,1) (1,1) = 1 210 Sk   2. perióda 

vf3 = (1 210 Sk) (1,1) = (1 000 Sk) (1,1) (1,1) (1,1) = 1 331 Sk  3. perióda 

 

 

 takže:   vfn = vp (1+i)n   n - je počet periód 

 

 

 Pre súčasné vyjadrenie hodnoty budúcich peňazí 

    
 

 

(1+i)-n je miera aktualizácie 

 

 

 Toto je prípad dĺžky trvania a jej vplyvu na cash-flow. Kalkulácia budúceho ročného cash-
flow je vykonaná na základe budúcich údajov a výsledkov. Pre zistenie je hodnoty, ako by sa hodnota 
správala dnes je potrebné uskutočniť aktualizáciu prostredníctvom miery aktualizácie [5]. 

 

 

Aktualizovaná hodnota budúcich fondov 

 Proces aktualizovania je presne opačným procesom, ako je proces nárastu objemu 
prostredníctvom úrokovej miery. Napríklad, v prípade finančného obnosu 1000 Sk s úrokovou mierou 
10 % bude tento rásť po investovaní v priebehu jedného roka na 1100 Sk. Pri procese aktualizácie, 
objem 1000 Sk sa jej vplyvom zmenší na 1000 Sk/1,10 alebo 909,09 Sk. V tabuľke č.1 je uvedený 
ilustračný príklad, kde sú kalkulované oba efekty, vplyv úrokovej miery a miery aktualizácie na 
finančný objem a to pri 15 %. 



 

 
Table 1  Interest Rate and Actualisation Rate with 15%, calculated yearly 

 

 

 

 

Matematika aktualizovaného Cash-Flow 

 

 

Úrokovanie: 

 Predpokladajme investície 1 Sk pri 9% na dva roky 

1,1881 Sk 

 

 

     Budúca hodnota  = 1 Sk x 1,09 x 1,09 = 

       = (1,09)2 = 1,1881 Sk 

Aktualizovanie: 

 Predpokladajme zisk 1 Sk za dva roky 

 

 

     Súčasná hodnota   

        
 

 

 Z predchádzajúceho príkladu vidíme, že ak investujeme 1 Sk s úrokom 15 %, tak táto nám 
bude rásť až na 4,05 Sk po desiatich rokoch. Naopak jedna koruna získaná vplyvom činnosti investícií 
je menej ako 25 halierov, ak ju nemôžeme dostať skôr ako po 10 rokoch. Vplyv aktualizácie je 
podrobne rozpísaný v tabuľke č.2. 
 

 
Table 2  Present Value Actualised by 8% 

 

 
 

 

 Proces aktualizácie je veľmi dôležitý pri stanovení ekonomickej efektívnosti podnikania. 
Vykonáva sa prostredníctvom tabuľkového procesora a výsledky sa ukladajú do tabuliek v prehľadnej 
forme. Z výsledkov by malo byť zrejmé, aký je vývoj cash-flow a taktiež vývoj aktualizovaného cash-
flow. 

 Nasledujúci graf č.2 zobrazuje vplyv rôznej miery aktualizácie na vývoj súčasnej hodnoty 1 
Sk v trvaní do 25 rokov. Čím vyššia je miera aktualizácie, tým nižšia je súčasná hodnota budúcich 



peňazí a taktiež, čím dlhší časový interval nedosiahnuteľností peňazí, tým nižšia súčasná hodnota 
budúcich peňazí. 
 

 

 

 
Fig.4 Influence of Actialisation Rate 5, 10, 15 and 20 % on 1 Sk of 25 year 

 Cash-flow je ukazovateľ mnohých ekonomických rozhodnutí. Aktualizovanie cash-flow v 
reálnom čase poskytuje realistický pohľad na efektívnosť investícií. Ignorovanie aktualizácie spôsobuje 
problémy pri ohodnocovaní, hlavne pri dlho trvajúcich projektoch. Ohodnotenie bez aktualizácie nám 
presne vypočíta účtovný stav projektu, žiaľ predstaviť si kúpnu silu jednej koruny za 10 rokov bez jej 
aktualizácie, teda vplyvu inflácie, prirodzeného vývoja meny a ďalších riskantných faktorov je dosť 
nepresné [4]. 

 

 

MIERA VNÚTORNEJ NÁVRATNOSTI (IRR) 

 Miera vnútornej návratnosti (Internal Rate of Return, IRR) je premena miery aktualizácie na 
ukazovateľ ekonomického ohodnotenia projektu. IRR meria efektívnu mieru návratnosti investícií, pri 
ktorej sa nám navrátia naše investície bez toho, aby sme z projektu získali ďalšie finančné prostriedky, 
ak by investície boli získané z úverových zdrojov pri danej úrokovej miere IRR. IRR je ukazovateľom, 
ktorý berie do úvahy trvanie celého projektu.  

 IRR existujúceho casf-flow je miera aktualizácie, pri ktorej je súčasná hodnota cash-flow 
rovná nule. IRR nie je možné vypočítať priamo, ale iba modelovaním cash-flow a miery aktualizácie v 
tabuľkovom procesore. Dá sa graficky interpolovať, ako ukazuje graf č.3, alebo zmenou miery 
aktualizácie sa približovať k už spomínanej súčasnej hodnote cash-flow rovnej nule. 
 

 

 

 
Fig.5 Graphical fixing of IRR 

 

 

 IRR je najčastejšie používaným ukazovateľom pri prijatí ekonomického rozhodnutia 
investovať. V kombinácii s ostatnými ukazovateľmi, je veľmi efektívnym nástrojom. Problematika IRR 
bude upresnená v súvislosti s ďalšími ukazovateľmi [4]. 

 

 

HODNOTA ČISTÉHO ZISKU (NPV) 

 Na základe uvedených faktov sa dá konštatovať, že je lepšie vlastniť dnes jednu korunu, ako 
zajtra dve. Peniaze, ktoré je možné získať investovaním za rok sú istejšie ako tie, ktoré je možné získať 
za dvadsať rokov. To je dôvodom, prečo je dobré ohodnocovať projekt každoročným aktualizovaným 
cash-flow, ktorého súčet závislý od trvania projektu označujem ako hodnota čistého zisku (Net Present 
Value, NPV). 
 

 

    
 



 

NPV - hodnota čistého zisku 

I - investície 

CF - cash-flow 

a - miera aktualizácie 

i - aktuálny rok 

n - dĺžka trvania projektu 

 

 

 To je cesta ako využiť cash-flow a jeho určitú mieru neurčitosti vyjadrenú v aktualizačnom 
faktore (1+a) umocnenom na vzdialenosti údajov od súčasnosti. Voľba "a" závisí od úrokovej miery, 
pri akej sa dajú získať investície, alebo je taktiež možné voliť túto hodnotu podľa neurčitosti 
predpovede budúcnosti. Čim presnejšie vieme predpovedať budúcnosť s jej dôsledkami na financie, 
tým nižšia je hodnota "a". Teoretickým limitom je "0", kde vlastne aktualizácia zaniká. To je prípad 
súčasnosti.  

 Hodnotu čistého zisku môžeme názornejšie vyjadriť i následovne: 
 

 

    
 

 

NPV - hodnota čistého zisku 

R - príjmy 

C - náklady 

a - miera aktualizácie 

n - dĺžka trvania projektu 

 

 

 Každý sčítanec vo vzorci predstavuje ročné aktualizované cash-flow vo všeobecnosti. Čím je 
budúcnosť vzdialenejšia, tým je miera aktualizácie vyššia a to zmenšuje súčasnú hodnotu budúcich 
peňazí. 

 Pri posudzovaní  projektu je dôležitým dospieť k pozitívnej hodnote NPV. Ak je táto 
pozitívna, projekt prinesie späť vložené investície a príslušný zisk za podmienok neurčitosti budúcnosti 
a s kalkulovaním rizika, ktoré sú vyjadrené prostredníctvom aktualizácie. Ak je hodnota NPV 
negatívna, projekt by mal byť opustený a peniaze určené pre tento projekt je vhodné investovať inde. 

 Rozdielny prípad pre kalkuláciu NPV môže nastať, keď pre náš projekt nemáme dosť 
finančných prostriedkov a pre plný rozpočet investícií potrebujeme získať i externé zdroje. V prípade, 
že časť investícií tvorí úver s určitým úrokovým zaťažením sa NPV dá vypočítať: 

 Ak je pri kalkulácii NPV každoročné cash-flow pozitívne, môžeme NPV prirovnať k zárobku, 
ktorý sme mohli získať uložením našich prostriedkov do banky. Návratnosť investícií ROI z projektu je 
v  tom prípade zhodný s termínom úroková miera z banky. Ak sú rovnaké, bolo lepšie umiestniť 
finančné prostriedky v banke a neriskovať podnikaním.  

 Prvý problém je v prípade, že naše cash-flow nebolo stále pozitívne, je kalkulácia veľmi 
komplikovaná, až nemožná. Porovnanie môže nastať iba v tom prípade, ak si každé ročné negatívne 
cash-flow predstavíme ako vloženie finančných prostriedkov na bankový účet v danom roku. Potom je 
porovnanie rovnaké, ako v prípade stále pozitívneho cash-flow. 



 Druhý problém je, ak porovnávane dva projekty a v nich hodnoty NPV a ROI vykazujú práve 
opačný trend. NPV 1. projektu je väčšie ako NPV 2. projektu a naopak ROI 1. projektu je menšie ako 
ROI 2. projektu. (NPV1 > NPV2; ROI1 < ROI2). Tu neexistuje presná matematická formulácia ako 
vypočítať, ktorý z oboch projektov je lepší. Tu najpravdepodobnejšie zohrá úlohu veľkosť investícií a 
veľkosť rizika projektu. Intuíciou a skúsenosťami posudzovateľa projektu a argumentmi, možno 
neekonomickými ovplyvniť rozhodnutie o investovaní. 

 Poznámka: zvyčajne banka uprednostňuje pri udeľovaní úveru ROI, návratnosť investícií, 
pretože je to, ako už bolo spomínané niečo veľmi podobné ako úrokové podmienky úveru. 

 Na základe vzťahu pre NPV je možné vypočítať i dobu návratnosti investícií. Dobu 
návratnosti investícií získame ako riešenie rovnice: 
   

     
    

I - investície 

CF - cash-flow 

a - miera aktualizácie 

i - aktuálny rok 

n - dĺžka trvania projektu 

 

 

alebo 
 

 

    
 

 

I - investície 

CF - cash-flow 

a - miera aktualizácie 

i - aktuálny rok 

n - dĺžka trvania projektu 

L - úver 

rep - splátka úroku 

 Je to v okamihu, keď projekt priniesol späť investície vložené do projektu [5]. 

 

 

Miera krytia 

 Hotovosť: je veľmi dôležité mať na konci projektu NPV pozitívne, ale je lepšie predtým 
nezbankrotovať. Projekt sa dá prevádzkovať iba za podmienky, že máte k dispozícii hotovosť, teda 
každoročne pozitívne cash-flow. Tento predpoklad musí byť splnený v začiatkoch projektu, hlavne pri 
rozbiehaní, keď produkcia nie je, alebo je na nízkej úrovni. Ukazovateľ "miera krytia" nám 
charakterizuje túto situáciu. 
 

 



   
 

 

Covering Rate  - miera krytia (CR) 

repayment  - splátka úveru 

interest   - úrok 

 

 

 Ak je výsledok CR<1, potom projekt nie je schopný v danom roku vyrovnať svoje záväzky 
voči veriteľovi. Riešením je buď dostatok finančných prostriedkov vo forme kumulatívneho cash-flow 
(nahromadené z  predchádzajúcich období), alebo ďalší úver kryjúci rozdiel. 

 Ďalší vyššie spomenutý ukazovateľ, ktorý je veľmi dôležitý je IRR, miera vnútornej 
návratnosti a jej kalkulácia je možná iba na základe už vypočítanej NPV.  
 

 

   
 

 

NPV - hodnota čistého zisku 

R - príjmy 

C - náklady 

IRR - miera vnútornej návratnosti 

n - dĺžka trvania projektu 

 

 

 Ako je zo vzťahu zrejmé a taktiež z vyššie spomenutého, IRR je mierou aktualizácie, keď sa 
hodnota čistého zisku rovná nule. Túto rovnicu nie je jednoduché riešiť, pretože je potrebné vychádzať 
z reálne vykalkulovaného NPV pri zvolenej miere aktualizácie a až potom spätne modelovať mieru 
aktualizácie pre dosiahnutie NPV = 0. Druhou komplikáciou, ak rátame NPV pri úplnom projekte, že 
do výpočtu vstupuje i efekt daní. Mení sa daňový základ, veľkosť daní a R - príjmy a C - náklady 
predstavujú celý komplex údajov vstupujúci do cash-flow. Preto opäť, ako už bolo vyššie spomenuté, 
je potrebné pre výpočet IRR použiť tabuľkový procesor [5]. 
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