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ABSTRAKT 

Jedním z významných předpokladů zabezpečení prosperity a úspěšnosti podniku je 

příprava a realizace pravidelných investičních projektů určených pro rozvoj či minimálně 

pro obnovu stávajícího majetku a technologií. Cílem práce je ekonomické vyhodnocení 

přínosu použití monolitického dna licí pánve, moderního žáruvzdorného výrobku, 

vyvinutého pro vsazení do půd licích pánví v sekundární metalurgii při výrobě oceli. 

Tato práce se zaměřuje především na průmyslový projekt, avšak značná část 

poznatků (především aspekty finanční a ekonomické) je využitelná i pro projekty z jiných 

oblastí, včetně oblasti služeb. 

 

ABSTRACT 

One of the most important requirements of securing prosperity and success of 

a company is a preparation and a realization of periodic investment projects intended for 

development or at least for recovery of current assets and technologies. The goal of this 

thesis is economic valuation of using monolithic bottom of foundry ladle, modern fireproof 

product, developed for insertion into the base of foundry ladles in secondary metallurgy 

during steel production.  

This thesis aims in particular at industrial project, however majority of findings 

(primarily financial and economic aspects) could be used even for projects from the other 

fields, including service businesses.  
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1 Úvod 

Zabezpečení prosperity a úspěšného rozvoje podniku v náročných podmínkách tržní 

ekonomiky není jednoduchou záležitostí. Jedním z významných předpokladů dosažení tohoto 

cíle je promyšlená rozvojová strategie podniku, příprava a realizace pravidelných investičních 

projektů určených do rozvoje či minimálně do obnovy stávajícího majetku a technologií. 

Projekty, resp. podnikatelské záměry či plány, které z nich vyplývají, představují nejen 

významný nástroj pro řízení rozvoje podniku, ale také důležitý podkladový materiál, který by 

měl přesvědčit potencionální investory (banky aj.) o výhodnosti projektu, a tím je přimět 

k poskytnutí kapitálu na jeho financování. [4] 

Příprava investičních projektů a jejich hodnocení jsou vysoce náročné činnosti, jejichž 

kvalita významně ovlivňuje úspěšnost těchto projektů. 

Každý podnik se musí zabývat řešením problematiky investic, protože jsou základní 

otázkou jeho přežití v dnešním období. Jednou pořízené výrobní prostředky časem zastarají 

jak fyzicky (opotřebení), tak morálně (zastaralá, nemoderní technologie), proto je potřeba 

provádět investice do nových zařízení a technologií i jen pro pouhé zachování činnosti. [14] 

Většina firem ale navíc směřuje k dalšímu růstu a rozvoji, proto při rozšiřování 

činnosti přestávají stačit stávající kapacity a je třeba investovat do pořízení dalšího hmotného 

a nehmotného investičního majetku. 

Hlavním cílem práce je ekonomické vyhodnocení přínosu použití monolitického dna 

licí pánve ELBY, moderního žáruvzdorného výrobku společnosti VESUVIUS ČESKÁ 

REPUBLIKA, a.s., které bylo speciálně vyvinuto pro vsazení do půd licích pánví 

v sekundární metalurgii při výrobě oceli a ekonomickým vyhodnocením použití dna licí 

pánve u odběratele, kterým je hutní podnik TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. 

Téma diplomové práce bylo zvoleno vzhledem k aktuálnosti, neboť na kvalitu 

žáruvzdorných materiálů v licích pánvích jsou kladeny stále vyšší požadavky. Při současné 

výrobě oceli dochází ke zkracování doby setrvávání oceli v konvertoru a přesouvání většiny 

operací do licích pánví. Tím stoupají nároky na vyzdívku licí pánve. Použití moderních 

technologií v oblasti sekundární metalurgie tak slouží k zajištění špičkové jakosti oceli. [8] 

Tato diplomová práce se tématu přípravy a realizace investičních projektů věnuje 

komplexně, proto je v první části teoreticky popsáno, co jsou investice, co znamenají pro 

podnik a jak se dělí. Rovněž je zde zpracováno teoretické vymezení základních metod 
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hodnocení investic z odborné literatury, teoretická část práce rovněž představuje podnik, který 

se zabývá výrobou moderních žáruvzdorných materiálů. 

Praktická část v úvodu popisuje licí pánev, poté je provedeno vyhodnocení 

efektivnosti investice u výrobce společnosti VESUVIUS ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. Výpočty 

jsou provedeny za pomocí statických a dynamických metod, které popisuje teoretická část 

diplomové práce. 

Následně se praktická část věnuje vyhodnocení nového výrobku u odběratele. Práce se 

podrobně zabývá konkrétní analýzou nákladů na přípravu pánví při stávajícím způsobu 

vyzdívky dna licí pánve a definování nákladů na používání licí pánve s použitím 

monolitického dna licí pánve ELBY. Rovněž tato diplomová práce vyhodnocuje náklady na 

recyklaci strusky, náklady na separaci slitků a měření ztráty oceli, způsobené nedokonalým 

oddělením přechodu oceli od strusky při použití stávajícího i inovovaného řešení 

monolitického dna licí pánve ELBY. 
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2 Ekonomicko – technická charakteristika vybraného podniku 

Společnost VESUVIUS ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. má právní formu akciové 

společnosti a byla založena dne 13. 2. 1992 a vznikla 21. 5. 1992 jako společný podnik firmy 

VESUVIUS FRANCE SA a TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s. 

Základní kapitál tvoří 62 842 akcií na jméno v nominální hodnotě 1000 Kč. 

Akcionáři společnosti k 31. 12. 2013 jsou Cookson Overseas Limited s počtem 37 705 

akcií a TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. s počtem 25 137 akcií. 

Společnost sídlí v Třinci, Průmyslová 715, Konská, PSČ 739 61. [17] 

 

Předmět podnikání 

Hlavním předmětem podnikání společnosti je výroba, prodej a technická podpora 

zákazníků se zaměřením na isostaticky lisovanou keramiku, vyzdívek pánví, pecí a dále 

keramiku určenou pro regulaci a ochranu toku oceli v procesu plynulého odlévání v hutích 

(kontinuální - plynulé odlévání). Na obrázku 2.1 je uveden sortiment nejvíce prodávaných 

výrobků včetně tržeb za jednotlivé druhy keramických materiálů. 

 

 

Obr. 2.1 Sortiment prodeje hutní keramiky firmy VESUVIUS ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. [17]  

Výrobní program a používané technologie 

Základní odborné znalosti jsou zaměřeny na keramické materiály, které musí vydržet 

extrémní podmínky. Při teplotách vyšších než 1600 °C v agresivním prostředí roztaveného 

kovu, skla nebo strusky a za termomechanických a termochemických vlivů. Vzhledem 

k požadovaným vlastnostem nemohou být tyto výrobky konstruovány z jediného materiálu, 

proto firma vyvinula směsné produkty s požadovanými vlastnostmi. [20] 
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Jemná rovnováha mezi tepelnými a fyzikálními vlastnostmi je zpracována na 

nejmodernějším analytickém zařízení. Správnost je potvrzena počítačovou simulací a fyzické 

hodnocení v pilotních projektech reprodukuje skutečné podmínky použití.  

Vysoká pec  

Vesuvius nabízí komplexní sortiment žáruvzdorných výrobků, včetně:  

 

Vyzdívek 

 Hlinitokřemičité - 40-95% oxidu hlinitého.  

 Křemičitouhlíčité - sialon, nitrid . 

Monolitů  

 Materiály ze žáruvzdorného betonu. 

 Nástřiky (SiC a na bázi uhlíku).  

 Spárovací hmoty (oxid hlinitý a na bázi uhlíku).  

 Ucpávky odpichového otvoru.  

Licí pánve  

Firma VESUVIUS ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.  je schopna zajistit plnou 

kombinaci obložení (vyzdívek a monolitů), řízení toku, proplachování a 

systémy detekce strusky pro jakoukoli konfiguraci ocelové licí pánve. 

Tento sortiment produktů a služeb může být kombinován i v rámci 

komplexní údržby. [20] 

 

Systémy plynulého odlévání 

Z pánve do plynulého odlévání mezipánve, VESUVIUS ČESKÁ 

REPUBLIKA, a.s. dodává celé spektrum moderních produktů pro 

všechny typy odlévání, lití a údržby. [20] 
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Zákazníci a trhy 

Společnost VESUVIUS ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. zajišťuje samostatné prodeje na 

území České republiky a Slovenska. Vývoz do ostatních zemí západní, střední a východní 

Evropy firma realizuje prostřednictvím prodejních kanceláří spol. VESUVIUS ČESKÁ 

REPUBLIKA, a.s.  

Na tuzemský trh společnost VESUVIUS ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. umístila 13% 

vlastní výroby. Největším tuzemským odběratelem byly opět TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. 

a to s podílem téměř 11%. Majoritní část produkce byla vyvezena do zemí střední a východní 

Evropy. Největším zákazníkem byla společnost Vöest Alpine s odběrem přesahujícím 27 tis. 

kusů žáruvzdorných výrobků a do Rakouska směřovalo celkem 14% produkce. Rusko s 

podílem 31% bylo největším trhem a hlavními odběrateli byly opět hutní kombináty v 

Novolipetzku a Magnitogorsku. Portfolio všech odběratelů v součtu za jednotlivé země je 

uvedeno na obrázku 2.2. 

 
 

 

  

Obr. 2.2  Zeměpisné rozložení cílových odběratelů společnosti VESUVIUS ČESKÁ 

REPUBLIKA, a.s. [17] 

Organizační struktura 

Společnost VESUVIUS ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. má v současné době 238 

zaměstnanců. Vedení firmy zahrnuje generálního ředitele – prokuristu, výkonného ředitele, 

výrobního ředitele, finančního ředitele, ředitele pro personalistiku, technického ředitele, 

ředitele pro údržbu a investiční rozvoj, ředitele pro nákup, ředitele pro prodej a ředitele pro 

oblast IT. Podrobný pohled na organizační strukturu společnosti VESUVIUS ČESKÁ 

REPUBLIKA, a.s. je znázorněn v příloze č. 1.  
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3 Příprava a realizace investičních projektů 

Vlastní příprava k realizaci a následná realizace investičních projektů je jednou ze 

základních podmínek úspěchu v oblasti dlouhodobého strategického rozvoje podniku. 

Celý investiční proces se může rozdělit do čtyř základních fází. [12]  

1) Předinvestiční se skládá z: 

 identifikace projektů, jejímž cílem je nalézt potenciálně realizovatelné projekty, 

 selekce projektů, jejímž cílem je na základě velkého množství údajů s větší přesností 

stanovit hodnotu projektu racionální metodikou, 

 vyhodnocení a případné ro zhodnutí o realizaci. 

2) Investiční – cílem je zabezpečit podmínky pro úspěšný start investice. 

3) Provozní – zabezpečuje a řídí vlastní provoz investice. 

4) Dezinvestice – zabývá se ukončením provozu s minimálními náklady. 

5) Postinvestiční audit – jehož včasné a kvalitní provedení je v zájmu lepšího rozhodování 

a řízení dalších podobných akcí. 

Převládající procesy v jednotlivých fázích investičního procesu je možné sledovat na 

obrázku 3.1. 

 

Obr. 3.1  Intenzita podnikových činností v jednotlivých etapách investičního procesu [10] 

Aby bylo dosaženo vysoké vypovídací schopnosti v celém investičním procesu, je 

nutné vždy určit již v oblasti metodické [10] 

 potřebné údaje pro zpracování, 

 metodiku zpracování, 

 rozsah, strukturu a formu výstupů. 
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Zdrojem potřebných dat a podpůrným prostředkem pro zpracování by měl být 

informační systém podniku, který vhodným metodickým nastavením poskytuje potřebné 

informace pro investiční rozhodování. 

3.1 Předinvestiční fáze 

Proces investičního rozhodování a plánování, investiční příprava, to jsou nejdůležitější 

části investičního projektu, které rozhodnou o osudu investice a konečné realizaci projektu.  

3.1.1 Klasifikace investic 

V úplném začátku procesu řízení investic je třeba ho specifikovat, tak aby mu bylo 

možné přiřadit kvantifikovatelné charakteristiky a aby mohla být stanovena metoda sledování 

a hodnocení konkrétního investičního projektu. Investiční projekty lze klasifikovat z mnoha 

hledisek.  

Podle podnětu se investice člení na [12]: 

 interní, vzniklé z potřeby, která ale může nabývat několik podob: potřeba úspor 

nákladů, obnovy nebo rozvoje z důvodu nedostatečné kapacity, potřeba umístění 

kapitálových zdrojů vytvořených v minulých obdobích, tak aby byly efektivně 

využívány, 

 externí, za účelem: 

rozvoje, růstu – nové příležitosti trhu, nabídky nových kontraktů, nových technologií, 

regulace slabých stránek – legislativně vynucené investice do ochrany životního 

prostředí nebo bezpečnosti práce. 

Z hlediska zachycení v účetnictví rozlišujeme investice na pořízení: 

 dlouhodobého hmotného majetku (např. stavby, výrobní zařízení,…), 

 dlouhodobého nehmotného majetku (licence, software,…), 

 dlouhodobého finančního majetku (vklady do investičních společností, dlouhodobé 

půjčky). 

 

Podle vzájemného vlivu více projektů je třeba rozlišovat projekty na: 

 plně substituční – přijetí jednoho vylučuje přijetí druhého (podnik potřebuje novou 

výrobní linku a volí mezi dvěma dodavateli různých linek), 

 zčásti substituční – neboli ekonomicky závislé, 
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 nezávislé – může (ale nemusí) být přijato více projektů najednou, jejich přijetí a 

realizace může probíhat současně, ale společné přijetí nepřináší žádné synergické 

efekty, 

 komplementární – vzájemně se doplňující projekty – přijetí jednoho projektu 

podporuje přijetí druhého, efekty ze společného provedení jsou vyšší, než kdyby byly 

investice provedeny nezávisle na sobě. 

 

Podle věcné náplně a jejího rozsahu je možno rozlišovat investice do [12]: 

 nového výrobního zařízení – pořízení nebo reprodukce hmotného statku, který bude 

sloužit k produkci známého výrobku na známé trhy, 

 nového produktu – komplex aktivit, jejichž výstupem je realizace nového výrobku, 

 nové organizace – investice představuje typ organizační změny, 

 nových trhů tj. komplexu aktiv, jejichž cílem je zaujmout pozici na novém trhu, 

 nového okolí – akce mají za cíl přizpůsobit se požadavkům měnícího se okolí – ať už 

daným zákonnou úpravou (bezpečnost práce, záruční doba, ochrana životního okolí) 

nebo novou společenskou změnou (např. měnící se preference ve spotřebě – tlak na 

úspornost spotřebičů), 

 nové firmy – projekty koupě firmy v rámci růstu, rozšíření aktiv. 

3.1.2 Investiční rozhodování 

Mimořádně důležitou úlohu v kapitálovém plánování a investičním rozhodování hrají 

riziko a čas. Jedná se totiž o finančně náročné operace s horizontem rozhodování delším než 

jeden rok, průměrně 5 až 10 let. Investicemi se velmi výrazně ovlivňují výsledky hospodaření 

a tržní hodnota firmy. Podstatou při rozhodování o investici je porovnávání vstupů (výdajů) 

a výstupů (výnosů). Při porovnávání je potřeba vzít v úvahu tři klíčové faktory, a to [13]: 

 Výnosnost – efektivnost, vztah mezi výstupy a vstupy projektu. 

 Riziko – nebezpečí, že nebude dosaženo očekávaných efektů nebo, že se špatně určí. 

 Likviditu – dobu splácení, schopnost přeměny investice na disponibilní finanční 

prostředky, bez ztráty a s minimálními transakčními náklady. 

Tato tři kritéria spolu úzce souvisí a vzájemně se ovlivňují. Investor se při realizaci 

investice snaží dosáhnout co nejvyššího výnosu s co nejmenším rizikem a při nejvyšší 
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likviditě. V reálné situaci je však investice s vysokou výnosností i vysoce riziková, kdežto 

málo riziková a likvidní investice je málo výnosná. [18]  

Názorně tuto skutečnost zachycuje „investorský trojúhelník“ na obrázku 3.2 [4]. Tento 

trojúhelník ukazuje, že pro naplnění jednoho vrcholu je nutné se vzdát naplnění vrcholů 

ostatních. Společnost je vždy nucena volit mezi těmito třemi vrcholy a nemůže v reálné 

situaci dosáhnout stoprocentního naplnění všech veličin. Většinou investor vybírá investiční 

příležitost, která mu při únosné míře rizika a udržení dostatečné likvidity, přinese 

požadovanou míru výnosnosti. [9]  

 

Obr. 3.2  Magický investiční trojúhelník 

3.1.3 Ekonomicko – finanční hodnocení investice 

 Dopad projektu je závislý nejen na čistě investičním rozhodnutí, ale i na 

způsobu financování, a to jak počátečních výdajů, ale i celého průběhu investiční a provozní 

činnosti. Investiční a finanční rozhodnutí se pak promítají do parametrů vstupujících do 

hodnocení investic.[12]  

 Finanční plán musí obsahovat informace o: 

 pořizovacích výdajích souvisejících s investicí, o způsobech účtování, 

 zdrojích, ze kterých bude investice financována, 

 odhadu obsazení trhu za podmínek nastavených strategií a promítnutého do odhadu 

tržeb, 

 finanční náročnosti provozu – náklady provozu a náklady kapitálu nutně zadrženého 

pro funkční a bezproblémový provoz, 
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 předpokládané ekonomické době trvání provozu, 

 riziku, které se promítá do požadované výnosnosti projektu. 

Získané informace pak investor promítne do tří základních charakteristik každé 

investice tak, aby byl zohledněn [12]: 

 faktor likvidity (každoroční peněžní toky plynoucí z investice od počátku až do 

konce), 

 faktor času (předpokládaná ekonomická doba životnosti projektu bez přímé 

souvislosti s technickou nebo účetní životností), 

 faktor rizika (výnosová míra, která je požadovaná z investic tak, aby pokryla riziko 

všech finančně zainteresovaných subjektů). 

3.1.4 Investiční plán 

Podnik má své obecné a dílčí cíle, které vychází z jeho vize a jsou ovlivňovány 

vývojem okolí podniku; na základě souběžného vývoje obou těchto prvků je aktualizován 

podnikový plán. 

Plán investic je jednou ze složek podnikového plánování a jako takový je s ním také 

svázán. Plán investic v celkovém podnikovém plánovacím systému je uveden na obrázku 3.3. 

 

Obr. 3.3  Investiční plán v kontextu podnikového plánování [12]  

Při neklesajícím trendu ale existuje hranice stávajících kapacit a je nutné rozšíření 
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nebo minimálně jejich obnova. K tomu jsou však nutné investice a investiční plány, jejichž 

potenciální realizace musí být podpořena finančním plánem. 

3.1.5 Plán cash flow 

Tvorba plánu celkového cash flow (nejen provozní části) vychází z plánu zisku, který 

koriguje o položky nesouvisející se skutečnými finančními toky. Je třeba si uvědomit 

souvislosti mezi ziskem a cash flow. Jak zisk, tak cash flow se sledují za určité období – jde 

o tzv. tokové veličiny. Zisk je tvořen rozdílem výnosů a nákladů, je pak zdaněn (daň – platba 

státu). Cash flow je rozdíl mezi příjmy a výdaji a jde o přírůstek skutečných finančních 

prostředků, které jsou ve firmě k dispozici. [12] 

Investiční plán by měl podrobněji rozpracovávat finanční dopady všech činností, jichž 

se týká, a to po celé období investičního procesu. 

Metody tvorby plánu cash flow: 

 Přímá metoda - sleduje se pouze tok skutečných peněz souvisejících s investicí, aniž 

se vyhodnocuje, zda a jak jsou účetně podchycené ve významu výnosů a nákladů.  

Fi = příjmyi - výdajei (3.1) 

Kdy: CFi = cash flow i - tého období přímou metodou 

 

 Nepřímá metoda - sledují se primárně položky výnosů a nákladů tak, jak jsou 

zachycené v účetnictví a jejich rozdíl (zisk). Ty se následně korigují o ty položky 

výnosů a nákladů, které neznamenaly skutečný pohyb finančních prostředků 

(například odpisy), nebo o ty výdaje a příjmy, které proběhly, aniž by byly zachyceny 

jako výnos nebo náklad. 

Společnost FASB (Financial Accounting Standarts Boards) preferuje metodu přímou, 

neboť je přehlednější a poskytuje jasnější informace o užití a zdroji peněz. Ve světě 

však tuto metodu používá jen přibližně 1% společností, neboť je pracnější a vyžaduje 

více výpočtů. [19]  

 

Základní etapy fyzické existence investice a typické příjmy a výdaje, které je 

doprovázejí, jsou zachyceny na obrázku 3.4. 
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Obr. 3.4  Položky nejvýznamněji ovlivňující cash flow v jednotlivých fázích  

investičního procesu. [12]  

Pro hodnocení investiční příležitosti se zpracovávají studie v různé míře podrobnosti 

(opportunity study, pre-fasibility study a fasibility study). Výsledkem je finanční plán 

investice, který musí být doprovázen s celopodnikovým finančním a investičním plánem. 

Nejdůležitější položkou je sledování dopadů cash flow z investice, které se budou lišit ve fázi 

investiční, provozní i dezinvestiční. 

3.2 Financování investičních projektů 

Je nutné zajistit prostředky v takové výši, aby byl jejich dostatek k dispozici nejen 

v investiční části, ale aby byla finančně pokryta i ta část vlastní provozní činnosti, která ještě 

negeneruje cash flow v důsledku pomalejšího proniknutí na trh nebo vysoké míry zadržování 

nutného nefinančního pracovního kapitálu. [14]  

Vznikne-li během životnosti situace nedostatku peněžních prostředků, může vést ke 

zbrzdění nebo úplnému zastavení projektu. Navržená struktura financování by měla být 

přijatelná a reálná nejen vzhledem k optimalizaci nákladů na kapitál, ale i stabilitě projektu 

i podniku. Zdroje financování se nejčastěji třídí ze dvou hledisek – podle svého původu a 

podle vlastnického vztahu. [7]  

3.2.1 Vlastní zdroje 

Vlastní zdroje jsou dražší, protože vlastník vložením nebo ponecháním kapitálu ve 

firmě podstupuje větší riziko, a proto požaduje větší výnosnost než věřitel, a to bez ohledu na 

fakt, že v rozvojové fázi často očekávaný výnos reinvestuje do firmy a svůj skutečný výnos 
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tím odkládá na pozdější dobu – ovšem toto činí s očekáváním, že později obdrží výnos, který 

zhodnotí i jeho prodlouženou dobu čekání. Vlastní zdroje dělíme na: 

 Interní zdroje 

Jako interní zdroje lze označit takové, které přichází z vlastní činnosti podniku, tj. zisk 

a odpisy. Proč jsou odpisy finančním zdrojem. Odpisy tím, že jsou nákladem, ale zároveň 

nejsou výdajem, se stávají speciální složkou ceny výrobků a služeb.[13] Skutečné prostředky 

získané z interních podnikových zdrojů a použitelné pro financování jsou: (tržby – výdaje – 

daně) = zisk + odpisy. Financování z interních zdrojů bývá často nazýváno samofinancování. 

Výhody samofinancování:  

 nedochází ke zvyšování objemu závazků, 

 posílením vlastního kapitálu ziskem se snižuje riziko firmy plynoucí ze zadlužení, 

a tím i případný požadovaný úrok z cizího kapitálu, kdyby ho firma chtěla později 

použít. 

Nevýhody samofinancování [12]: 

 zisk není zcela stabilním zdrojem, 

 zisk je zdrojem dražším, protože vlastníci právem vyžadují zhodnocení vyšší než je 

úroková míra dluhu a není možné podíl na zisku uplatnit jako nákladovou položku, 

což vlastní kapitál oproti cizímu ještě více zdražuje. 

 Externí zdroje 

Externími zdroji vlastního kapitálu pak jsou hlavně vklady vlastníků jak původní, tak 

navyšované. Při financování rizikových projektů z externích zdrojů vzniká prostor pro vstup 

tzv. rizikového kapitálu (venture kapitál). 

Poskytují ho firmy nebo jednotlivci, kteří investují svůj soukromý kapitál a nabízejí 

podnikům dlouhodobý kapitál, obvykle na 3-7 let. Soukromý kapitál je ale poskytován za 

získání podílu ve firmě, což je spojeno i s podílem na řízení firmy. 

Výhody venture kapitálu: 

 není třeba vkládat žádné majetkové záruky, 

 činnost podniku (cash flow) není ve fázi rozvoje zatížena úrokovými náklady a 

splátkami, 

 vstupuje nejen kapitál, ale i know – how, 
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 zvýší se podíl vlastního kapitálu, což pro případné věřitele snižuje riziko a roste 

možnost dostupnosti úvěru pro další financování za výhodnějších podmínek. 

Nevýhody venture kapitálu: 

 vysoká nákladovost, 

 vlastnická práva umožňující podíl na řízení se mohou stát příčinou interních rozporů 

při řízení. 

3.2.2 Cizí zdroje 

K cizím zdrojům kapitálu paří zejména úvěry, ať už obchodní či bankovní, ale také 

emise dluhopisů. Cenou za používání cizího kapitálu jsou úroky. Zahrnutí úroků do placených 

za cizí kapitál do nákladů snižuje daňový základ, a tím i výši placených daní. Působením 

daňového štítu se cizí kapitál dále zlevňuje (nadto je levnější, protože nese menší riziko), a 

proto bývá cizí kapitál levnější než vlastní. [14]  

Se zvyšováním zadluženosti nad určitou hranici však stoupá riziko pro věřitele, což se 

odráží i ve vyšší požadované úrokové míře za zápůjčku peněz. Zvyšování podílu cizího 

kapitálu na financování sice vede ke zvýšení ekonomické efektivnosti, ale také může být 

příčinou snižování finanční stability. 

Je třeba plánovat k příslušné výši dluhu a dohodnuté formy splácení a výše úroků 

i přímé platby v jednotlivých obdobích a je třeba oddělit od sebe platby úrokové (promítají se 

do nákladů) a vlastní splátky dluhu. Platby věřitelům mohou mít různé modifikace. [14]  

Splácení úvěru 

 Anuitní platby, kdy je věřiteli na konci každého období poskytnuta stejná částka 

obsahující jak úrok, tak splátku dluhu. 

 Splácení s konstantní splátkou. Věřiteli je na konci každého období zaplacen úrok 

příslušející dlužné částce daného období a stejná splátka odpovídající poměrné částce 

celkového dluhu poskytnutého na n období. 

 Individuální smlouva podle možností věřitele a dlužníka. 

Ať už je způsob vypořádávání dluhu jakýkoli, je třeba oddělovat úrok a skutečně 

splácenou částku, neboť úrok ze zapůjčeného kapitálu je nákladem započitatelným do výkazu 

zisků a ztrát, a tím se stává položkou, která snižuje zisk, a tak i daňové zatížení, zatímco 

splátka pouze snižuje hotovost podniku. [13]  
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3.2.3 Finanční leasing  

Je oblíbeným zdrojem financování investic, bývá sice dražší, ale pro podnik 

neznamená jednorázový výkyv v podobě finančních prostředků, ale plynulé platby. Majetek 

zůstává po dobu leasingu ve vlastnictví leasingové společnosti, proto se zlepšuje hodnocení 

firmy jak v ukazatelích zadluženosti, tak rentability. 

Mezi nejběžnější formy leasingu patří [12]: 

 Operativní (provozní) – krátkodobý. Životnost majetku je delší než období užívání 

a kromě financování se pronajímatel stará i o servis a údržbu majetku a bere na sebe 

náklady s tímto spojené. Po uplynutí sjednané doby se majetek vrací do rukou 

pronajímatele. 

 Finanční (kapitálový) – dlouhodobý. Trvá delší dobu a je obtížně vypověditelný, 

náklady na servis a údržbu na sebe obvykle přejímá nájemce a po skončení nájemní 

lhůty (po splacení celého majetku a koncové ceny) přechází majetek do vlastnictví 

nájemce. 

 Prodej a zpětný pronájem. Firma vlastnící majetek ho prodá leasingové společnosti 

a ta mu ho zpětně pronajme. Je využíván firmami, které mají problémy s hotovostí, 

jde vlastně o určitou formu hypotéky. 

Pro účely financování investičních projektů se používá leasing finanční. 

 

Výhody finančního leasingu [2]: 

 nájemce nepotřebuje v investiční fázi celý kapitál na pořízení majetku, ale pouze 

prostředky pro poplatky a první zvýšenou splátku; další leasingové splátky jsou 

rozloženy do delšího časového úseku, 

 leasingové splátky jako pronájem jsou platbou za služby, tedy daňově uznatelným 

výdajem, 

 společnost není zatížena úvěrem, leasing není zachycen v rozvaze, jen 

v podrozvahových účtech, 

 je nejjednodušší cestou financování projektu, například získání bankovního úvěru je 

mnohem složitější proces,  

 jeho sjednání bývá rychlejší a snadnější než sjednání bankovního úvěru, 

 nájemce může ovlivnit výši leasingových splátek v rámci určitých dohod, 

 riziko inflace nese pronajímatel. 

 



16 
 

Nevýhody finančního leasingu [2]: 

 nájemce nemůže uplatnit daňové odpisy do svých daňově uznatelných nákladů, 

protože vlastnické právo má po celou dobu leasingu pronajímatel, 

 cena leasingu je vždy vyšší než koupě za hotové, 

 nájemce má omezené právo nakládat s majetkem např. v oblasti úprav apod., 

 na nájemce jsou přenesena rizika od pronajímatele související s vlastnictvím majetku, 

 leasing je velice nákladný způsob financování, úrok může běžně dosahovat až 22 

procent,  

 leasingová smlouva je nastavená jako obtížně vypověditelná ze strany nájemce 

(vysoké penále). 

Nelze jednoznačně říct, že leasing je v každém případě výhodnější, to záleží vždy na 

konkrétních podmínkách, ale podnik by měl zvažovat i tento typ financování jako jednu 

z možností. 
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4 Teoretické vymezení základních metod hodnocení investic 

Pro určení hodnoty investice je nejdříve nutné definovat základní vstupní veličiny: 

 peněžní toky (investiční výdaje a cash flow) v každém období investičního procesu, 

 počet období předpokládaného provozu, 

 podniková diskontní míra, vyjadřující minimální požadované zhodnocení úměrné 

podstoupenému riziku, 

 možné jsou také další veličiny – náklady, zisk, - podle potřeby používaných metod. 

Metody hodnocení lze třídit do následujících kategorií: 

4.1 Metody nevýnosového charakteru 

Existuje velké množství případů, ve kterých je manažer nucen rozhodnout, zda 

investici realizovat, nicméně výsledný užitek lze jen velmi těžko kvantifikovat. V tomto 

případě mohou pomoci následující metody: 

4.1.1 Metoda analýzy užitné hodnoty 

Metodou analýzy užitné hodnoty lze srovnávat investice, ve kterých je nutno uvažovat 

více technických parametrů, jež mohou být vyjádřeny v různých jednotkách (například hluk a 

hmotnost). Srovnání může být ordinálního charakteru, kdy se určuje pouze pořadí variant podle 

kritéria nebo charakteru kardinálního, kdy se porovnávají přímo různé velikosti veličin [12]: 

 Metoda prostého pořadí. Pro každé kritérium je každé variantě přiřazeno pořadí, 

podle toho jak „dobrá“ je varianta v daném kritériu. Následně stačí všechna pořadí 

sečíst. Nejlepší variantou je varianta s nejnižší hodnotou součtu. Nevýhodou této 

metody je však ztráta proporce odlišnosti v kritériích. Ať je varianta X v kritériu A 

zásadně nebo nepodstatně lepší než varianta Y, v hodnocení dle metody prostého 

pořadí se to neprojeví. 

 Metoda bodovací. Tato metoda již zohledňuje proporce odlišnosti. Pro všechna 

kritéria jsou všem variantám přiděleny čísla b, jejichž hodnoty jsou definovány takto: 

Maximalizační kritérium (čím vyšší je hodnota nějakého parametru, tím větší je 

prospěch plynoucí podniku z pořízení investice).  

 

    =    
      

         
 (4.1) 
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Kdy:      = procentní body pro max. kritéria 

hmin  = minimální hodnota kritéria v souboru  

hmax  = maximální hodnota kritéria v souboru 

Analogicky, pro minimalizační kritérium (například spotřeba automobilu na 100 km) 

se určí b tímto způsobem: 

    = 
      

         
 (4.2) 

Nakonec se provede vážený součet všech normovaných hodnot b. Je zvolena varianta 

s nejvyšší hodnotou součtu. 

 Metoda normované proměnné. Nevýhodou předchozí metody je, že i když je 

respektován vzájemný odstup jednotlivých hodnot, nebere se v potaz směrodatná odchylka, 

tedy jestli jsou hodnoty relativně rozestoupeny hodně nebo málo, což lze odstranit použitím 

metody normované proměnné.  

Pro všechna kritéria jsou všem variantám přiděleny čísla u, která mají tuto podobu: 

    = 
   

 
 (4.3) 

pro maximalizační kritérium a pro minimalizační kritérium, 

    = 
   

 
 (4.4) 

Kdy:  u = normovaný tvar 

  =  střední hodnota, všech hodnot, kterých nabývá kritérium pro hodnocené 

varianty 

h =  hodnota, kterou má kritérium pro variantu 

 s =  směrodatná odchylka všech hodnot, kterých nabývá kritérium pro hodnocené 

varianty.  

  



19 
 

4.1.2 Nákladové metody 

 Nákladová kritéria nejsou obvykle ve finanční literatuře uváděna, protože 

nepracují s finančními toky, ale pouze s jejich nákladovou částí. [16] Je vhodné je použít pro 

výběr mezi variantami, které by vedly ke stejnému efektu z hlediska uplatnění produkce na 

trzích. 

 Metoda ročních průměrných nákladů.  

 =        (4.5) 

Kdy:  R = roční průměrné náklady 

N = průměrné provozní náklady za období 

k = požadovaná výnosnost podniku 

IN = počáteční investiční výdaj 

 Metoda vyrovnání investičních a provozních nákladů. [14] Použití této metody má 

smysl, pouze pokud jsou uvažovány dvě investice, z nichž jedna má vyšší náklady na počátku 

investice, ale nižší roční provozní náklady, a druhá obráceně. Je nutno poznamenat, že metoda 

srovnává pouze náklady, nesleduje výnosy. V této metodě je klíčové určení doby, za kterou 

dojde k vyrovnání nákladů: 

 =  
        

      
  (4.6) 

Kdy: n = čas související s investicí v letech 

IN  = počáteční pořizovací náklady kdy IN1 > IN2 

N  = roční provozní náklady kdy N1 < N2 

Časovou závislost kumulovaných nákladů je možno vyjádřit i graficky viz obr. 4.1. 

Tedy pokud pak trvá investice a její důsledky déle než doba n, je zvolena investice s nižší 

hodnotou N a vyšší hodnotou IN a obráceně. Na ose x je znázorněn čas, a ke každé časové 

jednotce je přiřazena příslušná výše nákladů. Konkrétně v tomto případě dochází k vyrovnání 

nákladů za 3 roky, tedy pokud je životnost investicí 3 roky, měl by být manažer indiferentní 

mezi těmito investicemi, pokud je však životnost investice delší než 3 roky, měla by být dle 

této metody přijata investice s vyššími počátečními pořizovacími výdaji a nižšími ročními 

provozními výdaji.  
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Obr. 4.1 Příklad kumulovaných výdajů a doba jejich vyrovnání 

4.2 Statické metody 

Statické metody se zaměřují především na sledování peněžních přínosů z investice, 

nicméně faktor rizika je zde zcela opomenut a faktor času je uvažován jen některými 

metodami a to jen omezujícím způsobem. S jejich užitím se můžeme setkat u projektů s velmi 

krátkou dobou životnosti a u všech projektů ve fázi předběžného výběru, kde jsou velmi 

dobrým sítem pro vyloučení nevýhodných investic. [7]  

4.2.1 Celkový příjem z investice 

 Celkový příjem z investice se získá sečtením všech očekávaných cash flow: 

CP = CF1 + CF2   …   CFn =     
 
    (4.7) 

Kdy: CP = celkový příjem z investice 

 CFi = cash flow i-tého roku 

Pokud manažer vybírá z více investic, upřednostněna je logicky ta s nejvyšším 

celkovým příjmem. 
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4.2.2 Čistý celkový příjem z investice 

 Jedná se o celkový příjem upravený o počáteční výdaj: 

NCP = CP – IN = -IN +     
 
    (4.8) 

Kdy: NCP = čistý celkový příjem z investice 

 CP = celkový příjem z investice 

IN = počáteční investovaný výdaj  

Pro realizaci investice je nutná podmínka kladnosti čistého celkového příjmu. 

4.2.3 Průměrný roční příjem 

 Průměrný roční příjem lze obdržet sečtením všech finančních toků spojených 

s investicí, dělený počtem let životnosti investice tedy:  

    =  
  

 
 (4.9) 

Kdy:      = průměrný celkový příjem 

CP = celkový příjem 

n = počet let životnosti investice  

Průměrný roční příjem nelze považovat sám o sobě jako kritérium přijatelnosti, 

poskytuje pouze orientační informaci o tom, s jakým efektem lze počítat v jednotlivých letech 

– může být využit například pro úvahy o splácení závazků vzniklých v souvislosti s pořízením 

investičního majetku. 

4.2.4 Průměrná roční návratnost 

 Průměrná roční návratnost udává, kolik procent investované částky se ročně 

průměrně podniku vrátí: 

  =  
   

  
 (4.10) 

Kdy:    = průměrná roční návratnost 

     = průměrný celkový příjem 

    = počáteční investovaný výdaj 

Logicky je považováno maximální procento roční návratnosti. Podnik by měl dále 

uvažovat o realizaci, pokud je částka uhrazena minimálně ze sta procent. Je však nutno si 

uvědomit, že se zde pracuje s průměrnými hodnotami. Výsledek je zde zkreslen z důvodu 

ignorace časové hodnoty peněz.  
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4.2.5 Průměrná doba návratnosti 

 Průměrná doba návratnosti udává, za jakou dobu by mělo dojít při rovnoměrné 

realizaci peněžních toků ke splácení investice, tedy: 

     =  
 

  
 (4.11) 

Kdy:       = průměrná doba návratnosti 

     = průměrná roční návratnost 

Investice je vyloučena, pokud je doba návratnosti delší, než očekávaná doba 

životnosti, což signalizuje, že prostředky vložené do investice se nevrátí.  

4.2.6 Doba návratnosti s ohledem na rozložení přicházejících cash flow  

Tato doba návratnosti udává, kdy se investice vrátí sice bez započítání rizika, ale při 

započítávání cash flow postupně tak, jak do firmy přicházejí v jednotlivých letech po sobě. 

Pro každý rok zvlášť je propočtena hodnota čistého příjmu z investice NCP a rok návratnosti 

je ten, kdy je poprvé čistý příjem z investice nulový. [12] 

  =         
 
  (4.12) 

Kdy:    = počáteční investovaný výdaj 

a  = doba návratnosti 

Zi = zisk po zdanění v i-tém roce 

Oi = odpisy v i-tém roce 

i = období 1 až a 

 

4.2.7 Průměrný výnos z účetní hodnoty 

Průměrnou účetní výnosovou míru (Accounting-Based Profitability Measures – ABPM) 

lze určit jako podíl průměrných prognózovaných zisků a průměrné čisté účetní hodnoty 

investice. Jako nejefektivnější projekt je pak označen ten, který dosahuje nejvyšší 

procentuální hodnoty tedy [10]: 

    = 
      

 
   

    
 
   

 (4.13) 

Kdy:      = průměrná účetní výnosová míra 

ZCi  = zůstatková cena používaného majetku v i-tém roce 

ziski  = čistý provozní zisk z investice v i-tém roce 

n = doba životnosti investice 
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Zde je ovšem nutné připomenout nedostatky této metody. Opět je zanedbán vliv 

časové hodnoty peněž. Navíc, výše výsledku závisí na účetních pravidlech konkrétního 

podniku. Výdaje na investici totiž mohou být chápany dvojím způsobem – buď mohou být 

zařazeny mezi majetek firmy (vyskytnou se ve jmenovateli zlomku), tyto jsou pak 

odepisovány a ovlivňovány odpisovou politikou firmy nebo chápány jako náklady běžného 

období a snižují výši toků hotovosti bezprostředně v jednotlivých letech životnosti projektu.  

4.3 Dynamické metody  

Hlavním rozdílem statických a dynamických metod je, že dynamické metody berou 

v potaz i faktor času i riziko, které je vyjádřeno zvýšenou úrokovou mírou vyjadřující 

požadovanou výnosnost. [16]  

4.3.1 Čistá současná hodnota 

Čistá současná hodnota je podstatou všech dynamických metod. Je srozumitelná, 

přehledná a dává jasná rozhodovací kritéria, proto se jedná také o jeden z nejpoužívanějších 

konceptů. Jedná se vlastně o součet kapitálových výdajů a příjmů z investice, ale v současné 

hodnotě (oboje se diskontuje na hodnotu peněz v roce pořízení investice). [12]  

   =        
   

      
 
    (4.14) 

Kdy:      = čistá současná hodnota 

    = počáteční investovaný výdaj 

    = cash flow v i-tém roce 

k = požadovaná výnosnost podniku 

i  = rok provozu investice 

Investici lze přijmout, pouze pokud je hodnota NPV nezáporná, neboť pokud je 

záporná, nedochází nikdy k navrácení vloženého kapitálu (v té míře, kterou investoři a 

věřitelé vzhledem k podstoupenému riziku požadují). NPV vlastně udává, kolik peněz nad 

investovanou částku dostane podnik navíc.  
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Význam diskontní míry 

Je nutno si uvědomit, že u vzniku každého podniku musel být vložen kapitál (ať už 

vlastníky, či investory). Věřitelé očekávají za poskytnutí svého kapitálu úrok a vlastníci také 

chtějí, ať se jejich investice vrátí. Výši podstoupeného rizika, ze které obě skupiny vyžadují 

odměnu, ovlivňuje [10]: 

 velikost podniku – obecně platí, že čím menší je podnik, tím rizikovější je investice, 

 odvětví a jeho závislost na trhu a hospodářském cyklu, 

 čím zadluženější je podnik, tím více se cítí investoři a věřitelé ohrožení a požadují 

vyšší odměnu, 

 historické ukazatele – firmy s dobrými výsledky v minulosti snadněji získávají kapitál 

za lepších podmínek. 

Další výhodou NPV je její aditivita, čili možnost sčítat více různých investic a 

porovnávat jejich různé efekty.  

4.3.2 Vnitřní výnosové procento 

Vnitřní výnosové procento je definované jako procentuální výnosnost, kterou investice 

poskytuje během doby životnosti. Matematicky pak představuje diskontní sazbu, která vede 

k NPV = 0, tedy IRR je možné vypočítat ze vzorce [12]: 

      
   

      
 
   =    (4.15) 

Kdy:    = počáteční investovaný výdaj 

    = cash flow v i-tém roce 

Protože je vzorec pro výpočet IRR polynomickou funkcí, bude řešením n hodnot IRR. 

Zde ovšem může docházet k nepřehledným situacím, které přinesou spíše více škody než 

užitku, a proto se doporučuje používat metodu IRR jen tam, kde bude řešením pouze jedna 

hodnota. Tomuto požadavku vyhovují investice s tzv. konvenčními peněžními toky, tj. řada 

cash flow, která začíná zápornou hodnotou cash flow (počáteční investiční výdaj) a pak už 

následují jen kladné hodnoty cash flow.  
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4.3.3 Iterační způsob výpočtu IRR  

Nejdříve je nutný předpoklad konvenčního průběhu závislosti NPV na diskontní 

sazbě, tedy NPV je vlastně klesající funkcí diskontní sazby. Při určité diskontní sazbě tedy 

graf NPV protíná horizontální osu. Přesná hodnota IRR se počítá obtížně, její hodnotu je 

nutné odhadovat. Pokud je při odhadu zvolena IRR taková, že je obdržena NPV kladná, je 

nutné odhad zvýšit a obráceně. K výpočtu IRR je možné použít podobnost trojúhelníků, jak 

vyplývá z obr. 4.2. 

    

      
= 

          

      
 (4.16) 

Kdy: NPVn = kladná čistá současná hodnota investice 

NPVv  = záporná čistá současná hodnota investice 

     = vnitřní výnosové procento 

    = diskontní sazba nižší než IRR  

    = diskontní sazba vyšší než IRR  

Celou situaci lze přehledně zachytit na obrázku: Zde je dokázána oprávněnost této 

metody. Vyznačené trojúhelníky na tomto obrázku jsou si podobné, neboť mají jeden úhel 

společný a jeden úhel pravý, tedy i třetí úhel musí být stejný. 

 

Obr. 4.2 Odvození přibližného vzorce pro výpočet IRR při konvenčním průběhu CF 

Po úpravě pak lze vyjádřit vztah pro přibližný výpočet IRR takto [10]: 

   =      
    

          
          (4.17) 

Kdy:     = vnitřní výnosové procento 



26 
 

 NPVn = kladná čistá současná hodnota investice 

NPVv  = záporná čistá současná hodnota investice 

    = diskontní sazba nižší než IRR  

    = diskontní sazba vyšší než IRR  

Touto metodou dojde k prvnímu přiblížení hodnoty IRR (lze označit jako IRR1), při 

potřebě zpřesnění je možno postupovat takto: Vyjde-li hodnota f (IRR1) > 0, v předchozím 

výpočtu lze nahradit hodnoty NPVn a kn hodnotami f (IRR1) a IRR1 a je obdržena nová, 

přesnější hodnota IRR2. Takto lze postupovat analogicky, i pokud f (IRR1) < 0. Tuto metodu 

je možno opakovat, dokud IRR neodpovídá požadované míře přesnosti. 

Nutno podotknout, že v dnešní době se iterační vzorec již moc nepoužívá, neboť je 

možné využití rozšířené výpočetní techniky. 

Mnoho společností dnes vnitřní výnosové procento dokonce preferuje před metodou 

čisté současné hodnoty. To však někdy nemusí být výhodné. Ač jsou obě zmíněné metody 

v podstatě ekvivalentní, IRR má několik nedostatků.  

Některé projekty (například půjčky) mají peněžní toky, kdy nejdříve dochází ke cash 

inflow, a poté postupně ke cash outflow. Zde je nutno podotknout, že čím nižší je IRR, tím 

výhodnější je projekt. Některé investice nemají konvenční peněžník tok vůbec – znaménka se 

u cash flow z různých let střídají. Hodnot IRR pak existuje více a hodnocení investice pak 

může být velice složité a výsledek zavádějící.[11]  

4.3.4 Metoda modifikovaného IRR 

Pro spoustu nedostatků IRR byla vytvořena metoda modifikovaného IRR, kterou lze 

použít i tam, kde cash flow nemají konvenční průběh. Jak postupovat [12]: 

 veškerá záporná cash flow jsou přepočítána na současnou hodnotu a jsou sečtena, 

nechť se absolutní hodnota jejich součtu rovná PV*, 

 veškerá kladná cash flow jsou přepočítána na budoucí hodnotu a jsou sečtena. Nechť 

se hodnota jejich součtu rovná FV*, pak: 

    =  
   

   

 
   (4.18) 

Kdy:      =modifikované vnitřní výnosové procento 

     =kladná cash flow přepočítaná na budoucí hodnotu 

     = absolutní hodnota záporných cash flow přepočítaných na současnou hodnotu 
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Výhodou modifikovaného vnitřního výnosu je, že jej lze vždy spočítat a jeho výpočet 

je i snazší. Interpretace je již však bohužel obtížnější. Zároveň je nutné klást si otázku, jakou 

diskontní míru vlastně pro výpočet použít. Někteří autoři například doporučují používat jako 

diskontní míru úrokovou míru dostupnou na peněžním trhu pro střednědobé a dlouhodobé 

bezrizikové vklady, tedy používat úrokovou míru, za kterou je dostupný kapitál s nízkou 

úrovní rizika – předpokládá se, že všechny záporné peněžní toky musí být kryty právě tímto 

kapitálem a naopak všechny kladné finanční toky by mohly být vloženy do málo rizikových 

úložek s touto úrokovou mírou. [2] 

Tuto úrokovou míru lze například aproximovat úrokovou mírou pětiletých dluhopisů 

ČR. Za povšimnutí stojí, že kdykoliv je k výpočtu MIRR použita diskontní míra menší než 

IRR, je vždy MIRR větší než podniková diskontní míra. To lze využít v rozhodovacím 

procesu – pokud je k výpočtu MIRR použita reálná podniková diskontní míra a výsledná 

hodnota MIRR je vyšší než tato reálná podniková diskontní míra, investice se přijímá. [10] 

4.3.5 Index ziskovosti 

Index ziskovosti (Profitability Index) je také relativním měřítkem, které může být 

nápomocné při rozhodování o investicích: 

  =  
 

  

      
 
   

  
 (4.19) 

Kdy:    = index ziskovosti (profitability index) 

    = cash flow 

IN  = počáteční kapitálové výdaje 

a hodnota čitatele vyjadřuje současnou hodnotu prognózovaných budoucích toků 

hotovosti. Projekt je přijat, pokud je PI > 1, což logicky přímo souvisí s požadavkem kladné 

NPV. Čím vyšší je PI než jedna, tím je investice ekonomicky výhodnější. 

4.3.6 Doba návratnosti 

Doba návratnosti (The Payback Period – PP) je definována jako takový počet let, za 

které tok cash flow vyrovná hodnotu počátečních kapitálových výdajů na investici. Jako lepší 

je pak považována investice, která uhradí své výdaje pomocí cash flow co nejdříve a ve 

stanoveném limitu. Tato metoda má však několik problémů, které je nutno zmínit. [12]  

 Tato metoda přisuzuje stejné váhy všem cash flow před datem návratnosti a žádnou 

váhou tokům po datu návratnosti (tedy se vlastně jedná o metodu statickou). Tento 
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problém lze odstranit zavedením tzv. diskontované návratnosti, kdy diskontujeme cash 

flow, jež mají vyrovnat výši vynaložených nákladů.  

 Určování doby návratnosti nerespektuje fakt, že projekty mohou mít různou životnost 

(krátkodobé, dlouhodobé). Je tedy možné, že budou z výběru vyškrtnuty dobré 

projekty, které ovšem nabízejí zajímavý výnos až později, po datu návratnosti.  

 Další problém se může objevit u nekonvenčních průběhů peněžních toků, kdy se 

objeví záporné hodnoty cash flow po návratnosti investice. Doba návratnosti pak 

vypovídá zkresleně. [12]  

Zatímco například metoda NPV a IRR spíše hodnotí kladný přínos investice, doba 

návratnosti spíše souvisí s hodnocením rizika. Manažeři, kteří žijí ve světě plném nejistoty 

s neustálou hrozbou krachu projektu, často používají tuto metodu, neboť odpovídá na 

základní otázku: Kdy se vložené prostředky vrátí. [6]  

Z uvedených kritik vyplývá, že metodu je vhodné použít jen pro hodnocení projektů, 

které jsou navrženy se stejným časovým horizontem, přičemž může být užitečné ji použít 

k hodnocení: 

 u projektů s krátkou životností, 

 u projektů s vysokým rizikem, 

 jako doplňující kritérium hodnocení. 

4.3.7 Diskontovaná ekonomická přidaná hodnota DEVA 

Ekonomická přidaná hodnota EVA (Economic Value Added) vyjadřuje ekonomický 

zisk podniku, tedy co vlastně ve firmě zůstane po uspokojení všech poskytovatelů kapitálu, 

tzn. poté, co si odměnu za poskytnutý kapitál z firmy odnesou jak věřitelé, tak vlastníci. 

Metoda EVA vznikla v 90. letech 20. století a hodí se pro hodnocení projektů, ale 

například i pro hodnocení výkonnosti manažerů. [1]  

Existuje více vztahů, jak vyjádřit hodnotu EVA, zde je použit ten nejpřehlednější 

z nich: 

   =          (4.20) 

Kdy:      = ekonomická přidaná hodnota 

EAT  = čistý zisk 

E  = vlastní kapitál, který firma používá 

re = očekávaná výnosnost vlastníků, která odráží dané riziko.  
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Pokud by bylo přijato zjednodušení, které abstrahuje například od mimořádné činnosti 

podniku, lze vypozorovat, že EVA je ta část zisku, která zůstane v podniku po uspokojení 

požadavků vlastníků. Ekonomicky přidanou hodnotu pak lze použít také pro hodnocení investic, a 

to v dynamické podobě, kdy jsou pro každý rok hodnoty EVA diskontovány podobně jako 

peněžní tok u metody čisté současné hodnoty. Lze pak použít následující vzorec [10]: 

     =  
    

      
 
    (4.21) 

Kdy:      = diskontovaná ekonomická přidaná hodnota 

      = ekonomická přidaná hodnota v i-tém roce 

k  = podniková diskontní míra v i-tém roce 

Projekt je možné přijmout, je-li jeho ekonomická přidaná hodnota větší nebo rovna 

nule, což potvrzuje, že po uspokojení všech subjektů zainteresovaných na výnosech kapitálu 

ve firmě zůstal navíc určitý zisk, který je zdrojem růstu podniku.  

4.3.8 Anuitní metoda 

Tato metoda je vhodná pro projekty, u kterých se předpokládá stabilní průběh 

peněžního toku. Vychází z analogie investice s půjčkou, která má být splácena pravidelně, 

stejně velkými splátkami, vždy na konci každého období. Počítá se následujícím způsobem:  

 =
        

        
   (4.22) 

Kdy: a = anuita 

 J = počáteční vzniklý dluh 

 k = úroková míra 
 

Podle vzorce 

  =   
        

        
 (4.23) 

Kdy:    =  anuitní metoda 

    = počáteční investovaný výdaj 

 n =  počet let 

k =  úroková míra 

kde IN je počáteční investovaný výdaj lze spočítat, jakou minimální výší pravidelně 

v každém období tvořených cash flow by došlo ke splacení investice tak, aby NPV byla 

nakonec nulová. Investice by měla být přijata, je-li anuita menší nebo rovna cash flow 

v každém období.   
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5 Praktická část 

V praktické části diplomové práce je zpracován investiční projekt společnosti VESUVIUS 

ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., kterým je monolitické dno licí pánve ELBY a po představení 

výrobku, provedu ekonomické vyhodnocení jak na straně výrobce, tak vyhodnocení přínosu 

použití monolitického dna licí pánve na straně odběratele.  

Všechny údaje o cenách, které jsem obdržela od společnosti VESUVIUS ČESKÁ 

REPUBLIKA, a.s., jsou upraveny koeficientem z důvodu utajení interních informací, a tudíž 

neodpovídají skutečným cenám, které společnost VESUVIUS ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. 

používá. 

5.1 Licí pánve v sekundární metalurgii 

Současné technické dovednosti umožňují výrobu mnoha druhů ocelových slitin a 

speciálních ocelí s odlišnými vlastnostmi. A právě proto nám tok technologických kombinací 

sekundární metalurgie jednoznačně přispívá k vytváření podmínek pro tuto výrobu. Licí 

pánev v sekundární metalurgii je součástí tohoto výrobního procesu a bez jejího využití 

s kvalitními žáruvzdornými materiály se současná i budoucí výroba oceli neobejde. 

5.1.1 Popis licí pánve, funkce vyzdívky 

Ocelářská licí pánev je součástí technologického toku výroby oceli mezi tavicí pecí 

(konvertorem) a odléváním oceli. [21] 

 V této části rovněž probíhá pánvová metalurgie, která je v moderní době jedním 

z mnoha důležitých uzlů dosavadního způsobu výroby oceli. V důsledku pravidelného použití 

licí pánve dochází k opotřebení vyzdívky, a proto se k zajištění vysoké životnosti pánve 

používá nejodolnějších vysoce jakostních žáruvzdorných materiálů. Fotografie licí pánve je 

na obrázku 5.1. 

Prakticky jde o velkou ocelovou nádobu, která je uvnitř opatřena speciální 

žáruvzdornou izolační vrstvou, na níž je obvykle položena vnitřní šamotová žáruvzdorná 

vyzdívka. Dno nádoby také bývá vyztuženo žárobetonem, ve kterém se nachází spodní licí 

výpust. Na vnějších bocích pánve se nachází velké boční ocelové úchyty pro zavěšení na 

velký transportní jeřáb. 
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Obr. 5.1  Licí pánev 
 

Žáruvzdorná vyzdívka pánve se během jejího provozu vždy opotřebovává vlivem 

mechanického namáhání, vysokých teplot, teplotních šoků (zejména prudkého zahřátí na 

vysokou teplotu) i chemického působení kovové taveniny a strusky. Proto je nutné 

žáruvzdornou vyzdívku kontrolovat, udržovat a vyměňovat. [5]  

5.1.2 Pracovní vyzdívka půdy licí pánve 

Pracovní vyzdívka dna a dopadového místa je tvořená klasickými pravoúhlými 

dolomitovými tvarovkami nebo betonovým monolitem a je v provozních podmínkách ve 

styku s tekutým kovem (oceli).  

Vyzdívání pracovní půdy s betonovým monolitem má tu výhodu, že nám odpadají 

veškeré svislé spáry v půdě. Zabetonujeme mezeru mezi kameny a betonovým monolitem. 

Mezeru mezi pracovní stěnou a betonovým monolitem zapěchujeme žáruvzdorným 

materiálem TARRAM. Celý betonový monolit váží okolo pěti tun. Po vložení monolitické 

betonové půdy pokračujeme v klasickém zdění pracovního zdiva licí pánve. Nevýhodou 

pracovní půdy s betonovým monolitem je vyšší cena a tím i spojené vyšší náklady. [5]  

5.1.3 Pracovní vyzdívka stěny licí pánve 

Pracovní vyzdívka stěny licí pánve je v přímém styku s tekutým kovem (oceli). Použití 

výrobků z dolomie pro vyzdívání licích pánví je hlavně na dno, dopadové místo a stěny pánve. 

[15]  



32 
 

5.1.4 Strusková zóna  

Strusková zóna je nejdůležitější část pracovní vyzdívky. Je to nejvíce opotřebovávána 

oblast, která je provedená z nejkvalitnějších a nákladově nejdražších tvarovek.  

Takto vyzděná licí pánev má životnost jedné kampaně pracovní vyzdívky cca 60 až 70 

taveb. V průběhu této kampaně se průběžně kontroluje stav opotřebení struskové zóny a 

pracovní vyzdívky. Po 30 až 40 tavbách je provedena oprava hlavně vyzdívky struskové zóny 

a výměna dvou licích a jednoho dyšného kamene. Nepracovní vyzdívka se vyměňuje, co pět 

kampaní, to znamená v rozmezí 300 až 350 taveb. Na obrázku 5.2 je zobrazena licí pánev 

v řezu s označením všech prvků, ze kterých se skládá.  

 

 

A - strusková zóna, B - pracovní zóna, C - licí kámen, D - žárobeton pod límcem, E - dolní a horní 

výlevka z licí pánve, F - uzamčení licí pánve, G - pracovní půda, H - distanční kroužek, I - argonovací 

dmyšna, J - otvor pro usazení licího kamene, K - dopadová zóna, L - ochranná vrstva (80 mm), 

M - žárovzdorný zásyp mezi ochrannou vrstvou a pracovním zdivem, N – struska, O - žárovzdorný zásyp, 

P - hladina tekuté oceli, R - izolační zásyp, S - zásyp mezi pracovní půdou a vyzdívkou. 

Obr. 5.2  Řez licí pánví [22] 
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5.1.5 Koloběh licí pánve 

 

 

Obr. 5.3  Oběh licí pánve na sekundární metalurgii ocelárny hutního podniku 

 

Pánve po instalaci nové vyzdívky nebo po opravách, jsou v provozu kyslíkové 

konvertorové ocelárny v hutním podniku vyhřáté na teplotu 1200 °C, nastrojeny a dány do 

užívání. 

Vyhřátí pánve se provádí na vertikálním nebo horizontálním ohřevu, po dobu 24 hodin 

před samotným litím oceli. Vyhřátá pánev je položena na vůz, který zajíždí pod 

konvertorovou nádobu, kde se uskuteční odpich oceli. 

Podle značky oceli, již v části sekundární metalurgie, absolvuje pánev s tekutou ocelí 

cestu po jednotlivých zařízeních, dle obrázku 5.3. V části sekundární metalurgie je vždy 

pánev přistavena na argonovací stanici (AR), kde je ocel homogenizována a prováděna úprava 

strusky. Pánev putuje na další zařízení podle značky oceli, v různých kombinacích. 
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V pánvové peci se ocel přihřívá, homogenizuje a leguje. IR-UT je chemický ohřev, 

kde se chemickými procesy zahřívá ocel na požadovanou teplotu. RH je cirkulační vakuovací 

stanice, kde ocel proudí do vakuovací nádoby, tento proud ocele je vyvolán účinkem 

neutrálního plynu. V této vakuovací nádobě dochází k odplynění a je možné i legování oceli. 

Po jednotlivých úpravách podle požadavku na jakost oceli je pánev postavena do 

stojanu zařízení plynulého odlévání (ZPO), nebo je ocel odlita spodem do ingotů. 

5.2 Inovovaný systém monolitického dna licí pánve ELBY  

ELBY (Enhace Ladle Bottom Yield), volně přeloženo jako Systém pro zvýšení 

výtěžku oceli během odlévání. Tento produkt vyrábí společnost VESUVIUS ČESKÁ 

REPUBLIKA a.s., která se zabývá výrobou isostaticky lisovaných žáruvzdorných výrobků 

zejména pro ocelářský průmysl. Jedná se monolitické dno licí pánve ze žáruvzdorného 

betonu, které bylo instalováno v letech 2012 až 2014 na kyslíkové konvertorové ocelárně a 

zkušebně dáno do provozu ve společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. 

 

Obr. 5.4 Licí pánev s monolitickým dnem ELBY 

Jak je znázorněno na obrázku 5.4 má toto dno speciálně upravený tvar výtokových 

kanálů pro lepší oddělení rozhraní struska – kov. K měření a vyhodnocení výtěžku oceli byly 

použity speciální kamery s infračerveným termálním snímáním pro zajištění maximální 

výtěžnosti oceli.  
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5.3 Ekonomické vyhodnocení použití dna licí pánve ELBY u výrobce 

Výrobce monolitického dna licí pánve ELBY společnost VESUVIUS ČESKÁ 

REPUBLIKA, a.s. vyčíslila celkové investiční výdaje spojené s pořízením potřebného 

technologického zařízení na částku 400 000 €.  

Příjem ve formě tržeb z prodeje jednoho prodaného monolitického dna tato společnost 

definovala ve výši 6 800 €/ks. Společnost rovněž definovala předpokládaný nárůst objemu 

prodeje monolitického dna, který je uveden v tabulce 5.1. 

Tab. 5.1  Vývoj objemu produkce prodeje s vývojem zisku v rámci 5 let 

Rok 1 2 3 4 5 

Objem produkce (ks) 60 102 160 170 180 

Tržby (€) 408 000 693 600 1 088 000  1 156 000 1 224 000 

Náklady (€) 286 040 479 168 776 940 828 280 879 620 

Zdroj: Interní materiály společnosti 

Pro vyhodnocení investice je nutné vypočítat hodnoty cash flow v jednotlivých letech 

provozování, kdy od zisku je nutné odečíst daň z příjmů plynoucí z této investice. Tato daň se 

vypočítá z vygenerovaných zisků v jednotlivých letech snížených o odpisy této investice (viz 

tabulka 5.2). Vzhledem k tomu, že investice souvisí s pořízením strojního zařízení, činí doba 

odepisování 5 let. Společnost VESUVIUS ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. se rozhodla pro metodu 

rovnoměrných odpisů dle vzorce 5.1. Rovnoměrné odepisování – sazba u druhé odpisové 

skupiny u rovnoměrného odepisování je v prvním roce 11% a v dalších letech odepisování 

22,25%.  

Tab. 5.2 Odpisový plán pro rovnoměrné odpisování na 5 let 

Rok Odpis v € Oprávky v € 

2015 44 000 44 000 

2016 89 000 133 000 

2017 89 000 222 000 

2018 89 000 311 000 

2019 89 000 400 000 
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  =
        

   
 (5.1) 

Kdy:  RO = roční odpis  

VC = vstupní cena  

sazba = odpisová sazba v % 

Z níže uvedených údajů provozních nákladů, odpisů a zisku z investičního projektu lze 

nyní vypočítat peněžní příjmy plynoucí z investice během jejího provozování prvních 5 let. Je 

nutné vypočítat hospodářský výsledek, zdanit jej 19% daní z příjmů právnických osob tak jak 

je uvedeno v tabulce 5.3. 

 

Tab. 5.3 Peněžní příjmy plynoucí z investice (neoznačené hodnoty jsou v €) 

Rok 
Provozní 

náklady 
Odpisy Tržby 

HV před 

zdaněním 

Daň z 

příjmu 

HV po 

zdanění 

Kumulovaný HV 

po zdanění 

2015 286 040 44 000 408 000 77 960 19% 69 384 69 384 

2016 479 168 89 000 693 600 125 432 19% 111 634 181 019 

2017 776 940 89 000 1 088 000 222 060 19% 179 869 360 887 

2018 828 280 89 000 1 156 000 238 720 19% 193 363 554 250 

2019 879 620 89 000 1 224 000 255 380 19% 206 858 761 108 

 

Jelikož odpisy jsou nákladovou položkou, ale společnost ve skutečnosti peníze reálně 

nevydává je nutno vypočítat cash flow neboli peněžní tok jako součet odpisů a hospodářského 

výsledku po zdanění, jak je uvedeno v tabulce 5.4. 

Tab. 5.4 Výpočet cash flow (neoznačené hodnoty jsou v €) 

Rok Cash flow Kumulované Cash flow  

2014 - 400 000 - 400 000 

2015 113 384 -286 616 

2016 200 634 -85 982 

2017 268 869 182 887 

2018 282 363 465 250 

2019 295 858 761 108 
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5.3.1 Vyhodnocení investice statickou metodou 

Zda je tato investice pro společnost výhodná, bylo vypočítáno pomocí ukazatelů, které 

jsou uvedeny v teoretické části diplomové práce. 

 Celkový příjem z investic 

Celkový příjem z investic je roven součtu všech očekávaných peněžních toků. 

Výpočet je proveden podle vzorce 4.7 z teoretické části diplomové práce.  

CP = 113 384+ 200 634+ 268 869+ 282 363 + 295 858 = 1 161 108 € 

Hodnota celkového příjmu z investice představuje 1 161 108 €. 

 

 Čistý celkový příjem z investice 

Čistý celkový příjem z investic je celkový příjem upravený o počáteční výdaj. 

Výpočet byl proveden podle vzorce 4.8 z teoretické části diplomové práce. 

NCP = 1 161 108 – 400 000 = 761 108 € 

Čistý příjem z investice je kladný, je možné dále uvažovat o její realizaci. 

 Doba návratnosti 

Doba návratnosti definuje, za jak dlouhou dobu se společnosti vrátí pomocí peněžních 

příjmů vložený kapitálový výdaj.  

Dle tabulky 5.4 ve třetím roce je čistý příjem poprvé kladný, což znamená, že vložené 

prostředky jsou již navráceny. Třetí rok je tedy rokem návratnosti investice. Je tedy možné 

vypočítat dobu návratnosti přesněji. 

V tabulce 5.4 je uvedeno poslední záporné kumulované cash flow 85 982 €, ve třetím 

roce je pak uvedeno cash flow 268 869 €. 

Výpočet doby návratnosti pak vychází z podmínek definovaných ve vzorci 4.12 

z teoretické části. 

Doba návratnosti =   
       

        
 = 2,320  

Takto vypočtenou dobu návratnosti je možné vyjádřit přesněji a to 2 roky a 116,8 dní 

(0,32 x 365). Peněžní příjmy plynoucí z investice se tak vyrovnají počátečnímu investičnímu 

výdaji za 2 roky a 117 dní. Pro každou investici je nejvhodnější co nejkratší doba její 

návratnosti. 
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5.3.2 Vyhodnocení investice dynamickou metodou 

 Čistá současná hodnota 

Společnost VESSUVIUS ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. požaduje výnosnost u investičního 

projektu ELBY v RS 10%. Díky tabulce 5.4 je znám každoroční peněžní příjem z investic, který 

je upraven diskontním faktorem. Od kumulovaných diskontovaných cash flow je potom 

odečten kapitálový výdaj a je tak získána čistá současná hodnota investice (viz. tab. 5.5). Čistá 

současná hodnota byla vypočítána dle vzorce 4.14 z teoretické části.  

Tab. 5.5 Výpočet diskontovaného cash flow (neoznačené hodnoty v €) 

Rok Cash flow Diskontní faktor Diskontovaný CF 
Kumulovaný 

diskontovaný CF 

2015 113 384 1 113 384 113 384 

2016 200 634 0,9090909 182 395 295 779 

2017 268 869 0,8264463 222 206 517 984 

2018 282 363 0,7513148 212 144 730 128 

2019 295 858 0,6830135 202 075 932 203 

 

NPV = 932 203– 400 000 = 532 203 € 

Čistá současná hodnota projektu s ohledem na faktor času a požadovanou výnosnost 

10% je po 5 letech 532 203 €. Jelikož je čistá současná hodnota kladná, je investiční projekt 

výhodný a zvyšuje hodnotu podniku. 

 Index ziskovosti 

Díky tomuto ukazateli bude zjištěno, zda vložené kapitálové výdaje budou 

zhodnoceny, a pokud ano, kolikrát se kapitálový výdaj zhodnotil. Tento ukazatel pracuje na 

stejném principu jako čistá současná hodnota, ale nejde o rozdílové, nýbrž podílové kritérium. 

Je doplňujícím ukazatelem k čisté současné hodnotě. Používá se u výběru z více variant 

investičních projektů, kdy není možné podle čisté současné hodnoty správně rozhodnout. 

K výpočtu byla použita část tabulky 5. 5 s kumulovanými peněžními příjmy, které 

byly upraveny diskontním faktorem. Opět bylo počítáno s požadovanou výnosností 10%, 

kterou si zvolila společnost VESUVIUS ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. Výpočet byl proveden 

pomocí vzorce 4.19 z teoretické části diplomové práce. 

  =
       

       
=      
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Hodnota indexu ziskovosti ukazuje, že prvotní kapitálový výdaj na investici se po pěti 

letech životnosti zhodnotí 2,33 krát. Pokud je hodnota indexu vyšší než jedna, je projekt 

uskutečnitelný, výhodný a zvyšuje hodnotu podniku. 

5.4 Ekonomické vyhodnocení použití dna licí pánve ELBY u odběratele 

V rámci obchodního jednání firma VESUVIUS ČESKÁ REPUBLIKA a. s. nabídla 

společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. bezplatně vyzkoušet nový výrobek, dno licí 

pánve ELBY. Na provoze výroby oceli bylo zkušebně dáno do provozu celkem 17 těchto 

výrobků, naměřené hodnoty byly dopočítány na celoroční produkci oceli v hutním podniku.  

5.4.1  Náklady na vyzdívku pánve 

V tabulce č. 5.6 je uveden výpočet nákladů na vyzdívku pánve potřebný k zajištění 

kampaně jedné licí pánve, v rámci dvou variant vyzdívek, a to stávající „Klasické dno“ a 

v rámci nového výrobku „ELBY“. 

Tab. 5.6 Porovnání nákladů na vyzdívku pánve 

Porovnání nákladů na vyzdívku pánve 

Nákladové položky vyzdívky pánve Klasické dno ELBY 

1 Elby cena   6 800 € 

2 Cena za vyzdívku stěn 4 662 € 4 662 € 

3 Cena za vyzdívku dna 1 070 €   

4 Cena za vyzdívku struskové zóny 4 500 € 4 500 € 

5 
Cena za litý beton, dusací hmotu, vyrovnávací a zásypovou 

hmotu, výtokové a dmyšné kameny 
2 000 € 2 000 € 

6 Cena za dmyšnu 250 € 250 € 

7 Počet spotřebovaných dmyšen za kampaň pánve* 5 ks 4 ks 

8 Celková cena za dmyšny (položky 67) 1 250 € 1 000 € 

9 Cena za druhou vyzdívku struskové čáry (mezioprava)  1 800 € 1 800 € 

10 Cena za další materiál použitý během meziopravy 2 000 € 2 000 € 

 Celkové nákladové položky na vyzdívky 

(pol 1+2+3+4+5+8+9+10) 
17 282 € 22 762 € 

   Zdroj: Interní materiály společnosti Rozdíl: -5 480 €  
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Z výše uvedených výpočtů nákladů za vyzdívání stěn, dna i struskové zóny jedné 

pánve vyplývá, že u nového výrobku došlo k navýšení nákladů na vyzdívku, a to i přes to, že 

došlo ke snížení nákladů na vyzdívání dna a nákladů na cenu jedné dmyšny, která byla 

prokazatelně ušetřena. 

5.4.2 Náklady na přípravu, bourání a ohřev jedné pánve 

V tabulce č. 5.7 je nejprve podrobně zobrazena analýza nákladů na přípravu, bourání 

a ohřev jedné licí pánve při stávajícím způsobu vyzdívky (Klasické dno) a následně ve 

druhém sloupci jsou definovány náklady na přípravu licí pánve s použitím monolitického dna 

licí pánve ELBY. 

Tab. 5.7 Porovnání nákladů na přípravu, bourání a ohřev jedné pánve 

Položky nákladů na přípravu, bourání a ohřev pánve Klasické dno ELBY 

Příprava pánve 

1 Počet odpracovaných hodin * 60 53,45 

2 Cena za odpracovanou hodinu 20 € 20 € 

3 Celková cena za přípravu (pol. 1×2) 1 200 € 1 069 € 

Ohřev pánve 

4 Doba ohřevu (hodiny) 24 24 

5 MBTU za hodinu  10 10 

6 Cena za MBTU 4 € 4 € 

7 Celkové náklady za plyn (pol. 4×5×6) 1 055 € 1 055 € 

Bourání pánve 

8 Odpracované hodiny 4 4 

9 Cena za hodinu 80 € 80 € 

10 Celková cena za bourání (pol. 8×9) 320 € 320 € 

  

Celkové náklady na přípravu, ohřev a bourání pánve (pol. 3+7+10) 2 575 €  2 444 €  

* Instalace dna monolitického ELBY snížila počet hodin potřebný k vyzdívání dna při stávajícím 

způsobu přípravy vyzdívky. Z výše uvedených výpočtů tak vyplývá úspora celkových nákladů na 

přípravu jedné licí pánve ELBY snížením nákladů o čas na vyzdívání.  
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5.4.3 Celkové náklady na opravu jedné pánve 

Porovnání nákladů na materiál, přípravu, ohřev a bourání jedné pánve v peněžním 

vyjádření ukazuje tabulka 5.8. 

Tab. 5.8 Celkové náklady na opravu jedné pánve 

Náklady na opravu jedné pánví Klasické dno ELBY 

1 Celkové náklady na materiál 17 282 €  22 762 €  

2 Celkové náklady na přípravu 1 200 €  1 069 €  

3 Náklady na ohřev pánve 1 055 €  1 055 €  

4 Náklady na bourání pánve 320 € 320 € 

Celkové náklady na přípravu pánve 

(pol. 1+2+3+4) 
19 857 €  25 206 €  

Zdroj: Interní materiály společnosti Rozdíl: - 5 349 € 

 

Výpočet nákladů na přípravu jedné pánve s ELBY je vyšší o 5 349 €. 

5.4.4 Vyhodnocení měření ve zkušebním provozu při použití ELBY 

Na provoze výroba oceli a na struskovém hospodářství probíhala v letech 2012 až 

2014 měření a vyhodnocování nového produktu s níže uvedenými výsledky. Jedná se celkem 

o tři měření. První měření – hmotnosti tavby na pánev bylo provedeno výpočtem a ověřeno 

vážením pánve s ocelí. Druhé měření – počtu taveb na pánev bylo provedeno experimentálně, 

kdy byla zdokumentována a vyhodnocena odolnost dna na větším počtu taveb. Třetí měření – 

průměrný slitek, bylo realizováno ve spolupráci se struskovým hospodářstvím. 

 Hmotnost tavby na pánev – měření č. 1 

Snížením tloušťky vyzdívky ELBY se zvýší objem licí pánve. 

Pro objem pánve platí  V1 = πr
2
 v    V2 = πr

2
 (v+0,05) 

tedy původní objem V1  = 23,000 = 3,14 x 1,2
2 
x 5,01  

se zvětšil na  V2  = 23,113  =  3,14 x 1,2
2
 x 5,06 

to při měrné hustotě tekuté oceli 7 950 kg / m
3 

představuje nárůst o 0,9 t. 

Výpočtem i následným vážením bylo prokázáno navýšení objemu o 0,9 t oceli na pánev, 

díky tomu, že ELBY je 50 mm tenčí a s nakloněným dnem, než stávající vyzdívka.  
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 Počet taveb na sekvenci – měření č. 2  

V rámci prováděných provozních zkoušek se dnem ELBY bylo po vybourání zjištěno, 

že eroze plné ELBY je velmi dobrá, po 70 tavbách bylo naměřeno přibližně 70% původní 

tloušťky (viz Obr. 5.6). Profil kanálů je stále viditelný. (viz Obr. 5.5) 

Tavba č. 1 Tavba č. 5 Tavba č. 10 Tavba č. 14 

 

Tavba č. 21 Tavba č. 27 Tavba č. 31 Tavba č. 35 

 

Tavba č. 38 Tavba č. 44 Tavba č. 50 Tavba č. 56 

 

Tavba č. 62 Tavba č. 67 

Ukončení kampaně 70 taveb 

 
 

Obr. 5.5  Licí pánev s monolitickým dnem ELBY - fotografie v průběhu kampaně 

 

Obr. 5.6 Fotografie měření zůstatkové tloušťky ELBY po vybourání 
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Na základě předchozích měření byl proveden výpočet počtu taveb oceli a k tomu 

potřebného množství licích pánví v rámci klasické vyzdívky dna a při použití dna ELBY. 

V tabulce č. 5.9 je zobrazen vliv prvního měření, kdy zvýšení objemu pánve umožňuje snížit 

počet taveb za rok na stejný objem produkce tun oceli a vliv druhého měření, zvýšením počtu 

taveb na sekvenci klesne počet opravených pánví za rok, rovněž při stejné produkci oceli. 

Tab. 5.9 Výpočet ročního počtu taveb a počtu použitých pánví 

Položky zákazníka a dopočítaná data ELBY Klasické dno ELBY 

1 Produkce oceli (tuny za rok) 2 500 000 t 2 500 000 t 

2 Průměrná hmotnost tavby na pánev (tuny) * 183 t 183,9 t  

3 
Průměrný výtěžek oceli z tavby (Průměrná hmotnost 

 tavby na pánev - neodlitý zbytek) 
183,0 t 183,9 t 

4 Počet taveb za rok (pol. 1/3) **  13 661 13 594 

5 
Náklady spojené s ocelovým slitkem = hodnota oceli 

vyklopené do struskové pánve (€ za tunu) 
200 € 200 € 

6 
Cena oceli na ZPO = hodnota oceli v pánvi na ZPO  

(€ za tunu) 
400 € 400 € 

7 Počet taveb na pánev v sekvenci *** 66,8 75 

8 Pánví za rok (pol. 4/9) 205 ks 181 ks 

9 Počet taveb na mezipánev 6 6 

10 Velikost mezipánve  23,0 t 23,0 t 

11 Počet mezipánví za rok (pol. 4/6) 2 277 ks 2 266 ks 

Rozdíl v počtu taveb za rok rozdíl: 75 

Rozdíl v počtu pánví za rok rozdíl: 24 

Rozdíl v počtu mezipánví za rok rozdíl: 11 

 

 *  dno ELBY je o 50mm tenčí, zvýšení hmotnosti tavby o 0,9 tuny (měření č. 1, viz bod 5.5.1) 

 **  snížení počtu taveb za rok z důvodu navýšení hmotnosti tavby (měření č. 1, viz bod 5.5.1) 

 ***  na základě měření č. 2 ve zkušebním provozu (měření č. 2, viz bod 5.5.2) 

 

Z tabulky 5.9 je patrné, že díky větší velikosti pánve ELBY o 0,9 t dochází k rozdílu 

v počtu taveb za rok při výrobě stejného objemu oceli. Rovněž rozdíl je v počtu použitých 

pánví, díky větší životnosti ELBY. 
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Tab. 5.10 Celkové náklady na přípravu pánví za rok 

Náklady na přípravu pánví za rok Klasické dno ELBY 

1 Počet pánví za rok 205  181 

2 Celkové náklady na přípravu jedné pánve 19 857 € 25 206 € 

Celkové náklady na přípravu pánví za rok (pol. 1×2) 4 070 685 € 4 562 286 € 

Zdroj: Interní materiály společnosti Rozdíl za rok -491 601 € 

 

V tabulce 5.10 jsou uvedeny celkové náklady spojené s přípravou pánví za rok, které 

jsou vypočteny v tabulkách 5.8 a 5.9. Tyto náklady budou později bilancovány v sumarizační 

tabulce a v rozdílu jsou vyšší proti klasické vyzdívce dna o 491 601€. 

V tabulce č. 5.11 je vypočtena celková ztráta oceli za rok způsobená únikem oceli do 

strusky, tzv. slitky. Čím méně slitků se dostane do strusky tím lépe.  

Tab. 5.11 Výpočet výtěžku oceli  

Výtěžek oceli Klasické dno ELBY 

1 Počet taveb za rok 13 661  13 594 

2 Průměrný slitek*  0,93 t  0,75 t 

3 Celková váha slitků za rok (pol. 1x2) 12 705 t  10 190 t 

4 Náklady na ocelový slitek  200 €/t  200 €/t 

5 Cena oceli na ZPO = hodnota oceli v pánvi na ZPO  400 €/t 400 €/t 

6 Ztráty oceli (pol. 5-4) 200 €/t 200 €/t 

Ztráty oceli (hodnota oc. - slitku) za rok (pol. 3×6) 2 541 000 € 2 038 000 € 

 Zdroj: Interní materiály společnosti Rozdíl: 503 000 € 

*  Vypočítáno měřením č. 3 

 Určení hmotnosti průměrného slitku – měření č. 3 

Měření hmotnosti slitků proběhlo na struskovém hospodářství hutního podniku tak, že 

v kampani 25 taveb stejného druhu oceli byly hlášené pánve z pánvové metalurgie klopeny 

vždy do jednoho místa. Porovnávací vzorek rovněž obsahoval pánve z 25 taveb. Následně 

bylo po zchlazení strusky provedeno odtěžení a separace slitků pomocí elektrického magnetu. 

Slitky byly naloženy na vozidlo a zváženy na silniční váze. Drobné podíly železa nebyly ani 

z ELBY ani z porovnávacího vzorku nijakým způsobem měřeny.  
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Tab. 5.12 Sledování přísunu struskových pánví odlitých pomocí ELBY  

Sledování přísunu pánvových strusek: z ELBY 

 datum/čas příchodu č. struskové pánve počet taveb v pánvi   

1 28. 3. 14 / 3:00 49 1   

2 29. 3. 14 / 12:00 34 2   

3 29. 3. 14 / 21:20 49 2  

4 30. 3. 14 / 12:00 34 2  

5 31. 3. 14 / 10:20 49 3   

6 2. 4. 14 / 1:10 34 5   

7 3. 4. 14 / 8:30 48 5   

8 4. 4. 14 / 12:30 54 5  

Zdroj: Interní materiály společnosti celkem taveb: 25 

 

Tab. 5.13 Sledování přísunu struskových pánví odlitých pomocí klasického dna  

Sledování přísunu pánvových strusek: POROVNÁVACÍ PÁNEV 

 datum/čas příchodu č. struskové pánve počet taveb v pánvi 

1 28. 3. 2014 / 01:00 18 4 

2 28. 3. 2014 / 3:00 48 5 

3 29. 3. 2014 / 21:20 62 5 

4 29. 3. 2014 / 21:20 48 5 

5 30. 3. 2014 / 12:30 62 6 

Zdroj: Interní materiály společnosti celkem taveb: 25 

 

V tabulkách 5.12 a 5.13 je po dnech zaevidován přísun strusek odlitých na struskovišti 

podniku. Podmínkou objektivity měření byl počet taveb, stejné složení odlité oceli a dokonalé 

vyklopení struskové pánve (beze zbytku v pánvi). Tyto podmínky byly zajištěny spoluprací 

mezi pracovníky ocelárny a struskoviště pod dohledem techniků firmy VESUVIUS ČESKÁ 

REPUBLIKA, a. s. 
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Obr. 5.7 Prostor po vyklopení prvních pánví se struskou odlitou pomocí dna ELBY  

 

 

 

Obr. 5.8 Prostor po vyklopení všech pánví (25 taveb) se struskou odlitou  

z porovnávacích pánví (klasické dno licí pánve) 

 

Na obrázcích 5.7 a 5.8 jsou uvedeny fotografie zachycující strusku se slitky odlité 

pomocí dna ELBY a klasicky vyzděné licí pánve.  
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Obr. 5.9 Slitky před vážením z ELBY 

 

 

Obr. 5.10 Slitky před vážením z porovnávací pánve 

 

Na obrázcích 5.9 a 5.10 jsou zachyceny fotografie vytažených slitků odlitých do 

struskových pánví.   
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Tab. 5.14 Vyhodnocení měření č.3 - hmotnost průměrného slitku 

Vyhodnocení měření 2 Klasické dno ELBY 

1 Počet taveb 25 25 

2 Hmotnost slitků (zjištěna vážením) 23,25 t 18,75 t 

Průměrný slitek (pol. 2/1) 0,93 t 0,75 t 

 

Z tabulky 5.14 vychází hodnocení pro ELBY pozitivně. Průměrná váha slitků při 

pokusném měření vyšla 0,75 t proti 0,93 t při klasickém způsobu odlévání.  

5.4.5 Náklady na recyklaci oceli 

V tabulce č. 5.15 je proveden výpočet nákladů na recyklaci slitků zpět do výroby.  

Tab. 5.15 Výpočet nákladů na recyklaci oceli  

Položky nákladů na recyklaci oceli: Klasické dno ELBY 

1 Průměrná váha slitku 0,93 t  0,75 t 

2 Průměrná hmotnost klopené strusky z pánve 2 t 2 t 

3 Počet pánví za rok 205 ks 181 ks 

4 Celková hmotnost slitku a strusky (pol. 1+2) 2,93 t 2,75 t 

5 Náklady na separaci oceli od strusky  50 €/t 50 €/t  

6 Náklady na separaci oceli od strusky celkem (pol. 5x4) 146,50 € 137,50 € 

7 Náklady na separaci oceli od strusky za rok (pol. 6 x 3) 30 032,5 € 24 887,5 € 

8 Celková váha slitků za rok  12 705 t  10 190 t 

9 Náklady způsobené ztrátou oceli  200 € 200 € 

10 
Ztráty oceli během procesu separace (cca 3 %) 

(pol. 8 x pol. 9 x 0,03) 
76 230 € 61 140 € 

Celkové náklady na separaci slitků za rok (7+ 10) 106 262,5 € 86 025,5 € 

Zdroj: Interní materiály společnosti rozdíl: 20 237 € 

 

Vyhodnocení vyšlo opět lépe pro ELBY, kdy celkové náklady na separaci slitků a 

jejich úpravu jsou o 20 237 € nižší. 
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5.4.6 Náklady na mezipánev 

Tab. 5.16 Výpočet nákladů na mezipánev  

Snížené náklady na mezipánev: Klasické dno ELBY 

1 Mezipánví za rok 2 277 ks 2 266 ks 

2 
Cena mezipánve (vyzdívka, torkret v € na 

mezipánev)  
4 000 € 4 000 € 

3 
Cena za nastrojení mezipánve včetně keramiky 

 (€ za mezipánev) dáno uživatelem 
550 € 550 € 

4 Celková cena nastrojení mezipánve (pol. 2+3) 4 550 € 4 550 € 

5 Délka ohřevu MP dáno uživatelem 1,5 hod 1,5 hod 

6 MBTU za hodinu dáno uživatelem 30 30 

7 Celkem MBTU (pol. 5× 6) 45 45 

8 Cena za plyn 4,5 € 4,5 € 

9 Celková cena za plyn (pol. 7× 8) 20 € 20 € 

Cena mezipánev za rok pol. (9+4)×1 10 405 890 € 10 355 620 € 

Zdroj: Interní materiály společnosti rozdíl: 50 280 € 

 

Snížením počtu nutných mezipánví dojde ke snížení nákladů nastrojení, vyhřívání 

mezipánví ve výši 50 280 € jak je uvedeno v tabulce 5.16. 

5.4.7 Náklady na krycí prášek 

Tab. 5.17 Výpočet nákladů na spotřebu krycího zásypu  

Spotřeba izolačního zásypu na mezipánev: Klasické dno ELBY 

1 Mezipánví za rok 2 277 ks 2 266 ks 

2 Spotřeba na mezipánev 1 500 kg 1 500 kg 

3 Cena krycího zásypu  0,3 €/kg 0,3 €/kg 

4 Celková cena krycího zásypu (pol. 2x3) 450 € 450 € 

Náklady na krycí zásyp za rok (pol. 4x1) 1 024 650 € 1 019 700 € 

 Zdroj: Interní materiály společnosti rozdíl: 4 950 € 

V této tabulce bylo vypočítáno snížení počtu mezipánví za rok o 11 ks, rovněž se sníží 

spotřeba krycího prášku v celkové výši 4 950 €.    
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5.4.8 Náklady na emise 

Tab. 5.18 Náklady na emise způsobené recyklací slitků 

Náklady na emise způsobené recyklací slitků: Klasické dno ELBY 

1 Počet taveb za rok 13 661 ks 13 594 ks 

2 Ztráta oceli na odlitou pánev 0,93 t 0,75 t 

3 Cena za t vytvořeného CO2 3,5 3,5 

4 
1 tuna oceli vyprodukované ekvivalent 1.6 t CO2 

vytvořené  
1,6 1,6 

5 CO2 emise (€ na tunu CO2) ( pol. 2 x 3 x 4) 5,2 4,2 

Celkové náklady CO2 emise zapříčiněné  

neodlitou ocelí za rok (pol 1×5) 
71 037,20 € 57 094,80 € 

 Zdroj: Interní materiály společnosti rozdíl: 13 942,4 € 

Náklady na emise způsobené recyklací slitků se sníží o 13 942,4 €. 

5.4.9 Celkové vyhodnocení přínosu ELBY 

Tab. 5.19 Celkový výpočet přínosu technologie ELBY 

Sumarizace za rok Klasické dno ELBY Vliv technologie ELBY 

Celkové náklady na přípravu pánví 4 070 685 €  4 562 286 €  -491 601 €  

Ztráty oceli 2 541 000 € 2 038 000 € 503000 € 

Celkové náklady na recyklaci oceli 106 262,5 € 86 025,5 € 20 237 € 

Cena mezipánve  10 405 890 € 10 355 620 € 50 270 € 

Náklady na krycí prášek 1 024 650 € 1 019 700 € 4 950 € 

Celkové náklady CO2 emise 

zapříčiněné neodlitou ocelí 
71 037,20 € 57 094,80 € 13 942,4 € 

Efekt ELBY technologie  
€ za rok 100 798,4 € 

€ na tunu oceli 0,04 € 

 

 Dle propočtů, kdy celkové náklady na přípravu pánví s ELBY jsou vyšší, ostatní položky 

jako jsou ztráty oceli, celkové náklady na recyklaci oceli, cena mezipánve, náklady na krycí 

prášek a náklady na CO2 emise, vyšly ve prospěch licí pánve s použitím monolitického dna 

ELBY. Celková úspora nákladů při použití tohoto výrobku je 100 798,4 € při produkci 2 500 000 

t oceli za rok, což je 0,04 € za tunu, jak je uvedeno v tabulce 5.19. Z pohledu odběratele mohou 

být některé přínosy diskutabilní, nicméně kladný ekonomický efekt byl prokázán.  
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6 Závěr 

Vyzdívky licích pánví tvoří významný objem spotřebovaného žáruvzdorného 

materiálu při výrobě oceli. Zároveň náklady řadí licí pánve na přední místo, co se týče 

náročnosti na provádění vyzdívek a oprav. Pro stálé zajištění požadované kvality oceli 

a ekonomických ukazatelů je zapotřebí použití těch nejjakostnějších žáruvzdorných materiálů. 

Pro dosažení nejlepších výsledků a požadavků nadále probíhají zkoušky z různých druhů 

materiálů za účelem dosažení nejlepších ekonomických ukazatelů a požadované kvality oceli. 

Jednou z možností jak dosáhnout uvedených ukazatelů je používání vysocejakostní 

vyzdívky, proto vyzdívka v licí pánvi si zasluhuje používání kvalitních žáromateriálů. Jednou 

z možností je použití monolitických vyzdívek. Společnost VESUVIUS ČESKÁ 

REPUBLIKA, a.s. se vydala cestou zkoušením části monolitických vyzdívek pánví. 

Přínosem této diplomové práce je ekonomické vyhodnocení použití monolitického dna 

licí pánve ELBY vyráběného společností VESUVIUS ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.   

Vzhledem k tomu, že používání monolitických bloků či jen pouhých částí je metoda 

náročná na počáteční investice, provedla jsem vyhodnocení investice u výrobce, vyhodnotila 

jsem rovněž celkové přínosy i u odběratele. 

Abych zjistila efektivnost uvažované investice u výrobce, pomocí kapitálových výdajů 

a peněžních příjmů jsem vypočítala, kdy se investice vrátí. Rovněž jsem zde provedla výpočet 

doby návratnosti, čistou současnou hodnotu a index ziskovosti. Všechny výpočty ukázaly 

investici jako výhodnou pro společnost VESUVIUS ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. Doba 

návratnosti této investice byla statickou metodou vypočtena na 2 roky a 117 dní. 

Rovněž ekonomické vyhodnocení použití dna licí pánve u odběratele TŘINECKÝCH 

ŽELEZÁREN, a.s. vyšel kladně. I přes vyšší vstupní náklady, následná měření prováděná ve 

zkušebním provozu hutního podniku ukázala, že díky moderní technologii a zejména vyšší 

životnosti dna licí pánve ELBY, dojde k úspoře 0,04 € na tunu oceli. Což činí při produkci 

2 500 000 t oceli za rok celkovou úsporu ve výši 100 798 € za rok. 

K výsledkům této práce je nutné uvést fakt, že finanční údaje jsou upraveny 

koeficientem a tudíž neodráží skutečné hodnoty obou společností použité v této práci.  
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