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ANOTACE 

 

 V diplomové práci je řešen projekt na zvýšení capacity výroby produktu umělé 

zeminy vyrobené ze tří druhů velkoobjemových odpadů. Práce je řešena ve třech 

variantách pokaždé pro jinou poptávku po produktu ze strany zákazníků. První část je 

věnována koncepci předběžné studie proveditelnosti po teoretické stránce. Druhá část je 

poté komplexním řešením předběžné studie proveditelnosti daného projektu. Obsahuje 

mnoho dílčích závěrů a doporučení. Jsou zde uvedeny výpočty jednotlivých druhů nákladů 

a jejich dělení na fixní a variabilní. Na základě těchto údajů jsou poté vypočteny 

ekonomická kritéria efektivnosti projektu, jakož i analýza citlivosti. Závěr tvoří analýza 

rizik doplněná o nápravná opatření. 

 

SUMMARY 

 

 My thesis describe project on production capacity enhancement artificial soil which 

is made from three of kind bulk cargo waste. Thesis is solved by three variations of  future 

demands from customers. First part describes concept of Pre-feasibility study on theoretic 

level. Second part is total analysis of Pre-feasibility study of given project. It contains 

many of partial conclusion and recommendation. There are calculations of costs and costs 

are separated on fixed costs and variable costs. Based on this records there are determined  

economic criterias of project efficiency and also analysis of sensitivity. Conclusion is 

created by analysis of risks and corrective actions.   
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Úvod 

 

Tématem diplomové práce je předběžná studie proveditelnosti pro umělou zeminu 

vyrobenou z průmyslových odpadů na základě technologie S/S (Stabilizace/Soldifikace).  

Cílem této studie bude posoudit technické a technologické řešení a zjistit 

ekonomicko - environmentální povahu projektu. Zároveň poslouží jako nástroj pro 

zhodnocení efektivnosti využití potenciálně vložených prostředků a vypovídá o 

smysluplnosti celého projektu. 

Dle aktuálního trendu neustálého zpřísňování legislativy v oblasti životního 

prostředí je zřejmé, že ceny za ukládání odpadů se budou i nadále zvyšovat. Proto by se 

snaha podniků produkující odpady měla ubírat směrem k omezování jejich vzniku, 

popřípadě materiálovému využití. Tyto postupy vedou jednak ke snižování nákládů firmy 

vyplývající z manipulace a zneškodňování těchto odpadů, ale taktéž podporuje 

společenskou odpovědnost vůči životnímu prostředí a jeho udržitelnému rozvoji.     

Vyvstává opět otázka, co s nevyužitými odpady, zda je dále skládkovat za neustále 

rostoucí ceny či je opětovně využít na jiné učely s vidinou odlehčení finančního zatížení, 

které reprezentují poplatky spojené s ukládáním odpadu na skládku.  

Na základě těchto skutečností předpokládám, že z hlediska environmentálně - 

ekonomického bude tato studie přínosem jakožto doplňkový zdroj informací.  

Téma jsem si vybral proto, že mě zajímají výrobní technologie a především můj kladný 

postoj k životnímu prostředí. 

Se spoluprací s firmou GEMEC-UNION a.s. a materiály, které mi poskytla věřím, 

že studie ukáže konkurenceschopnost umělé zeminy vyrobené z průmyslových odpadů 

jako stavební směsi oproti běžně používaným stavebním materiálům. Ve své práci bude 

vycházet především z firemní dokumentace a odborných publikací.  
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1. Teoretická východiska 

 

1. 1. Předběžná studie proveditelnosti 

 

Obecným účelem studie proveditelnosti je posoudit investiční záměr, zhodnotit aspekty 

ovlivňující tento záměr a posoudit jeho realizovatelnost. 

 

Předběžná studie proveditelnosti (dále jen „PSP”) se od základní studie proveditelnosti 

příliš neliší. Má témeř identickou strukturu i postupy jejího zpracování, odlišuje se pouze 

tím, že daný projekt posuzuje do menších detailů než studie proveditelnosti, co se týče 

podrobnosti a přesnosti jejího zpracování. 

 

Studie proveditelnosti (dále jen „SP”) by se dala z mého úhlu pohledu rozdělit do 

tří hlavních okruhů. Prvním okruhem je technicko-technologická část, kde hlavní náplní 

bude popsat strategii projektu a její rozsah, technická a technologická řešení, 

marketingovou stategii, materiálové toky a energie, dále umístění projektu a vliv na životní 

prostředí, jakožto i organizace řízení, pracovní síly a plán realizace.  

 Další okruh tzv. finančně-ekonomický se snaží identifikovat všechny náklady  

a výnosy projektu a převést je na tzv. finanční toky. Pro výpočty ukazatelů ekonomické 

efektivnosti je nutno k práci získat nezpočet informací a dat.  

 Poslední okruh studie se zabývá otázkou rizik, které mohou nastat během realizace 

či v době provozu projektu. Zkoumá pravděpodobnost výskytu těchto rizik  

s jejími následnými dopady. 

  

Způsob zpracování SP je odvislý od druhu a struktury zdrojů a výše finančních 

prostředků vymezených na tento projekt. Studie by měla vybrat z mnoha variant návhů 

řešení projektu ten nejvýhodnější.  

Na základě podkladů této studie rozhodneme o tom, zda daný projekt realizovat, či 

nikoli.  
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Jednou z největších neznámých při zpracování SP je především nepředvídatelnost 

budoucí poptávky po produkovaných výrobcích či službách, a proto lze SP zpracovat v 

různých scénářích a variantách (viz kap. 2. 11. 1). 

 

1. 1. 1. Analýza trhu a marketingová strategie 

 

Analýza trhu by nám měla dát odpovědi na to, v jakém podnikatelském prostředí 

se pohybujeme, dále pak odpověď na to, kdo jsou naši hlavní zákazníci, konkurenti a také 

odhadovanou výši poptávky po našich produktech či službách (viz kap. 2.3). 

 

Tato kapitola by neměla opomenout marketigovou strategii a strategii projektu či 

podniku samotného. Nástrojem marketingové strategie je marketingový mix. Celková 

strategie projektu by nám potom měla analyzovat stav podnikatelského okolí firmy či 

projektu a analyzovat projekt samotný např. jeho finanční situaci, výrobu a zdroje. Měla by 

obsahovat i strategii, která se stanovuje např. na základě hodnocení silných a slabých 

stránek, příležitostí a hrozeb projektu tzv. SWOT analýzou. SWOT analýze je věnována 

kapitola 2.4.2.  

 

Marketing a marketingová strategie: 

  

Na základě zvolené strategie ať  už cenové, zaměřené proti konkurenci, nebo 

strategie tržní expanze, kde se zabýváme otázkou rozšíření trhu nebo vytvoření trhů 

nových volíme marketingový mix. 

„Marketing je metoda řízení výroby a prodeje zaměřená na uspokojování potřeb 

zákazníků a podporující konkurenceschopnost podniků.”1  

 

Marketingový mix (4P): 

  

Správně namíchaným marketingovým mixem se podnik snaží vzbudit poptávku po 

jeho produktu či službě. “Marketingový mix je soubor taktických marketingových nástrojů 

                                                 
1 Podle NĚMEC, V., Řízení a ekonomika firmy, 1998, str. 23 
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- výrobkové, cenové, distribuční a komunikační politiky, které firmě umožňují upravit 

nabídku podle přání zákazníků na cílovém trhu.”2 Marketingový mix blíže v kapitole 2.4.1. 

 

1. 1. 2. Popis technologie 

 

Pokud se rozhodneme pro danou technologii měli bychom v „PSP” zdůvodnit, proč 

jsme se pro danou technologii rozhodli, uvést její výhody a nevýhody. „PSP” by měla 

obsahovat popis výrobního procesu, investiční náklady dané technologie a vymezit její 

životnost, taktéž jako popis materiálových a energetických vstupů. Neměl by chybět ani 

popis rizik, které daná technologie bude obnášet při výstavbě či uvedení do provozu (viz 

kap. 2.5). 

 

1. 1. 3. Výrobní zařízení 

 

Typ technologie vychází z toho, co bude podnik nebo firma produkovat. Na daný 

typ technologie je nutno navrhnout příslušné výrobní zařízení (viz kap. 2.6). V některých 

odvětvích dané zařízení přímo reprezentuje danou technologii. Někdy je však nutno 

navrhnout výrobní zařízení samotné s ohledem na technologii výroby.  

Pokud se navrhuje výrobní zařízení musí se brát ohled na minimalizaci investičních 

nákladů za předpokladu, že zařízení bude splňovat požadavky výrobního procesu. Musí být 

spolehlivé, bezpečné, musí splňovat požadavky kvality v určitých stanovených objemech 

produkce. Zařízení musí být v součinnosti s již stávajícími výrobními zařízeními a řídícími 

systémy.  

Kromě výše uvedených požadavků je nutné zvažovat i výši investičních výdajů, 

velikost prostoru a nároky na kvalifikaci pracovníků. 

 

1. 1. 4. Velikost výrobní jednotky 

 

                                                 
2 Podle KOTLER, P., Marketing, 2004, str. 105 
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Velikost výrobní jednotky se musí vztáhnout k předpokládané výrobní kapacitě 

produktů. Výrobní kapacitu lze charakterizovat jako maximální objem produkce, která 

může výrobní jednotka vyrobit za určitou dobu. 

 

1. 1. 5. Materiálové vstupy a energie 

 

  V této části je potřeba charakterizovat všechny základní suroviny a další vstupy 

pro zabezpečení procesu výroby včetně energií.  

 

Podle Fotra3 patří mezi základní proměnné, které ovlivňují výběr vhodné suroviny:  

 

Dostupnost – základních surovin během celé životnosti projektu. 

Substituční zdroje – jsou zdroje, které lze použít namísto základních surovin v případě 

jejich nedostatku. 

Kvalita – vstupních surovin posuzovaná dle fyzikálních a chemických vlastností. Tyto 

fyzikální a chemické vlastnosti surovin ovlivňují celkovou kvalitu vyrobeného produktu. 

Vzdálenost – zdrojů určuje výši dopravních nákladů.  Je proto nutné zvolit nejvýhodnější 

způsob dorpavy. 

Míra rizika, - která je spojena se zabezpečením suroviny. Rizika mohou být různá: 

vypadnutí dodavatele, vzdálenost zdrojů, přírodní vlivy, politické aspekty aj. 

Cenová úroveň – suroviny je značně závislá na její kvalitě, je proto na zvážení, zda 

dovážet surovinu dražší, za to ale kvalitnější či naopak surovinu méně kvalitní za nižší 

cenu. 

 

1. 1. 6. Energie 

 

 Bez potřebného množství energie nutného k zajištění bezproblémového chodu 

projektu není možno dát souhlas ke schválení tohoto projektu. 

                                                 
3 FOTR, J., Podnikatelský záměr a investiční rozhodování, 2005, str. 46 
 



Tomáš Masnica : Předběžná studie proveditelnosti 
 

 

2010  12 

 

Propočty materiálových vstupů a energií jsou základem pro stanovení výše zásob 

potřebných pro zajištění výrobní kapacity projektu. Energie jsou popsány blíže v kapitole 

2.8. a výpočty nákladů za energie v kapitole 2.11.5. 

  

1. 1. 7. Umístění výrobní jednotky  

 

 Při výběru umístění výrobní jednotky se napřed posuzují lokality v širším měřítku 

vhodné pro umístění, jako např. městská či příměstská část, nížiny či horské oblasti 

s ohledem na vliv, který daný projekt do této lokality přinese. Po výběru několika lokalit je 

nyní zapotřebí vybrat v rámci lokality místa pro samotnou stavbu. 

 

Omezující podmínky ovlivňující volbu lokality: Infrastruktura a životní prostředí. 

 

 Infrastrukturou se rozumí nejen struktura dopravních sítí, ale rovněž struktura sítí 

komunikačních, rozšířenost energetických zdrojů, lidské zdroje, služby a také možnost 

ukládání vyprodukovaných odpadů. 

 Životní prostředí může být ohroženo nepříznivými vlivy projektu, jako je např. 

produkce nebezpečných odpadů, a proto je nutné udělat důkladnou analýzu a hodnocení 

těchto vlivů. Nejvyšším stupněm analýzy tohoto druhu je tzv. EIA – Studie dopadů na 

životní prostředí (Environmental Impact Assessment). Ochrana životního prostředí by měla 

mít vždy na prvním místě. 

 

1. 1. 8. Pracovní síly  

   

 Podnik by měl stanovit požadavky na pracovní síly, tzn. měl by určit kolik 

pracovníků potřebuje a jak kvalifikované. Měl by stanovit výše mezd pro tyto pracovníky, 

odměny a potřebné výcvikové programy. Struktura pracovníků podle kategorií je dána 

charakteristikou projektu (viz kap. 2.9). 

 

1. 1. 9. Organizace a řízení 
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 V této části technicko-ekonomické studie se musí pracovní síla rozčlenit do 

určitých organizačních jednotek. Je také nutno stanovit příslušné zodpovědnosti  

a pravomoci jednotlivých organizačních útvarů a řídících pracovníků.  

 

1. 1. 10. Plán realizace 

 

 Harmonogram projektu musí obsahovat všechny etapy projektu počínaje souhlasem 

se zahájením projektu, přes zpracování technické dokumentace, vyřizování  

a vyjednávání smluv, výstavbou projektu, až po zahajení jeho provozu. 

 

 Plán musí obsahovat všechny aktivity potřebné k realizaci projektu, za jednotlivé 

aktivity musí být určité osoby zodpovědné, aktivity musí být plněny ve stanovených 

termínech, protože jsou na sobě vzájemně závislé. Je třeba identifikovat výši zdrojů, kterou 

bude potřeba na vynaložit na plnění jednotlivých aktivit. Plán se musí neustále aktualizovat 

vzhledem k variantnosti různých řešení a problémů, které se začnou vyskytovat v různých 

fázích projektu. 

 

1. 1. 11. Finanční analýza a hodnocení projektu 

 

Je potřeba odhadnout výši a strukturu majetku dotýkající se projektu. Finanční 

výhled se sestává z rozvahy a plánovaného výkazu zisku  

a ztrát. Napřed je však nutno stanovit kalkulaci pro stanovení nákladů na jednotku 

produktu, poté analýzu bodu zvratu a teprve poté následuje finanční výhled.  

 V rámci plánování výnosů a nákladů je potřeba tyto položky identifikovat  

a přiřadit k jednotlivým fázím projektu. Výsledkem je poté rozdíl celkových nákladů  

a celkových výnosů neboli hospodářský výsledek (viz příloha č. 1,2, a 3 –  Výkaz zisků a 

ztrát). 

 

 Kritéria ekonomické efektivnosti jsou nezbytné pro hodnocení rentability 

projektu a jeho finanční udržitelnosti. Mezi nejpoužívanější kritéria se řadí rentabilita 
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kapitálu, doba úhrady, čistá současná hodnota, index rentability a vnitřní výnosové 

procento (viz kap. 2.12). 

 

1. 1. 12. Analýza rizik  

 

 S každým nově vznikajícím projektem je spojeno riziko, proto je nutná jeho 

důkladná analýza. Na riziko však nelze pohlížet jen z negativní strany, kde riziko ovlivňuje 

úspěšnost projektu, ale také ze strany pozitivní, kdy očekávané výsledky projektu mohou 

dopadnout lépe, než se očekávalo. Další rozdělení rizika by mohlo být na vnitřní a vnější, 

kde u vnitřního nás ohrožují rizikové faktory především z prostředí společnosti, které 

projekt aplikuje, jedním z takových rizik může být odchod významných řídících 

pracovníků. Naopak u rizika vnějšího nás ovlivňuje celé okolí podniku, jako je například 

konkurence, legislativa ad. 

  

 Základní náplní této analýzy je tedy identifikovat všechny rizikové faktory  

a určit pravděpodobnost jejich výskytu (viz kap. 2.14). Rizikový faktor se posuzuje ze 

dvou hledisek. Tím prvním je jeho intenzita negativního vlivu a tím druhým 

pravděpodobnost jeho výskytu. Míra působení těchto rizikových faktorů se dá vyjádřit 

pomocí citlivostní analýzy (viz kap. 2.13). Smyslem této analýzy tedy je posoudit celkové 

riziko projektu a rozhodnout o tom, zda je toto riziko ještě přijatelné ke schválení projektu 

či nikoli.  

 

1. 1. 13. Robustnost a flexibilita projektu 

 

 Robustností projektu máme na mysli jeho odolnost vůči nepříznivým změnám 

podnikatelského okolí. Zjišť ujeme jak je project citlivý na působení možných rizik. 

Flexibilita naopak znamená, jak rychle a efektivně je firma schopná se s těmito změnami 

vypořádat. 
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2. Předběžná studie proveditelnosti, návrhy a doplnění 

 

2. 1. Představení společnosti 

 

Název společnosti: GEMEC – UNION a.s.  

Tato společnost byla založena 16. 2. 1992 a mezi její hlavní obory podnikání patří 

výroba kovových konstrukcí a kovoobrábění, výroba stavebních hmot a odtryskávacích 

médií, nakládání s průmyslovými odpady a jejich využití, vlastní hornická činnost a činost 

prováděná hornickým způsobem. Využití průmyslových odpadů je spojeno se 

zahlazováním stop a následků po minulých zásazích do ŽP spáchanými jinými 

podnikatelskými subjekty tzv. sanací a rekultivací těchto území.  

 

Společnost GEMEC – UNION a.s. (dále jen „GEMEC”) je pro lepší organizaci a  

řízení rozdělena do tří výrobních a jedné organizační jednotky: 

 

- Stavební konstrukce Jívka – 

Hlavní náplní této divize je výroba kovových konstrukcí a kovoobrábění, výroba 

odtryskávacích médií, řezání a stříhaní železných materiálů a plastů, lisování a svařování. 

Poskytují také poradenství v oblasti odpadů a hodnotí rizika ukládání odpadů dle platné 

legislativy a rovněž provádějí poradenství při hornické činnosti, především v zajišť ování a 

likvidaci starních důlních děl. 

 

- Gemec Žacléř – Důl Jan Šverma –  

Na dole Šverma podnik provozuje svou hornickou činnost. Společnost převzala 

tento důl ke konečné likvidaci a zahlazení stop po těžbě. Proto zde provádí důlní - sanační 

práce. Důlní prostory jsou vyplňovány hydraulickou nerozplavitelnou zakládkovou směsí, 

při jejichž výrobě se využívájí velkoobjemové průmyslové odpady. Jedná se hlavně o 

odpady vznikající v energetických a hutních provozech popely, popílky, strusky, písky, ale 

i flotační hlušiny a odpady z ČOV. 

Divize vlastní také semimobilní technologii, která vyrábí koncentrovanou 

popílkovou suspenzi (KOPOS) , kterou lze užít k vytváření podkladových vrstev vozovek, 
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pro násypy a zásypy či jako zálivku k vyplňování podzemních děl a propadlin. Divize 

provádí od roku 1998 dotěžení zbytkových zásob černého uhlí povrchovou těžbou. 

Mezi její produkty patří tvárnice pro suché zdění, svahovky a  odtryskávací médium, 

palety a palivové dříví. 

 

- Odštěpný závod Ostrava –  

Je výrobcem certifikovaných technologických zařízení „na klíč” pro stabilizaci a 

solidifikaci velkoobjemových průmyslových odpadů včetně jejich montáže.  

Hlavním oborem činnosti odštěpného závodu Ostrava je sběr a zpracování 

velkoobjemových průmyslových odpadů vlastní technologií. 

Jedná se o stavební hmoty na bázi směsí s popílkem. Princip technologie spočívá 

v přeměně fyzikálních a chemických vlastností těchto odpadů při procesu výroby. Tato 

metoda je známa pod pojmem Soldifikace/Stabilizace.  

Tyto stavební hmoty mají široké využití, především jako výplňové materiály do 

povrchovým a podzemních prostor, pro rekultivace odkališť , nádrží i jako stavební 

materiál při stavbě komunikací. 

V odštěpném závodě Ostrava byl v roce 2002 používán pouze jediný certifikát 

výrobku „Rekultivační sanační hmota - RSH”, v současné době firma vlastní asi 10 

certifikátů na výrobky. Mezi ty nejznámější patří „Směsi s popílkem pro konstrukční 

vrstvy vozovek”, „Směsi s popílkem pro násypy a zásypy” a „Granulát pro 

technickou rekultivaci báňských výsypek.” 

Odštěpný závod Ostrava provádí systematický výzkum v oblasti materiálového 

využívání průmyslových odpadů. Cílem je najít využití těchto stavebních materiálů pro 

jejich další využití. Z tohoto důvodu spolupracuje vědecko-výzkumnými pracovišti , s 

pracovišti VŠB - TUO, se státními orgány a dalšími výzkumnými ústavy, které 

zpracovávají expertní analýzy, laboratorní zkoušky a další potřebné posudky. 

 

- Jednatelství v Jívce –  

Zde probíhá řízení obchodní politiky a technologických kapacit společnosti. Hlavně 

však zajišť uje soulad její činnosti s báňskou a odpadovou legislativou a zajišť uje právní 

servis a metodické řízení společnosti. Zpracovává odborné posudky a zajišť uje prodej 

nepotřebných zásob. 
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2. 2. Studie proveditelnosti – charakteristika projektu 

 

Předběžná studie proveditelnosti projektu – „Umělá zemina vyrobená 

z průmyslových odpadů na základě technologie S/S.“  

 

Smyslem této studie je zhodnotit po ekonomické stránce zvýšení výrobní kapacity 

produktu a následné umístění této vyrobené zeminy na trh.  

 

Produktem je umělá zemina vyrobená ze tří druhů velkoobjemových 

průmyslových odpadů a to elektrárenského popílku, kalu pocházejících z hutnické 

výroby a slévárenského písku.  

 

Vlastníkem projektu je firma GEMEC-UNION a.s.  

Projekt bude realizován pod záštitou odštěpného závodu Ostrava.  

Produkt je vyráběn pomocí semimobilního výrobního zařízení za použití 

technologie stabilizace a solidifikace. Principiálně se jedná o využití fyzikálních a 

chemických vlastností vstupních surovin a jejich změnu při procesu výroby v novém 

výrobku. 

Vyrobená zemina má široké využití. Lze ji použít jako konstrukční podkladovou 

vrstvu vhodnou pro výstavbu vozovek, jako materiál určený pro násypy, zásypy, pro 

úpravy terénů a zakládání staveb, pro kolejová drážní tělesa, použití při sendvičových 

konstrukcí a je vhodná pro inženýrské stavby na plochách s nízkou únosností a také 

jako materiál vhodný pro rekultivaci oblastí postižených těžbou. 

Firmě se podařilo zajistit vlastní rekultivační stavbu s kapacitou 300.000 tun s 

příslibem dokončení rekultivačních prací do roku 2015. Z tohoto důvodu firma zvyšuje 

kapacitu z dosavadních 30.000 tun ročně na 60.000 tun, aby tak dostála k příslibu. 

 Druhým důvodem je také očekávání, že se zvýší poptávka po produktu ze strany 

spotřebitelů.  

Vzhledem k nepředvídatelnému odhadu poptávky po produktu, bude „PSP” 

zpracována variantně a to ve třech podobách odhadu budoucí poptávky. 
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2. 3. Marketingová strategie a analýza trhu 

 

Marketingová strategie: 

Cílem firmy GEMEC do roku 2015 je ukončení prací na vlastní rekultivační stavbě. 

Vzhledem k tomu, že zbývající kapacita úložiště je nyní 300.000 tun je potřeba zvýšit 

produkci umělé zeminy ze stávajících 30.000 tun na 60.000 tun, což odpovídá zároveň i 

množství, které je firma GEMEC schopna dodavatelsky zajistit. Tímto by měl být vyřešen 

dostatek materiálu k plynulému zajištění rekultivačních prací. Zároveň zde existuje potřeba 

zlepšit povědomí o stavebních materiálech vyrobených z odpadů vhodných pro stavbu 

komunikací aj. Firma GEMEC však neuvažuje o žádné marketingové kampani zaměřenou 

na propagaci produktu. 

 

Trh:  

Náš produkt je určen především pro lokality v blízkosti Ostravy a částečně se týká i 

Polska díky existenci překladů českých certifikátů do polštiny pro tuto zeminu. Trh je takto 

omezen na okolí Ostravy, protože se nevyplatí dovážet stavební suroviny na velké 

vzdálenosti vzhledem k vysokým dopravním nákladům. 

 

Zákazník:  

Jsou to všechny stavební firmy provádějící stavby silnic a komunikací, úpravy 

terénů, rekultivační činnost, či se zabývají stavbou sendvičových konstrukcí, u kterých je 

podmínkou nízká hmotnost materiálu. 

 

Konkurence:  

Konkurenty tohoto projektu jsou všechny firmy zabývající se prodejem stavebních 

materiálů, i když ne zrovna takového materiálu, který firma produkuje. Tzn., že i když 

konkurence nevyrábí stavební materiály z NO průmyslové výroby, tak i přesto s nimi 

musíme počítat jako konkurenčními hráči, díky prodeji jejich substitutů.  

 

Hlavní konkurenti na trhu: 

ArcelorMitall Ostrava a.s.;  

EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s.; 
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EUROVIA Jakubčovice, s.r.o.; 

 Štěrkovny spol. s r. o. - Dolní Benešov; 

VÍTKOVICE Doprava a.s. – Ostrava; 

Českomoravský štěrk, a. s. – Hranice;  

Třinecké železárny a.s. – Třinec; 

Industroprofil, spol. s r.o. – Ostrava; 

Pískovna Polanka nad Odrou; 

IFT Pískovny a.s. - Horní Benešov. 

LOSERT spol. s r.o. – Opava. 

Recyklace-štěrkovna Frýdlant s.r.o.  – Frýdlant nad Ostravicí; 

MultiServ, s.r.o. – Ostrava.  

Koblovská komoditní společnost, s.r.o. – Ostrava; 

EKO – KARBO, a.s. – Ostrava; 

EKOTREG TŘINEC, s.r.o. – Třinec; 

OKD, Rekultivace, a.s. – Ostrava; 

 

Tito konkurenti jsou konkurencí v rovině substitučních produktů, nikoli produktu 

na bázi umělé směsi vyrobené z vysokopecních kalů a úletových popílků. 

Co se týče materiálu „popílků a směsí s popílkem pro konstrukční vrstvy vozovek “, 

tak zde pro firmu GEMEC konkurence neexistuje. 

 

Ceny vybraných substitučních produktů: 

- Lomový kámen a kamenivo – 100-500 Kč/t. 

- Písek – cca 200 Kč/t. 

- Zemina a zásypové materiály – 1-180 Kč/t. 

- Recyklát (cihlový, betonový) – 50 – 250 Kč/t. 

- Struska – 150 – 350 Kč/t. 

 

Ceny výše zmiňovaných produktů jsou ovlivňovány zejména jejich kvalitou, původem, 

fyz.-chem. vlastnostmi, frakcí atd.  
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Konkurenční výhoda projektu umělé zeminy: Technologie a patent firmy GEMEC 

spočívá v tom, že dokáže zpracovávat i NO jako jsou kaly, které ostatní konkurenti při své 

výrobě nepoužívají. Některé konkurenční firmy používají kaly z ČOV, ale tyto materiály 

nemohou být použity např. pro stavby vozovek, protože obsahují organické příměsi. Firma 

GEMEC má tudíž výrazně zmenšeny náklady na výrobu, jelikož tyto kaly “vykupuje” 

(jedná se spíše o cenu za využití a manipulaci s odpadem). Další výhodou je, že umělá 

zemina je lehčí oproti běžnému kamenivu používanému na výstavbu cest, a proto vyžaduje 

menší nároky na přepravu. 

  

Distribuce: Produkt je nabízen způsobem, že firma vyšle svého obchodního zástupce 

k potencionálnímu kupci. O produktech se potencionální zákazníci dovědí i na 

internetových stránkách firmy www.gemec.cz. 

 

Obor: Obor činnosti se u nás nachází na vzestupu, jelikož technologie recyklace 

odpadních materiálů a výroba různých typů recyklátů z odpadů a jiných materiálů je celá 

řada. Většinou se však jedná o recykláty betonové, cihelné či živičné.  

 

Poptávka: Poptávka po stavebních surovinách je sezónní záležitost vzhledem k tomu, že 

většina stavebních prací probíhá přes léto. Poptávku ovlivňuje také ekonomický rozvoj 

kraje. Výše finančních prostředků rozhoduje o tom, zda se stavět bude či nikoli. Poptávka 

po těchto produktech je na vzestupu, ovšem stále zde existují určité lobistické skupiny, 

které brání vstupu takovýchto typů produktů na trh.  

 

Odhad budoucí poptávky v tomto oboru není jednoduchý, a proto budeme v naší 

studii počítat se třemi variantami: pesimistickou, realistickou a optimistickou (viz kap. 

2.11.1). 

 

Dodavatelsko-odběratelské vztahy: Firma se snaží stát se pro všechny své 

obchody výhradním odběratelem odpadů od jejich producentů, které potřebuje jako vstupní 

zdroje pro vlastní výrobu. O smlouvách je vyjednáváno každoročně. Proto se zde vyskytuje 

riziko v podobě vypadnutí dodavatele či nastavení takových cen, které již nemusí být pro 

firmu GEMEC výhodné.  
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2. 4. Strategie podniku a marketingový mix 

 

Strategie podniku: Firma se snaží neustále vytvářet nabídku nových produktů a 

prosadit tak svoje výrobky v konkurenčním prostředí. Snaží se pronikat na nové trhy 

především polské a slovenské. V dnešní době roste zájem o stavební hmoty vyrobené 

z druhotných surovin především díky jejich ceně. Zkušenosti stavebních firem se 

stavebními materiály vyrobené na bázi směsi s popílkem nejsou nikterak velké, a proto je 

cílem firmy GEMEC zvýšit povědomí o vhodnosti těchto materiálu pro stavební činnost. 

Jakým způsobem chce firma GEMEC zvýšit povědomí o těchto produktech však firma 

nemá jasně stanoveno. 

 

2. 4. 1. Marketingový mix 

 

Marketingový mix tvoří soubor marketingových nástrojů, mezi které patří výrobek, 

cena, podpora prodeje a distribuce. 

 

Výrobek:  

Firma GEMEC provádí výzkum soustavný výzkum v oblasti stavebních hmot. Na 

trhu existuje již od roku 1992 a v roce 2002 již používá svůj vlastní materiál vhodný pro 

rekultivaci. Pro zákazníka je proto větší výhoda koupit výrobek od firmy, která má v tomto 

oboru určité zkušenosti a bohaté reference. 

 

Tab. č. 1 Vlastnosti a výhody produktu 

Produkt Vlastnosti produktu Odpovídající výhoda 
Umělá 
zemina. 

Dobré fyz. a chem. 
vlastnosti. Široké stavební využití. 

  

Nízká hmostnost. (cca 2x 
lehčí než kámen) 

Vhodný pro stavby s nízkou plošnou 
únosností.  

    Menší přepravní nároky.   
  Materiálově využitý odpad. Naplnění společenské odpovědnosti.  
  Nízká cena.  Úspora peněz. 
 

Cena:  
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Cena umělé zeminy je extrémně závislá na poptávce v daném čase a zajištění 

odbytu 100 % výroby. Avšak z důvodu pojistky ve vlastní rekultivační stavbě je cena 

stanovena na 50 Kč/t. Cena se pohybuje na spodní hranici ceny konkurenčních produktů. 

 

Distribuce:  

Adresa Odštěpného závodu Ostrava je Poděbradova 35, 702 00, Ostrava, kde si 

přes obchodního zástupce zájemce sjedná schůzku, aby dohodl požadovaná kritéria 

obchodu. Zpravidla je však obchodní zástupce vysílán do firem, které by mohly být 

potencionálními zákazníky. Místo odkud je výsledný produkt distribuován se nachází  v 

blízkosti Ostravy. Přesné místo výroby a zároveň distribuce si firma nepřeje publikovat. 

Přeprava je zajišť ována nákladním dopravcem, ceny jsou vždy smluvní vztahující se k 

určitému množství a trase. 

 

Podpora prodeje: 

Propagace výrobku probíhá formou osobní návštěvy obchodního zástupce firmy. 

Další forma propagace nejen výrobku, ale i firmy je pomocí internetových stránek 

www.gemec.cz. 

 

2. 4. 2. SWOT analýza 

 

SWOT analýza je jedna z typů strategické analýzy, která se snaží poodhalit vnitřní 

prostředí firmy pomocí silných a slabých stránek a naopak identifikovat faktory vnějšího 

prostředí firmy podle příležitostí a hrozeb.  

 

Silné stránky projektu: 

- Projekt se shoduje s celkovým směřováním firmy. 

- Obejde se i bez vysoké poptávky po tomto produktu ze strany zákazníků. 

- Široké stavební využití nového produktu. 

- Patent na zapracování ocelárenských a vysokopecních kalů v novém produktu. 

- Nízká úroveň investičních nákladů. 

- Nízká úroveň výrobních nákladů. 

- Nízká cena produktu. 
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- Nižší náklady pro producenty odpadů za prodej odpadů oproti uložení na skládku. 

- Projekt uspokojuje filozofii materiálového využití odpadů, a proto zvyšuje image 

firem, které s těmito materiály pracují. 

- Projekt je umístěn v areálu bývalé skládky, proto je dobře zabezpečen proti 

nekontrolovatelnému úniku látek do ŽP. 

- Vlastní technologie výroby. 

- Financování z vlastních zdrojů – není potřeba žádný úvěr. 

 

Slabé stránky projektu: 

- Nejasná marketingová strategie firmy v oblasti prodeje. 

- Silná konkurence v oblasti stavebnictví.  

- Slabá vyjednávací síla při přidělování dodavatelských zakázek. 

- Nedostatek vhodných producentů odpadů neboli dodavatelů vstupních surovin. 

- Nedostatečně zajištěný materiál pro výrobu – malá síla smluv mezi firmou GEMEC 

a producenty odpadů neboli dodavateli. 

- Linka je v provozu již třináctý rok, může nastat přerušení provozu linky – 

poruchovost. 

 

Příležitosti: 

- Lepší prosazení na domácím trhu. 

- Možnost vývozu produktů na zahraniční trhy SR a Polska. 

- Z územního plánu lze vyčíst nespočet silničních a kolejových staveb, pro 

následující léta. 

- Zesilující společenský tlak na využívání energetických odpadů a materiálů z nich 

vyrobených. 

- Sjednocení legislativy v rámci EU. 

- Zvýšení informovanosti společnosti. 

- Zlepšení ŽP v okolí firem produkující odpady. 

 

Hrozby: 

- Nedostatek vstupních materiálů vhodných pro výrobu produktu. 

- Nedostatečná poptávka po produktu. 
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- Lobbing proti využívání vedlejších energetických odpadů a jejich produktů. 

- Změna technologie výroby producentů odpadů. 

- Stavební činnost silně závislá na vývoji celého trhu. 

- Vypadnutí dodavatele. 

- Podvodníci operující na trhu.  

- Nesjednocená legislativa v oblasti VEP v rámci EU. 

- Legislativa v ČR, nesrozumitelná terminologie, nejsou vymezena jasná pravidla 

v oblasti odpadového hospodářství – o certifikovaném výrobku se stále hovoří jako 

o odpadu, jen proto, že je z odpadů vyroben. 

- Pole působností orgánů státní správy jsou v rozporu. 

- Chybí podpora státu pro firmy využívající materiálové využití odpadů, taktéž i 

pravidlo využití druhotných surovin, pokud je možno tutéž stavbu postavit ve stejné 

kvalitě a za srovnatelných cenových podmínek. 

- Rozšířená fáma o ekotoxicitě průmyslových odpadů jako jsou popílky a kaly. 

- Nedokonalý systém požadavků kontroly kvality na výrobky. 

 

Silné stránky projektu na podporu příležitostí a krytí hrozeb: 

 Filozofie materiálového využití, širší stavební využití produktu a nízká cena by 

mohla znamenat zvýšený zájem o tyto produkty vyvolanou jak úsporou finančních 

nákladů, tak i společenským uvědoměním firem. Zvýšená poptávka po těchto produktech 

by znamenala větší upevnění pozice na trhu a možnost proniknutí i na zahraniční trhy. 

Společnosti produkující odpady by mohly správným užitím technologie či zvolením 

vhodných vstupů se svými odpady obchodovat respektive prodat, místo uložit na skládku a 

tím zlepšit či zastavit zhoršování ŽP v jejich okolí. 

 Nedostatečná poptávka po produktu nemusí být v tomto případě moc na škodu, 

vzhledem k tomu, že firma potřebuje dostatek materiálu pro provádění rekultivačních prací 

na vlastním úložišti. 

 

Slabé stránky projektu podporující hrozby a zmírňující příležitosti: 

 Nedostatečné smluvní zajištění s producenty odpadů a nedostatek vhodných 

dodavatelů může znamenat nedostatek vstupních materiálů pro výrobu umělé zeminy. 

Silná konkurence v oblasti stavebnictví a nejasná marketingová strategie firmy může vést 
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k lobbingu určitých skupin zaměřené proti využívání těchto produktů na trhu a tím 

způsobit nedostatečnou poptávku po tomto produktu.   

 Nejasná marketingová strategie firmy v oblasti prodeje se může odrazit na 

nedostatečné poptávce po produktu, jakož i silná konkurence v oblasti stavebnictví. 

 

2. 5. Popis technologie  

 

Umělá zemina je vyrobená na základě technologie S/S z velkoobjemových 

průmyslových odpadů a to elektrárenského popílku, slevárenského písku a kalů 

pocházejících z výroby kovů. Tyto kaly obsahují těžké kovy jako kadmium, olovo, zinek, 

měď, chrom, nikl ad., proto není zpracování takovýchto kalů jednoduchou záležitostí. Pro 

tyto účely byla patentována metoda, kdy za účasti popílků s vyhovujícími parametry je 

možno tyto kaly zpracovávat ve finální stavební výrobky. Nejde jen o parametry 

jednotlivých vstupních produktů, ale také o správné poměry mezi nimi. Při splnění obou 

těchto podmínek jsou polutanty respektive těžké kovy vázány ve formě nerozpustných 

hydroxidů a vzniká tak hmota s širokým stavením využitím. 

 

2. 6. Výrobní jednotka, její velikost a umístění 

   

Umístění a velikost výrobní jednoky: 

 

Zařízení na výrobu stavebních hmot včetně manipulačních a skladovacích ploch 

zaujímá přibližně 3000 m2.  Vlastní výrobní zařízení zaujímá plochu asi 100 m2.  

Plocha, kde se rozkládá linka spolu s manipulačními a skladovacími plochami se 

nachází v blízkosti Ostravy v areálu bývalé skládky průmyslových odpadů. Celá plocha je 

zajištěna proti úniku nebezpečných látek do ŽP. V areálu se nachází také provozně-sociální 

objekt pro zajištění chodu linky. Firma GEMEC si nepřeje prozrazovat přesnou lokaci 

výrobní jednotky. 

 

Popis zařízení a procesu výroby: 
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 Nákladní automobil je před vjezdem na vlastní operativní plochu zvážen na 

dynamické váze. Poté vjede do prostoru vlastní linky, kde náklad vyloží na skladovací 

plochu. Tato skladovací plocha je umožňuje oddělené skladování podle druhu odpadů. Pro 

manipulaci s úlevými popílky jsou tyto prostory opatřeny zvlhčovacím zařízením, 

zabraňující jejich úletu do okolí. Po vyložení materiálu do skladovacích ploch jsou 

materiály pomocí kolového nakladače přemístěny v určitých poměrech na 

předhomogenizační plochu. Tam je nakladač předhomogenizuje ve formě tzv. sendviče. 

Poté je materiál nakladačem vsypán přes násypku do rozdružovací stanice, která obsahuje 

dva protichůdné válce a síto. Tímto je zajištěna správná granulometrie a obnažení zrn 

materiálu, který následně vstupuje přes dopravníkový pás do další části tzv. 

homogenizátoru.  V homogenizátoru dochází k dokonalému promíchání všech vstupních 

surovin. Pomocí vynášecího dopravníkového pásu je nyní už produkt dopraven na 

skladovací plochu. 

Dané technologické zařízení není primárně určeno k nakládání s odpady, ale dle 

stavebního zákona k výrobě stavebních hmot. Do zařízení sice odpady vstupují, ale ve 

smyslu zákona se stávají vstupem na plochu zařízení stavební surovinou.  

Legislativně toto zařízení spadá do ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o 

odpadech, ve znění pozdějších předpisů.   

 

Životnost linky se odhaduje na 12 let. Vzhledem k tomu, že linka je již 13 let v provozu, 

tak není počítáno s jejím odpisem. Vzhledem ke stáří linky se očekávají větší investice do 

oprav a údržby. Obnovovány jsou především dopravníkové pásy, motory, ložiska aj. 

Schéma výrobní linky je možno vidět na obrázku č. 1. 

 

Linka bude v provozu jen jednu směnu. Celkové využití kapacity se z 25 % 

zvýší na 50 %.  

 

2. 7. Charakteristika vstupních surovin a vlastnosti produktu 

  

Do technologie výroby vstupují tři druhy odpadů neboli stavebních surovin a to: 
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Slévárenský písek – se používá jako ostřivo do umělé zeminy, které zajistí dobrou 

homogenizaci celé směsi. Zrnitost se pohybuje od 0 do 2 mm. Jde o křemenné písky, 

které pocházejí ze slévárenské výroby. 

 

Popílky vznikající při spalování uhlí v elektrárenských a teplárenských provozech. 

Jde o nejjemnější část, která zbyde po spalování. Zrnitost popílků se pohybuje od 0 do 1 

mm. Jeho vlastnosti závisí především na kvalitě spalovaného uhlí  a na technologii, která 

je při tomto spalování použita.  

Popílek v naší umělé směsi slouží jako pojivo, které vykazuje pucolánové 

vlastnosti, a proto se chová jako pojivo hydraulické. Vzhledem k tomu, že firma GEMEC 

používá popílky z technologie fluidního spalování nejsou potřeba při výrobě umělé zeminy 

žádná další aditiva, v případě potřeby se pouze zvýší podíl tohoto popílku, který obsahuje 

volné vápno.  

Pro své vynikající vlastnosti se popílek přidává i do řady jiných stavebních hmot 

jako je cement a beton, slouží také jako úspora vápna. Firmy tohoto faktu začly okamžitě 

využívat, a tak si své popílky nechávají certifikovat jako surovinu pro výrobu stavebních 

hmot.  V ČR se v současné době využívá asi 10 – 15 % popílků.  

 
Vysokopecní a ocelárenské kaly – tyto kaly slouží jako plnivo pro umělou 

zeminu, čili jsou hlavní výplňovou složkou. Vznikají při čištění vysokopeního plynu za 

mokra v tzv. Venturiho pračkách. Tyto kaly obsahují velké množství težkých kovů 

předvším zinku a olova. Zrnitost těchto kalů se pohybuje řádově od 20 – 50 µm. 

Podmínkou pro vstupní suroviny vstupující do výrobního procesu je nepřítomnost 

organických škodlivin.  

 

Většina těchto odpadů se uplatňuje jako stavební výrobky, které jsou v souladu se 

zákonem č. 22/97 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Analýza těchto materiálů je 

v intenci NV č.163/02 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební 

výrobky.  

 

O produktu:  
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 Produktem je certifikovaný stavební materiál. Certifikaci a stavební technické 

osvědčení zajišť uje Technický a zkušební ústav stavební Praha. Dle technického 

návodu pro činnost autorizovaných osob při posuzování shody stavebních výrobků podle 

nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2002 Sb.a dle stavebního 

technického osvědčení autorizovaná osoba posuzuje shodu výrobku. Činnost provádí 

minimálně jednou za 12 měsíců dle stanoveného postupu. Posuzuván je rovněž systém 

řízení výroby. 

 Umělá zemina je vhodná především pro zásypy a násypy na málo únosném a 

stlačitelném podloží vzhledem k nízké objemové hmotnosti cca 1300 kg.m3. Je vhodná 

take pro konstrukční vrstvy vozovek. Stavaři tuto umělou zeminu hutní spolu 

s hrubozrnným materiálem jako je struskové kamenivo, drcený beton apod. Optimální 

vlhkost se pohybuje kolem 21 % a granulometrie je od 0 – 4 mm. Kvůli těmto vlastnostem 

může namrzávat a erodovat, proto se doporuřuje překrytí okrajů min. 0,5 m zeminy. 

Nedoporučuje se míchání s jílem, jelikož běžnou technologií nelze dosáhnout kvalitního 

promíchání. Umělá zemina nesmí být uložena pod hladinou spodní vody a nacházet se 

v aktivní vrstvě cca 0,5 m od povrchu asfaltu. 

 

2. 8. Energie 

 

Přívod elektrické energie je řešen pomocí elektropřípojky z objektu společnosti, 

která pronajímá pracoviště, na kterém stojí výrobní linka. Voda pro potřeby linky je 

dostupná z běžného vodovodu na pracovišti. Výrobní linka obsahuje 5 elektromotorů. Na 

rozdružovači jsou 2 o instalovaných výkonech 22 kW, pro dva dopravníkové pásy jsou 

instalovány 2 motory o výkonech 15 kW a jeden motor o výkonu 50 kW je pro 

homogenizátor.  Výpočet ceny za energii (viz kap. 2.11.5). 

 

2. 9. Lidské zdroje 

 

Nový projekt si nevýžádá potřebu zvýšení počtu pracovních sil či nutnost zvýšení 

kvalifikace stávajících pracovníků.  
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Přímý pracovníci:  

Řidiče, zásobovače a skladového technika zastanou dva pracovníci.  

 

Nepřímý pracovníci: 

Nákupčí průmyslových odpadů a prodejce vyrobených produktů v jedné osobě.   

Dohled představuje předák, vedoucí výroby, ředitel, manažerka přes systém jakosti a 

pracovník přes legislativu a technické záležitosti.  

 Tito pracovníci mají na starost chod odštěpného závodu Ostrava, ten má pod sebou 

ještě další 2 linky využívající stejnou technologii s přibližně stejnou kapacitou. 

 

2. 10. Organizace a řízení 

 

Zvýšení produkce výrobku si nevyžádá žádné změny v organizačních strukturách 

firmy. 

 

2. 11. Řešení projektu  

 

2. 11. 1. Variantní řešení projektu  

 

Předpokládáme produkci 60.000 tun umělé zeminy ročně po dobu celého 

projektu, avšak z důvodu nepředpokládané budoucí poptávce řeším projekt ve třech 

variantách. 

VARIANTA 1 - Pesimistická  

Předpoklad 1: Výroba 60.000 tun umělé zeminy s tím, že se veškerá zemina použije na 

vlastní rekultivační stavbu (viz příloha č. 1). 

 

VARIANTA 2 - Realistická  

Předpoklad 2: Prodej 20.000 tun zeminy, zbývajících 40.000 tun se použije na vlastní 

rekultivační stavbu (viz příloha č. 2). 
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VARIANTA 3 - Optimistická  

Předpoklad 3: Prodej 60.000 tun zeminy (viz příloha č. 3).  

 

2. 11. 2. Financování projektu 

 

Financování projektu bude hrazeno výhradně z vlastních zdrojů. Rozšíření 

výrobní kapacity si vyžádá investici 2 mil. Kč na pořízení kolového nakladače. 

 

2. 11. 3. Doba životnost projektu a likvidační hodnota 

 

 Je doba pro kterou se stanovuje odhad budoucích finančních toků v období 

provozu investice projektu. V našem případě budeme pokládat dobu životnosti projektu za 

období, které se rovná době, kdy má firma k dispozici vlastní úložiště a to do roku 2015, 

které má v současné době kapacity 300.000 tun, tzn., že při současném odběru 60.000 tun 

odpadů ročně doba životnosti vychází na 5 let. Do roku 2015 je také zajištěn pronájem 

pracoviště pro výrobu umělé zeminy. 

Po ukončení provozu projektu zbyde jen šrot po likvidaci solidifikační linky. Příjem 

z prodaného šrotu pokryje náklady za jeho odvoz. Likvidační hodnota projektu bude 

tedy nulová. 

 

2. 11. 4. Diskontní sazba projektu a ostatní sazby použité v projektu 

 

Průměrné náklady kapitálu firmy byly stanoveny na 10 % a vzhledem k tomu, že se 

jedná o projekt rozšíření výrobní kapacity už dříve vyráběného produktu není potřeba 

přičítat pro stanovení diskontní sazby rizikovou složku. Proto můžeme brát firemní 

náklady kapitálu za diskontní sazbu ve výši 10 %. 
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Tab. č. 2 Sazby neměnné po celou dobu provozu projektu 

Položka           Sazba 
diskontní sazba         10% 
sazba daně z příjmu 19% 
sazba pojistného na zdravotní a sociální zabezpečení  34% 

 

2. 11. 5. Náklady projektu 

  
Fixní náklady 

- Osobní náklady 1 -  mzdy nepřímých zaměstnanců, administrativa a dohled – 2,01 

mil. Kč. 

- Osobní náklady 2 - mzdy přímých pracovníků linky – 450 tis. Kč.  

- Služby 1 - pronájem pracoviště,– 1,2 mil. Kč. 

- Služby 2 - pronájem kanceláří a ostatní služby – 0,5 mil. Kč. 

- Odpisy – 400 tis. Kč. 

- Ostatní provozní náklady – certifikace – 250 tis. Kč. 

- Opravy a udržování – 150 tis. Kč. 

- Daně a poplatky – 150 tis. Kč.       

 

Variabilní náklady 

- Spotřeba energie a vody – 218 tis. Kč / rok – při výrobě 60.000 tun = 3,63 Kč/t. 

- Spotřeba pohonných hmot – 492 tis. Kč / rok - při výrobě 60.000 tun = 8,2 Kč/t. 

- Dopravní náklady za převoz na rekultivační stavbu – 50 Kč/t. – neplatí 

v případě prodeje zákazníkovi. 

- Náklady na rozložení zeminy na vlastní rekultivační stavbě – 20 Kč/t. – neplatí 

v případě prodeje zákazníkovi. 

 

Účetní odpisy byly stanoveny pro dlouhodobý hmotný majetek jako lineární. 

Kolový nakladač bude odepisován po dobu 5 let. Odpis za každý rok činí 400.000 Kč. 

Vycházím z ceny 2 mil. Kč poděleným počtem let projektu. 
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U cen energií předpokládejme 5 % nárůst každý rok. U mezd předpokládejme 

roční nárůst ve výši 2 %. Tyto hodnoty byly stanoveny odhadem dle vývojových 

trendů z minulých let. 

Náklady na opravy a udržování vzhledem ke stáří linky 13 let se očekávají 

poněkud vyšší než v minulých letech. V prvních dvou letech 150.000 Kč a ve zbývajících 

3 letech 200.000 Kč (viz příloha č. 1,2 a 3 – Plán nákladů).  

 

Výpočty nákladů 

 

NÁKLADY NA VODU A ENERGIE 

 

Náklady na spotřebu energie 

� = ����  × 	
 ×  � × � 

 

kde  ���� -  je cena 1 kWh elektrické energie, 

  	
  - instalovaný výkon strojů použitých při výrobě daného výrobku,  

   �  - součinitel náročnosti, 

   � - celkový strojní čas nutný k výrobě daného výrobku (h/t), 

 

CkWh – cena za kWh je 2,99 Kč. 

Pi = (2 x 22 kW) + (2x 15 kW) + 50 kW = 124 kW (viz kap. 2.8.). 

β = 0,75 průměr pro elektromotory. 

ts = 0,0125 h/t. 

 

Při výrobě 60.000 tun ročně bude linka v provozu asi 3 hodiny denně. Počítejme s 

průměrem 250 pracovních dní za rok. Tzn. 240 tun denně a za hodinu výrobu 80 tun. 

ts =   1 / 80 = 0,0125 h/t. 

 

Po dosazení do vzorce: 

� = 2,99 × 124 × 0,75 × 0,0125 = �, �� �č/� 

 

Náklady energie pro výrobu jedné tuny umělé zeminy jsou 3,48 Kč. 
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Při výrobě 60.000 tun ročně je výše částky 208.000 Kč/rok. 

 

Náklady na spotřebu vody 

 

Při spotřebě 300 m3 za cenu 30,31 Kč/m3 je 9000 Kč/rok. 

Při výrobě 60.000 tun náklady na vodu jsou 0,15 Kč/t. 

 

Celkové náklady za spotřebu energií a vody jsou tedy 3,63 Kč/t neboli 

218.000 Kč/rok. 

 

Náklady na spotřebu pohonných hmot 

 

Nakladač při současném objemu produkce 30.000 tun je denně v provozu asi 2,5 

hodiny. Při výrobě 60.000 tun to bude asi 5 hodin. Při současné ceně 30,3 Kč/l nafty a 

spotřebě 13 litrů na jednu motohodinu vychází roční náklady na 492.000 Kč neboli 8,2 

Kč/t pokud počítáme 250 pracovních dní v roce. 

�á� !"# $%&. &(%) = 5 *ℎ, × 250 *-.í, × 30,3 12č
4 5 × 13*4, =  �67. 888 9č/:%� 

Při výrobě 60.000 tun jsou náklady na pohonné hmoty ve výši 8,2 Kč/t. 

  

 

Osobní náklady přímých pracovníků linky 

 

Linku obsluhují 2 pracovníci (viz kap. 2.9). Plat každého z nich je 14.000 Kč. 

 

;ýš� %<%=>í?& >á� !"ů = 7 × @�888 × @, �� × @7 =  �A8 )B<. 9č/:%� 

Náklady na přímé pracovníky jsou 450 tis. Kč/rok. 

Poznámka: Veškeré hodnoty jsou při výpočtech zaokrouhlovány na celé tisíce. 

 

2. 11. 6. Stanovení nákladů na kalkulační jednici 
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Celkové roční náklady projektu 5 820 000 (viz příloha č. 3 – Plán nákladů). 

 

Prostá kalkulace dělením: 

Tato metoda se využívá v průmyslu při hromadné výrobě, proto ji použiji i já 

vzhledem k tomu  

 

> = � ÷ D 

 

n – náklady na kalkulační jednici 

N – úhrnné náklady za období [rok] 

q -  počet kalkulačních jednic za období [rok] 

 

> = � ÷ D = A �78 888 ÷ E8 888 = 6F 9č/)   

 

Náklady na kalkulační jednici na 1 tunu jsou 97 Kč. 

 

2. 11. 7. Výnosy podniku 

 

 Výnosy podniku jsou tvořeny tržbami a to za přijetí odpadů od jejich producentů 

(Tržba 1)  a tržbami za prodej vyrobené umělé zeminy (Tržba 2).  

 

Tab. č. 3 Tržby daného projektu 

Tržba 1 290 Kč/t 

Tržba 2 50 Kč/t 
 

Producenti odpadů „surovin” platí za manipulaci s odpadem firmě GEMEC. 

Průměrná cena za 1 tunu přijímaného odpadů je 290 Kč. Tato cena je již osvobozena 

od nákladů na dopravu. Firma GEMEC si nepřeje uvést přesné ceny za jednotlivé druhy 

odpadů. Nepřeje si uvést ani přesné složení výrobku vyjádřené v hmotnostních či 

procentuálních poměrech vstupních surovin. 

Cena produktu v případě prodeje je firmou stanovena na 50 Kč. 
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Nepředpokládá se zvýšení ceny po dobu životnosti projektu. Cena byla odvozena od 

konkurenčních cen podobných produktů a je stanovena na její minimální hranici.  

 

2. 12. Kritéria hodnocení ekonomické efektivnosti 

 

2. 12. 1. Čistá současná hodnota projektu (NPV) 

 

�G; = H IJ)
K

)L@
*@ + N,O) −  9 

kde T - doba životnosti projektu; 

 R - náklady kapitálu; 

 CFt - finanční toky v jednotlivých letech provozu projektu; 

 K - jednorázové kapitálové výdaje; 

 

Výpočet ČSH 1 – VARIANTA 1 - Pesimistická 

�G; = H IJ)
K

)L@
*@ + N,O) −  9

=  IJ@
*@ + N,@ +  IJ7

*@ + N,7 + IJ�
*@ + N,� + IJ�

*@ + N,� + IJA
*@ + N,A −  9 

 

=  6 378 000
*1 + 0,1,S + 6 329 000

*1 + 0,1,T + 6 238 000
*1 + 0,1,U + 6 187 000

*1 + 0,1,V + 6 135 000
*1 + 0,1,W −  2000 000 

�G; @ = 7@ 6�7 888 9č 

 

Výpočet ČSH 2 – VARIANTA 2 - Realistická 

X	Y = 

=  8 322 000
*1 + 0,1,S + 8 273 000

*1 + 0,1,T + 8 182 000
*1 + 0,1,U + 8 131 000

*1 + 0,1,V + 8 079 000
*1 + 0,1,W −  2000 000 

�G; 7 = 76 �87 888 9č 
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Výpočet ČSH 3 – VARIANTA 3 - Optimistická 

X	Y = 

=  12 210 000
*1 + 0,1,S +  12 161 000

*1 + 0,1,T + 12 070 000
*1 + 0,1,U + 12 019 000

*1 + 0,1,V + 11 967 000
*1 + 0,1,W −  2000 000 

�G; � = �� 8�8 888 9č 

 

Tab. č. 4 Čisté současné hodnoty projektu jednotlivých variant 

ČSH 1 VARIANTA 1 - Pesimistická     21 932 tis. Kč 

ČSH 2 VARIANTA 2 - Realistická     29 302 tis. Kč 

ČSH 3 VARIANTA 3 - Optimistická     44 040 tis. Kč 
 

Čistá současná hodnota všech variant projektu je kladná, proto je výhodné 

project realizovat. 

 

2. 12. 2. Index rentability vlastního kapitálu (IR) 

 

ZN = 鵡鵡鵡鵡 č[\�ý ]^č_í `[\a
Z>b�<)Bč>í bý"!c 

 

Výpočet IR – VARIANTA 1 - Pesimistická 

 

ZN@ =  5 978 000
2 000 000 = 7, 66 ;  ZN7 =  5 929 000

2 000 000 = 7, 6E ;  ZN� =  5 838 000
2 000 000 = 7, 67 ;  

 

ZN� =  5 787 000
2 000 000 = 7, �6 ;  ZNA =  5 735 000

2 000 000 = 7, �F ; 
 

Tab. č. 5 Indexy rentability v 1. – 5. roce provozu projektu – VARIANTA 1- Pesimistická 

IR 1  2,99 

IR 2  2,96 

IR 3  2,92 

IR 4  2,89 

IR 5  2,87 
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Výpočet IR – VARIANTA 2 - Realistická 

 

ZN@ =  7 922 000
2 000 000 = �, 6E ;  ZN7 =  7 873 000

2 000 000 = �, 6� ;  ZN� =  7 782 000
2 000 000 = �, �6 ;  

 

ZN� =  7 731 000
2 000 000 = �, �F ;  ZNA =  7 679 000

2 000 000 = �, �� ; 
 

Tab. č.6 Indexy rentability v 1. – 5. roce provozu projektu – VARIANTA 2- Realistická 

IR 1  3,96 

IR 2  3,94 

IR 3  3,89 

IR 4  3,87 

IR 5  3,84 
 

Výpočet IR – VARIANTA 3 - Optimistická 

 

ZN@ =  11 810 000
2 000 000 = 5,90 ;  ZN7 =  11 761 000

2 000 000 = 5,88 ;  ZN� =  11 670 000
2 000 000 = 5,84 ;  

 

ZN� =  11 619 000
2 000 000 = A, �@ ;  ZNA =  11 567 000

2 000 000 = A, F� ; 
 

Tab. č.7 Indexy rentability v 1. – 5. roce provozu projektu – VARIANTA 3- Optimistická 

IR 1  5,90 

IR 2  5,88 

IR 3  5,84 

IR 4  5,81 

IR 5  5,78 

2. 12. 3. Vnitřní výnosové procento (IRR) 

H IJ)
K

)L@
*@ + ZNN,O) =  9 

kde T - doba životnosti projektu; 

 CFt - finanční toky v jednotlivých letech provozu projektu; 

 K - jednorázové kapitálové výdaje; 
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Tab. č.8 Vnitřní výnosová procenta pro jednotlivé  varianty  projektu 

IRR 1 - VARIANTA 1 - Pesimistická 345% 

IRR 2 - VARIANTA 2 - Realistická 438% 

IRR 3 - VARIANTA 3 - Optimistická 627% 
 

Propočty ČSH ukázaly, že při těchto diskontních sazbách se ČSH projektu rovná 

investičním nákladům ve výši 2 mil. Kč., a tyto diskontní sazby se rovnají vnitřním 

výnosovým procentům IRR. Vzhledem k nízkým investičním nákladům vycházejí vnitřní 

výnosová procenta tak vysoká.  

 

2. 12. 4. Doba úhrady (PP) 

H IJ)
GG

)L@
*@ + N,O) =  9 

kde PP - doba úhrady; 

 R - náklady kapitálu; 

 CFt - volné finanční toky v jednotlivých letech provozu projektu; 

 K - jednorázové kapitálové výdaje; 

 
Doba úhrady je u všech tří variant kratší než 1 rok. Už v prvním roce je čistý peněžní 

tok u všech variant výrazně vyšší než investiční náklady. 

 

2. 13. Analýza citlivosti 

 

e = G × ?@ + ?7 − f*b@ + b7, × G + g@ + g7 + Zh − `[\a iřkl `lm_ě_ío. 
 

kde P - roční produkce 

c1 - výkupní cena 

c2 - prodejní cena 

v1 - spotřeba pohonných hmot 

v2 - spotřeba energií a vody 

f1 - výrobní režie (1,2 mil. Kč nájem pracoviště; 450 tis. Kč – platy přímých prac., 

150 tis. Kč – opravy a udržování)  
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f2 - správní režie (2,01 mil. Kč nepřímé mzdy; 0,5 mil. Kč provoz kanceláří; 250   

tis. Kč certifikace; 150 tis. Kč – daně a poplatky) 

I - investiční náklady za traktor 
 

Tab č. 9 Faktory rizika a jejich hodnoty 

Faktor rizika Hodnota Jednotka 
P 60 000 t 
c1 290 Kč/t 
c2 50 Kč/t 
v1 8,20 Kč/t 
v2 3,63 Kč/t 
f1 1,80 mil. Kč 
f2 2,91 mil. Kč 

I 2,00 mil. Kč 
 

 

Tab č. 10 Výsledky analýzy citlivosti 

Faktor 
rizika 

Nejpravděpodobnější 
hodnota 

Změněná 
hodnota 

(odchylka 15 %) 
Absolutní pokles 
zisku (mil. Kč) Pokles zisku (%) 

P 60000 51000 2,95 23,3 

c1 290 246,5 2,61 20,6 

c2 50 42,5 0,45 3,6 

v1 8,2 9,43 0,07 0,6 

v2 3,63 4,17 0,03 0,2 

f1 1,8 2,07 0,27 2,1 

f2 2,91 3,35 0,44 3,5 

I 2 2,30 0,30 2,4 
 

Z výsledků analýzy citlivosti je jasně patrné, že největší pokles zisku projektu 

vyvolává pokles ceny za přijímané odpady a to 20,6 % a pokles předpokládané výroby až o 

23,3 % při uvedené odchylce 15 %. Ostatní faktory jsou zanedbatelné z hlediska poklesu 

zisku projektu. 
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2. 14. Analýza rizik  

 
Obr. č. 2 Grafické zobrazení faktorů rizika 

 

Tab. č. 11 Stupnice pro ohodnocení významnosti faktorů rizika 

Stupeň 
Ohodnocení 

Pravděpodobnosti Dopadů 

Velice malý 1 1 

Malý 2 2 

Střední 3 4 

Vysoký 4 8 

Zvláště vysoký 5 16 
 

Riziko může být ohodnoceno škálou od 1 – 80 bodů.  

 

Mezi rizika můžeme zařadit: 

 

 nedostatek vstupních surovin – může plynout jak z omezování provozu elektráren, 

změnou technologických postupů a kvalitou těchto surovin vstupujících do procesu, 

nekalou soutěží neboli tvrdou konkurencí a nedostatečně zajištěnýmu smlouvami, které se 

uzavírají pouze na 1 rok. Může vést až k zastavení projektu, protože by nebylo z čeho 

produkt vyrábět. 
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Opatření : Aktivní vyhledávání nových vhodných dodavatelů.  

Dopad ZV = 16 b. Pravděpodobnost S = 3 b. 

Významnost rizika = 48 b. 

 

nedostatečná poptávka po produktu – nejasná marketingová strategie v oblasti podpory 

prodeje a silná konkurence v této oblasti mohou způsobit nízkou poptávku po produktu. 

Nemá až takový dopad, protože firma zatím není nucena svůj produkt prodávat vzhledem k 

tomu, že jejich cílem je vlastní rekultivační stavba. 

Opatření: Lepší marketingová podpora v oblasti prodeje. 

Dopad M = 2 b. Pravděpodobnost V = 4 b. 

Významnost rizika = 8 b. 

 

nová technologie – vzhledem k technologickému pokroku v dnešní době je 

pravděpodobné, že může být objevena jiná technologie na zpracování NO, což by mohlo 

zapříčinit to, že by producenti odpadů využívali tuto technologii a nemuseli se svých 

odpadů zbavovat, ale dále je využívat, čímž by se jim výrazně snížili finanční nároky na 

ukládání NO. 

Opatření: Neustálý výzkum a vývoj těchto technologií. Ochrana těchto postupů 

patentem.  

Dopad S = 4 b. Pravděpodobnost S = 3 b. 

Významnost rizika = 12 b. 

 

legisltivní změny – nutnost změny legislativy v obalsti odpadů. Dopady mohou být jak 

negativní, tak i pozitivní. Lze předpokládat spíše pozitivní dopad, nová legislativa by měla 

být srozumitelnější, poskytovat větší možnosti pro podnikatele a upřednostňovat lépe 

materiálové využití odpadů.  

Opatření: Nelze předpokládat, jaká legislativa bude v budoucnu schválena.   

Dopad M = 2 b. Pravděpodobnost M = 2 b. 

Významnost rizika = 4 b. 
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změna ceny za výkup odpadů – zde je nutno brát v úvahu změny majetkové struktury 

firem produkujících odpady. Také musíme počítat s vlivem konkurence, která by mohla 

nabídnout lepší ceny než firma GEMEC. 

Opatření: Aktivní vyhledávání nových vhodných dodavatelů. 

Dopad V = 8 b. Pravděpodobnost V = 4 b. 

Významnost rizika = 32 b. 

 

Celkový faktor rizika = 48b. + 12b. + 8b. + 4b. + 32b. / 5 = 20,8 b. 

Celkový faktor rizika projektu můžeme považovat za středně významný. 

 

2. 15. Plán realizace 

 

 Předpokládá se, že k navýšení výrobní kapacity dojde začátkem příštího roku, 

neboť  v jarních měsících dochází k sezónnímu nárůstu stavebních prací. Ukončení provozu 

je odhadováno za 5 let, kdy se předpokládá s ukončením rekultivačních prací na vlastním 

rekultivační stavbě. Do roku 2015 je rovněž platná smlouva za pronájem pracoviště, kde 

stojí výrobní linka.  

 

2. 16. Vliv na ŽP 

 

Zařízení splňuje všechny požadavky na ochranu ŽP. 

Jsou vyloučeny veškeré vlivy na ŽP, neboť  linka se nachází v zabezpečeném prostoru 

bývalé skládky průmyslových odpadů. 
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Závěr 

 Cílem bylo posoudit technicko-ekonomickou povahu projektu. Z práce jednoznačně 

vyplývá, že projekt vzhledem k nízkým investičním nákladům je vysoce rentabilní. Přes 

všechna rizika, která projekt skrývá je opět nutno podotknout, že zastavení projektu s 

sebou nenese žádné významné náklady na jeho ukončení, spíše by se jednalo o ztrátu 

ušlého zisku, který není v tomto případě zrovna nejnižší. Co se týče konkurenceschopnosti 

produktu na poli stavebních materialů, tak zde vystává otázka, zda neinvestovat nějaké 

peněžní prostředky do marketingové kampaně, aby se product umělé zeminy dostal více do 

povědomí stavebních firem. Myslím, že produkt má všechny předpoklady k tomu, aby byl 

při stavbách využíván, vzhledem k jeho dobrým vlastnostem. Otazníkem pro mně zůstává 

nízká cena produktu, která dělá tento product velice dostupný, ovšem musíme brát v potaz 

i druhou stránku věci, že příliš nízká cena nemusí být pro některé stavební firmy až 

takovým lákadlem, jelikož cena stavby se odvíjí především od výše ceny stavebních 

surovin. Tím mohou být ovlivněny výše jejich zisků. 

 Jak vyplývá z analýzy citlivosti, tak projekt je značně závislý na dostupnosti 

materiálu pro výrobu jakož i na ceně za “výkup” zneškoďňování těchto odpadů.  

 Oblast odpadového hospodářství je nyní více než kdy jindy velice výnosným 

obchodem a firmám zneškoďňující tyto odpady přináší nemalé zisky. Nahrává tomu jednak 

zpřísňující se legislativa v oblasti poplatků za ukládání NO. Na druhou stranu legislativa a 

působnosti orgánů státní správy zohleďňující využívání těchto odpadů nejsou plně 

kompatibilní a tak firmám působí veliké překážky při zavádění nových technologií či 

výrobních postupů.    
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Tab. č.6 Indexy rentability v 1. – 5. roce provozu projektu – VARIANTA 2 - Realistická 

Tab. č.7 Indexy rentability v 1. – 5. roce provozu projektu – VARIANTA 3 - Optimistická 
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Obrázek č. 1 – SCHÉMA TECHNOLOGICKÉ LINKY
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Obrázek č. 3 Přehled výroby umělé zeminy vjednotlivých letech 
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Obrázek č. 4 Přehled prodejů umělé zeminy vjednotlivých letech 
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Příloha č. 1 Varianta 1 – pesimistický odhad budoucí poptávky 

 
Předpoklad 1: výroba 60.000 tun umělé zeminy z toho všech 60.000 tun se použije na vlastní rekultivační stavbu. 

Investiční náklady projektu   

    
    

Položka Náklady (tis. Kč) 

1. Kolový nakladač - traktor 2000 
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Příloha č. 1 Varianta 1 – pesimistický odhad budoucí poptávky 

Předpoklad 1: výroba 60.000 tun umělé zeminy z toho všech 60.000 tun se použije na vlastní rekultivační stavbu. 
Plán nákladů 
  Provoz v jednotlivých letech 
Položka (tis. Kč) 1 2 3 4 5 
1. Přímý materiál (spotřeba pohonných hmot 250 dnů v roce x 5h/den x 13l 
x 30,3 Kč/l) 492 492 492 492 492 
2. Ostatní materiál 0 0 0 0 0 
3. Energie (spotřeba linky, voda) 218 229 240 252 265 
4. Spotřeba materiálu a energie celkem (1+2+3) 710 721 732 744 757 
5. Opravy a udržování 150 150 200 200 200 
6. Ostatní služby (nájem - 1,2 mil. Kč; externí přeprava na rek. stavbu + 
rozložení = 60000 x 70 Kč/t) + pronájem kanceláří + služby spojené s 
vedením kanceláří , provoz osob. automobilů, atd.0,5 mil. Kč  

5900 5900 5900 5900 5900 
7. Služby celkem (5+6) 6050 6050 6100 6100 6100 
8. Výkonová spotřeba (4+7) 6760 6771 6832 6844 6857 
9. Mzdové náklady (1,5 mil. Kč nepřímí pracovníci + 482 tis. Kč přímí 
pracovníci linky) 

1836 1873 1910 1948 1987 
10. Náklady na soc. zabezpečení a zdr. Pojištění (34%) 624 637 649 662 676 
11. Osobní náklady (9+10) 2460 2509 2560 2611 2663 
12. Daně a poplatky (ověřování listin ad., pojištění, kolky) 150 150 150 150 150 
13. Odpisy strojní  400 400 400 400 400 
14. Odpisy celkem 400 400 400 400 400 
15. Ostatní provozní náklady (certifikace a zkoušky) 250 250 250 250 250 
16. Náklady celkem 10020 10080 10192 10255 10320 
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Příloha č. 1 Varianta 1 – pesimistický odhad budoucí poptávky 

Předpoklad 1: výroba 60.000 tun umělé zeminy z toho všech 60.000 tun se použije na vlastní rekultivační stavbu. 

 

Výkaz zisků a ztrát 
  Provoz v jednotlivých letech 
Položka (tis. Kč) 1 2 3 4 5 

1. Výkony (2+3) 17 400 17 400 17 400 17 400 17 400 

2. Tržby (za příjem odpadů - 290 Kč/t x 60.000) 17 400 17 400 17 400 17 400 17 400 
3. Změna stavu zásob vlatní výroby  0 0 0 0 0 
4. Výkonová spotřeba (5 + 6) 6 760 6 771 6 832 6 844 6 857 

5. Spotřeba materiálu a energie a údržba 710 721 732 744 757 
6. Služby 6 050 6 050 6 100 6 100 6 100 
7. Přidaná hodnota (1 - 4) 10 640 10 629 10 568 10 556 10 543 
8. Osobní náklady 2 460 2 509 2 560 2 611 2 663 
9. Daně a poplatky 150 150 150 150 150 
10. Odpisy dlouhodobého majetku 400 400 400 400 400 
11. Ostatní provozní náklady 250 250 250 250 250 
12. Hospodářský výsledek před zdaněním 7 380 7 320 7 208 7 145 7 080 
13. Daň z příjmů (19 %) 1 402 1 391 1 370 1 358 1 345 

14. Hospodářský výsledek po zdanění 5 978 5 929 5 838 5 787 5 735 
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Příloha č. 1 Varianta 1 – pesimistický odhad budoucí poptávky 

Předpoklad 1: výroba 60.000 tun umělé zeminy z toho všech 60.000 tun se použije na vlastní rekultivační stavbu. 

 

Peněžní toky projektu 
  Provoz v jednotlivých letech 
Položka (tis. Kč) 1 2 3 4 5 
Příjmy           
1. Výnosy 17 400 17 400 17 400 17 400 17 400 
2. Likvidační hodnota         0 
3. Příjmy celkem 17 400 17 400 17 400 17 400 17 400 

Výdaje           
4. Přírůstek dlouhodobého majetku 2000 0 0 0 0 
5. Přírůstek čistého pracovního kapitálu 0 0 0 0 0 
6. Investiční výdaje (4+5) 2 000 0 0 0 0 
7. Náklady bez odpisů 9 620 9 680 9 792 9 855 9 920 
8. Daň z příjmů 1 402 1 391 1 370 1 358 1 345 
9. Výdaje celkem (6+7+8) 13 022 11 071 11 162 11 213 11 265 

10. Čistý peněžní tok 4 378 6 329 6 238 6 187 6 135 
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Příloha č. 1 Varianta 1 – pesimistický odhad budoucí poptávky 

Předpoklad 1: výroba 60.000 tun umělé zeminy z toho všech 60.000 tun se použije na vlastní rekultivační stavbu. 

 

Čistá současná hodnota projektu 

Položka (tis. Kč) Investice 
Provoz v jednotlivých letech 

1 2 3 4 5 

1. Čistý peněžní tok -2 000 4 378 6 329 6 238 6 187 6 135 
2. Kumulovaný čístý peněžní 
tok -2 000 4 378 10 707 16 945 23 132 29 267 
3. Diskontovaný čistý peněžní 
tok -2 000 3 980 5 231 4 687 4 226 3 809 

4. Kumulovaný diskontovaný 
čistý peněžní tok -2 000 3 980 9 210 13 897 18 123 21 932 

5. Diskontní faktor 1 0,909 0,826 0,751 0,683 0,621 
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Příloha č. 1 Varianta 1 – pesimistický odhad budoucí poptávky 

Předpoklad 1: výroba 60.000 tun umělé zeminy z toho všech 60.000 tun se použije na vlastní rekultivační stavbu. 

Bod zvratu 
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Příloha č. 2 Varianta 2 – realistický odhad budoucí poptávky 

Předpoklad 2: výroba 60.000 tun umělé zeminy z toho 20.000 tun se prodá a 40.000 tun se použije na vlastní rekultivační stavbu. 

Investiční náklady projektu   

    
    

Položka Náklady (tis. Kč) 

1. Kolový nakladač  2000 
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Příloha č. 2 Varianta 2 – realistický odhad budoucí poptávky 

Předpoklad 2: výroba 60.000 tun umělé zeminy z toho 20.000 tun se prodá a 40.000 tun se použije na vlastní rekultivační stavbu. 
 

Plán nákladů 
  Provoz v jednotlivých letech 
Položka (tis. Kč) 1 2 3 4 5 
1. Přímý materiál (spotřeba pohonných hmot 250 dnů v roce x 5h/den x 13l x 
30,3 Kč/l) 492 492 492 492 492 
2. Ostatní materiál 0 0 0 0 0 
3. Energie (spotřeba linky, voda) 218 229 240 252 265 
4. Spotřeba materiálu a energie celkem (1+2+3) 710 721 732 744 757 
5. Opravy a udržování 150 150 200 200 200 
6. Ostatní služby (nájem - 1,2 mil. Kč; externí přeprava na rek. stavbu + 
rozložení 40.000 x 70 Kč/t + 0,5 mil. Pronájem kanceláří atd.) 

4500 4500 4500 4500 4500 
7. Služby celkem (5+6) 4650 4650 4700 4700 4700 
8. Výkonová spotřeba (4+7) 5360 5371 5432 5444 5457 
9. Mzdové náklady (1,5 mil. Kč nepřímí pracovníci + 482 tis. Kč přímí 
pracovníci linky) 1836 1873 1910 1948 1987 
10. Náklady na soc. zabezpečení a zdr. Pojištění (34%) 624 637 649 662 676 
11. Osobní náklady (9+10) 2460 2509 2560 2611 2663 
12. Daně a poplatky  150 150 150 150 150 
13. Odpisy strojní  400 400 400 400 400 
14. Odpisy celkem 400 400 400 400 400 
15. Ostatní provozní náklady (certifikace a zkoušky) 250 250 250 250 250 
16. Náklady celkem 8620 8680 8792 8855 8920 
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Příloha č. 2 Varianta 2 – realistický odhad budoucí poptávky 

Předpoklad 2: výroba 60.000 tun umělé zeminy z toho 20.000 tun se prodá a 40.000 tun se použije na vlastní rekultivační stavbu. 
 

Výkaz zisků a ztrát 
  Provoz v jednotlivých letech 
Položka (tis. Kč) 1 2 3 4 5 

1. Výkony (2+3) 18 400 18 400 18 400 18 400 18 400 

2. Tržby (za příjem odpadů - 290 Kč/t x 60.000 + 20.000 x 50 Kč/t) 18 400 18 400 18 400 18 400 18 400 
3. Změna stavu zásob vlatní výroby  0 0 0 0 0 
4. Výkonová spotřeba (5+6) 5 360 5 371 5 432 5 444 5 457 
5. Spotřeba materiálu a energie a údržba 218 229 240 252 265 
6. Služby 4 650 4 650 4 700 4 700 4 700 
7. Přidaná hodnota 13 040 13 029 12 968 12 956 12 943 
8. Osobní náklady 2 460 2 509 2 560 2 611 2 663 
9. Daně a poplatky 150 150 150 150 150 
10. Odpisy dlouhodobého majetku 400 400 400 400 400 
11. Ostatní provozní náklady 250 250 250 250 250 
12. Hospodářský výsledek před zdaněním 9 780 9 720 9 608 9 545 9 480 
13. Daň z příjmů (19 % ) 1 858 1 847 1 826 1 814 1 801 

14. Hospodářský výsledek po zdanění 7 922 7 873 7 782 7 731 7 679 
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Příloha č. 2 Varianta 2 – realistický odhad budoucí poptávky 

Předpoklad 2: výroba 60.000 tun umělé zeminy z toho 20.000 tun se prodá a 40.000 tun se použije na vlastní rekultivační stavbu. 
 

Peněžní toky projektu 
  Provoz v jednotlivých letech 

Položka (tis. Kč) 1 2 3 4 5 

Příjmy           

1. Výnosy 18 400 18 400 18 400 18 400 18 400 

2. Likvidační hodnota         0 

3. Příjmy celkem 18 400 18 400 18 400 18 400 18 400 

Výdaje           

4. Přírůstek dlouhodobého majetku 2000 0 0 0 0 

5. Přírůstek čistého pracovního kapitálu 0 0 0 0 0 

6. Investiční výdaje (4+5) 2 000 0 0 0 0 

7. Náklady bez odpisů 8 220 8 280 8 392 8 455 8 520 

8. Daň z příjmů 1 858 1 847 1 826 1 814 1 801 

9. Výdaje celkem (6+7+8) 12 078 10 127 10 218 10 269 10 321 

10. Čistý peněžní tok 6 322 8 273 8 182 8 131 8 079 
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Příloha č. 2 Varianta 2 – realistický odhad budoucí poptávky 

Předpoklad 2: výroba 60.000 tun umělé zeminy z toho 20.000 tun se prodá a 40.000 tun se použije na vlastní rekultivační stavbu. 
 

Čistá současná hodnota projektu 

Položka (tis. Kč) Investice 
Provoz v jednotlivých letech 

1 2 3 4 5 

1. Čistý peněžní tok -2000 6 322 8 273 8 182 8 131 8 079 

2. Kumulovaný čístý peněžní tok -2000 6 322 14 595 22 777 30 908 38 987 

3. Diskontovaný čistý peněžní tok -2000 5 747 6 837 6 148 5 554 5 016 

4. Kumulovaný diskontovaný čistý 
peněžní tok -2000 5 747 12 584 18 732 24 285 29 302 

5. Diskontní faktor 1 0,909 0,826 0,751 0,683 0,621 
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Příloha č. 2 Varianta 2 – realistický odhad budoucí poptávky 

Předpoklad 2: výroba 60.000 tun umělé zeminy z toho 20.000 tun se prodá a 40.000 tun se použije na vlastní rekultivační stavbu. 
 

Bod zvratu 

 

0 Kč

2 000 000 Kč

4 000 000 Kč

6 000 000 Kč

8 000 000 Kč

10 000 000 Kč

12 000 000 Kč

8
0

0
0

1
2

0
0

0

1
6

0
0

0

2
0

0
0

0

2
4

0
0

0

2
8

0
0

0

3
2

0
0

0

3
6

0
0

0

4
0

0
0

0

[tuna]

Celkové tržby

Fixní náklady

Variabilní náklady

Celkové náklady



Tomáš Masnica : Předběžná studie proveditelnosti 
 

 

2010  61 

 

Příloha č. 3 Varianta 3 – optimistický odhad budoucí poptávky 

Předpoklad 3: výroba 60.000 tun umělé zeminy z toho všech 60.000 tun se prodá. 
 

Investiční náklady projektu   

    

    

Položka Náklady (tis. Kč) 

1. Kolový nakladač  2000 
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Příloha č. 3 Varianta 3 – optimistický odhad budoucí poptávky 

Předpoklad 3: výroba 60.000 tun umělé zeminy z toho všech 60.000 tun se prodá. 
 

Plán nákladů 
  Provoz v jednotlivých letech 
Položka (tis. Kč) 1 2 3 4 5 
1. Přímý materiál (spotřeba pohonných hmot 250 dnů v roce x 5h/den x 13l x 
30,3 Kč/l) 492 492 492 492 492 
2. Ostatní materiál 0 0 0 0 0 
3. Energie (spotřeba linky, voda) 218 229 240 252 265 
4. Spotřeba materiálu a energie celkem (1+2+3) 710 721 732 744 757 
5. Opravy a udržování 150 150 200 200 200 
6. Ostatní služby (nájem - 1,2 mil. Kč;  + 0,5 mil. Kč - pronájem kanceláří atd.) 

1700 1700 1700 1700 1700 
7. Služby celkem (5+6) 1850 1850 1900 1900 1900 
8. Výkonová spotřeba (4+7) 2560 2571 2632 2644 2657 
9. Mzdové náklady (1,5 mil. Kč nepřímí pracovníci + 482 tis. Kč přímí 
pracovníci linky) 1836 1873 1910 1948 1987 
10. Náklady na soc. zabezpečení a zdr. Pojištění (34%) 624 637 649 662 676 
11. Osobní náklady (9+10) 2460 2509 2560 2611 2663 
12. Daně a poplatky  150 150 150 150 150 
13. Odpisy strojní  400 400 400 400 400 
14. Odpisy celkem 400 400 400 400 400 
15. Ostatní provozní náklady (certifikace a zkoušky) 250 250 250 250 250 
16. Náklady celkem 5820 5880 5992 6055 6120 
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Příloha č. 3 Varianta 3 – optimistický odhad budoucí poptávky 

Předpoklad 3: výroba 60.000 tun umělé zeminy z toho všech 60.000 tun se prodá. 
 

Výkaz zisků a ztrát 
  Provoz v jednotlivých letech 
Položka (tis. Kč) 1 2 3 4 5 

1. Výkony (2+3) 20 400 20 400 20 400 20 400 20 400 

2. Tržby (za příjem odpadů - 290 Kč/t x 60.000 + 60.000 x 50 Kč/t) 20 400 20 400 20 400 20 400 20 400 
3. Změna stavu zásob vlatní výroby  0 0 0 0 0 

4. Výkonová spotřeba (5+6) 2 560 2 571 2 632 2 644 2 657 
5. Spotřeba materiálu a energie a údržba 710 721 732 744 757 
6. Služby 1 850 1 850 1 900 1 900 1 900 

7. Přidaná hodnota 17 840 17 829 17 768 17 756 17 743 
8. Osobní náklady 2 460 2 509 2 560 2 611 2 663 
9. Daně a poplatky 150 150 150 150 150 

10. Odpisy dlouhodobého majetku 400 400 400 400 400 
11. Ostatní provozní náklady 250 250 250 250 250 
12. Hospodářský výsledek před zdaněním 14 580 14 520 14 408 14 345 14 280 

13. Daň z příjmů (19 % ) 2 770 2 759 2 738 2 726 2 713 

14. Hospodářský výsledek po zdanění 11 810 11 761 11 670 11 619 11 567 
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Příloha č. 3 Varianta 3 – optimistický odhad budoucí poptávky 

Předpoklad 3: výroba 60.000 tun umělé zeminy z toho všech 60.000 tun se prodá. 
 

Peněžní toky projektu 
  Provoz v jednotlivých letech 

Položka (tis. Kč) 1 2 3 4 5 

Příjmy           

1. Výnosy 20 400 20 400 20 400 20 400 20 400 

2. Likvidační hodnota         0 

3. Příjmy celkem 20 400 20 400 20 400 20 400 20 400 

Výdaje           

4. Přírůstek dlouhodobého majetku 2000 0 0 0 0 

5. Přírůstek čistého pracovního kapitálu 0 0 0 0 0 

6. Investiční výdaje (4+5) 2 000 0 0 0 0 

7. Náklady bez odpisů 5 420 5 480 5 592 5 655 5 720 

8. Daň z příjmů 2 770 2 759 2 738 2 726 2 713 

9. Výdaje celkem (6+7+8) 10 190 8 239 8 330 8 381 8 433 

10. Čistý peněžní tok 10 210 12 161 12 070 12 019 11 967 
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Příloha č. 3 Varianta 3 – optimistický odhad budoucí poptávky 

Předpoklad 3: výroba 60.000 tun umělé zeminy z toho všech 60.000 tun se prodá. 
 

Čistá současná hodnota projektu 

Položka (tis. Kč) Investice 
Provoz v jednotlivých letech 

1 2 3 4 5 

1. Čistý peněžní tok -2 000 10 210 12 161 12 070 12 019 11 967 

2. Kumulovaný čístý peněžní tok -2 000 10 210 22 371 34 441 46 460 58 427 

3. Diskontovaný čistý peněžní tok -2 000 9 281 10 050 9 069 8 209 7 430 

4. Kumulovaný diskontovaný čistý 
peněžní tok -2 000 9 281 19 332 28 401 36 610 44 040 

5. Diskontní faktor 1 0,909 0,826 0,751 0,683 0,621 
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Příloha č. 3 Varianta 3 – optimistický odhad budoucí poptávky 

Předpoklad 3: výroba 60.000 tun umělé zeminy z toho všech 60.000 tun se prodá. 
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