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Úvod 
 

 Současný svět nabízí velké možnosti, ale je potřeba o nich vědět a umět jich využít. 

Možná si to neuvědomujeme, ale investice jsou nezbytnou součástí života. Provází  

nás na každém kroku, ať už se jedná o investice do vzdělání, nemovitostí či firmy. Často  

to vypadá, že každý investuje pouze ve svůj prospěch, ale mnoho investic ve 21.století  

se již vážně zabývá dopadem na životní prostředí a místní obyvatelstvo.  

 

 Investiční rozhodnutí správné a ve vhodnou chvíli zvyšuje pravděpodobnost 

úspěchu a konkurenceschopnosti firmy. Naopak špatná či pozdní rozhodnutí z rozličných 

důvodů rozhodně nepomohou získání lepšího postavení na trhu a mohou také dospět  

až do fáze, kdy dojde k ohrožení činnosti podniku či jeho krachu. 

 

 Právě posledně jmenované investice jsou podstatné v dnešním lítém konkurenčním 

boji. Přece nemůžeme ve firmě používat  stále 20 let starý software apod. Samozřejmě 

když mluvíme o investičním projektu, tak je to dlouhodobá záležitost a velmi složitá. 

Vyskytuje se zde také celá řada rizik působících na projekt někdy ještě před započetím 

jeho realizace. Společnost by měla být vždy připravena na nečekané a být schopna 

reagovat a přizpůsobit se nastalé situaci.  

 

 V teoretické části této práce jsem shrnula základní poznatky z investičního 

rozhodování. Součástí je také vymezení problematiky podnikatelského rizika. Větší 

pozornost je dále věnována jednotlivým ekonomickým kritériím pro hodnocení 

investičních projektů a také rozhodovací analýze. 

 

 Na začátku praktické části je představena společnost ŽDB GROUP, a.s.,  

jeho historie, současnost a činnost. Cílem této práce bylo zhodnotit připravovaný investiční 

záměr – Modernizace výroby a rozvodu stlačeného vzduchu vybrané společnosti.  

Byly nabídnuty čtyři možné varianty řešení, což vedlo k využití rozhodovací analýzy.  

Tato modernizace by měla zajistit výrazné snížení nákladů na výrobu stlačeného vzduchu. 

Jelikož jej společnost vyrábí jen pro svou potřebu, tak je jasné, že v tržbách se to nijak 

přímo projevit nemůže. 
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1 Základní pojmy  

1.1 Investice 
Známé a často využívané slovo, ale jak vysvětlit co ve skutečnosti reprezentuje 

není nejjednodušší. Ve svém nejširším pojetí v ekonomické teorii se většinou 

charakterizují jako ekonomická činnost, při níž se subjekt (stát, jednotlivec, podnik) 

vzdává své současné spotřeby s cílem zvýšení produkce statků v budoucnosti. Můžeme 

také jednoduše říci, že se jedná o obětování dnešní (jisté) hodnoty za účelem získání 

budoucí (zpravidla méně jisté) hodnoty. Investice tvoří jeden z mostů mezi přítomností  

a budoucností ekonomiky.1 

 

Budeme-li mluvit o podnikových investicích, tak půjde rovněž o odloženou 

spotřebu. Můžeme je charakterizovat jako jednorázově (v relativně krátké době) 

vynaložené zdroje, které budou přinášet peněžní příjmy během delšího budoucího období 

(v praxi nejméně po dobu jednoho roku). Investice tedy v době svého pořízení představuje 

peněžní výdaje (většinou skutečný odtok peněz), do nákladů podniku vchází formou 

odpisů až při svém využívání. V té době by také měla začít přinášet výnosy (skutečný 

příliv peněz), které by ji za období jejího užívání nejen plně uhradily, ale přinesly  

i požadovaný přínos. Nesprávně zaměřená a neefektivní investice může podniku způsobit 

vážné finanční problémy a přivést podnik i k bankrotu, zvláště pak, je-li pořízena na dluh. 

Bez investic se však žádný podnik neobejde, zvláště pak podnik, který se chce rozvíjet  

a tak obstát v konkurenci.2 

 

Podnikové investice můžeme rozčlenit do tří skupin: 

1) Investice do hmotného majetku – zejména budov (i obytných), strojů, zařízení 

2) Investice do nehmotného majetku – např.licence, software, nehmotné výsledky 

výzkumné a odborné činnosti 

3) Investice do finančního majetku – různé druhy cenných papírů, event. půjček 

(Často bývá zmiňována i další skupina, která představuje investice do lidského kapitálu – 

výdaje na získání, udržení a rozšíření kvalifikačních znalostí zaměstnanců). 

                                                 
1 VALACH, J.: Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 1. vydání, Praha: EKOPRESS, s.r.o., 
2001. 447 s. ISBN 80-86119-38-6 
2 SYNEK, M. a kolektiv. Manažerská ekonomika. 4.aktualizované a rozšířené vydání, Praha: GRADA 
Publishing, s.r.o., 2007, ISBN: 978-80-247-1992-4 
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1.2 Investi ční strategie 
 Různé postupy, jak dosáhnout požadovaných investičních cílů se nazývá investiční 

strategií. Často se do ní zahrnují i investiční cíle samotné. Vychází z očekávaných výnosů, 

rizika a očekávaných důsledků investic na likviditu. Pro podnikatele je důležité stanovit  

si správně cíle investování, prostředků, postupů a časového sledu dosahování cílů. Jedná  

se o nepřetržitý proces analyzování, rozhodování a hodnocení vývoje. 

 

Jako hlavní cíle podnikatelské činnosti jsou obvykle v posledních analýzách uváděny: 

� efektivnost a finanční stabilita podniku, vyjádřené tržní hodnotou firmy, výnosností 

investic, likviditou, 

� podíl podniku na trhu, jeho zachování, eventuálně růst, a tím uspokojování 

poptávky, 

� inovace výrobního programu, zařízení a technologií, 

� sociální cíle, vyjádřené mzdovým a sociálním zajištěním pracovníků, rozvojem 

jejich kvalifikace, stimulace, 

� respektování požadavků na ochranu životního prostředí.3 

1.3 Investi ční projekty 
 Na počátku všeho musí mít alespoň jeden člověk představu jak by se to mělo dále 

vyvíjet. Jsou stanoveny vize, cíle, strategie a dle nich bývá poté zaměřen investiční projekt. 

Jako u všech důležitých věcí je třeba nejprve vytvořit několik variant a pak se rozhodnout 

pro tu nejvýhodnější pro nás. Záleží zda je pro nás důležitější dosáhnout většího podílu  

na trhu nebo například rozšířit okruh našich zákazníků apod. U některých investic stačí 

porovnat investiční výdaje s úsporami výrobních nákladů, které přinesou. U jiných  

je potřeba podrobně analyzovat – i marketingově.  

  

 Racionálně uvažující investor se při realizaci investice snaží dosáhnout maximální 

výnosnosti s co nejnižším rizikem a při nejvyšší možné likviditě investice. V praxi se však 

investice s těmito vlastnostmi vyskytují jen vzácně a u ostatních platí, že k dosažení 

maximální výnosnosti je obvykle nutné přijmout vyšší riziko a snížit likviditu.  

 

                                                 
3 VALACH, J.: Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 1. vydání, Praha: EKOPRESS, s.r.o., 
2001. 447 s. ISBN 80-86119-38-6 
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Tento princip, kdy se jednotlivé faktory vzájemně ovlivňují, zachycuje  

tzv. magický trojúhelník investování: 

  výnosnost 

 

         riziko        likvidita 

Obrázek 1.1 - Magický trojúhelník investování 
Zdroj:: MÁČE, M.: Finanční analýza investičních projektů, praktické příklady a použití, GRADA 
Publishing, 2006, str. 10   
 

„Peněžní tok z investičního projektu představuje kapitálové výdaje a peněžní 

příjmy vyvolané projektem během doby jeho pořízení, životnosti a likvidace.“4 

1.4 Příprava investi čního projektu 
 Dobrá příprava investičních projektů je předpokladem úspěšné realizace 

investičního projektu a dosažení podnikatelského úspěchu. Vlastní přípravu a realizaci 

projektů od identifikace určité základní myšlenky projektu až po uvedení projektu  

do provozu lze chápat jako určitý sled tří fází: 

� předinvestiční fáze, 

� investiční fáze, 

� provozní (operační) fáze.5 

 

Kvalita vlastní přípravy a následné realizace investičních projektů je jednou  

ze základních podmínek úspěchu v oblasti dlouhodobého strategického rozvoje podniku,  

a proto je třeba celému procesu věnovat náležitou pozornost. Je velmi důležité abychom 

nesáhli hned po prvním připraveném projektu, ale mít čas na rozmyšlenou a výběr z více 

variant. Nejtěžší je rozhodnutí, když máme jen jeden projekt k dispozici a říci,  

zda ano či ne. Je nebytné, aby byly správně a věcně zpracovány poznatky a informace 

z oblasti marketingu, výzkumu a vývoje, finanční, ekonomické, technologické i dalších 

oblastí pokud mohou být investicí nějak dotčeny.¨ 

1.4.1 Předinvesti ční fáze 
 Předinvestiční příprava je základním, výchozím předpokladem dobré realizace 

investičního projektu a jeho úspěšného fungování. V této fázi se zpracovává studie,  

                                                 
4 VALACH, J.: Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 1. vydání, Praha: EKOPRESS, s.r.o., 
2001. 447 s. ISBN 80-86119-38-6, str. 58. 
5 FOTR, J.; SOUČEK, I.: Podnikatelský záměr a investiční rozhodování. 1. vydání, Praha: GRADA 
Publishing, 2005. 230 s. ISBN 80-247-0939-2.  
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z níž se dále vychází. Studie by měla obsahovat všechny důležité informace potřebné 

k vyhodnocení investičního projektu. 

 

 Podněty pro podnikatelské příležitosti jsou získávány neustálým sledováním  

a vyhodnocováním podnikatelského okolí (exportní možnosti, nové produkty, zdroje 

surovin, nové technologie apod.). Výsledkem vyhodnocení těchto příležitostí je vytvoření 

portfolia projekt, které se jeví pro podnik zajímavé a efektivní.  

 

 Následně se provádí technicko-ekonomická studie proveditelnosti (Feasibility 

Study) představující podrobné zpracování projektu. Bývá používána komplexní metodika 

pro zpracování  UNIDO (United Nations Investment and Development Organization) 

hodnocení projektů. Jsou v ní uvedeny informace, postupy výpočtu a hodnocení dle fází 

investičního procesu, týkající se technických a finančních požadavků projektu. Celá studie 

pochopitelně vychází ze situace na trhu a její prognózy, dále z vnitřních podmínek 

v podniku.  

 

Feasibility Study by měla obsahovat souhrnný přehled vstupů a výstupů, 

zdůvodnění a vývoj projektu, kapacitu trhu a produkce, materiálové vstupy, lokalizaci 

prostředí, technický projekt, počet pracovních sil, organizační projekt, časový 

harmonogram, finanční a ekonomické vyhodnocení projektu.6 

1.4.2 Investi ční fáze 
 Po definitivním rozhodnutí o tom, zda nebo jaký projekt má být realizován, nastává 

fáze realizační. Její první částí je investiční fáze, kdy dochází k vytvoření všech podmínek 

pro to, aby mohl být zahájen vlastní provoz, který z hlediska finančních toků představuje 

výnosovou část investice. 

Investiční fáze je uvedením projektu do života, což zahrnuje: 

� vytvoření potřebné finanční, právní a organizační základny, 

� získání základní technologie (nákupem či vývojem) a její technické dokumentace, 

� nabídkové řízení – výběr dodavatelů dlouhodobých i krátkodobých aktiv,  

� získání dalšího potřebného majetku, 

� zajištění a zaškolení zaměstnanců, 

                                                 
6 DLUHOŠOVÁ, D.: Finanční řízení a rozhodování podniku. 1.vydání, Praha: EKOPRESS, s.r.o., 2006, 191 
s. ISBN: 80-86119-58-0 
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� záběhový provoz. 

 

Nepřetržitá kontrola harmonogramu investiční fáze je zcela nezbytná  

i pro eventuální včasné zajištění nutných dodatečných finančních prostředků. Zatímco 

předinvestiční fáze je soustředěna především na preciznost a maximální možnou úplnost, 

budoucí možné ztráty jdou na vrub podcenění důkladnosti, investiční fáze je hrou o čas.7 

1.4.3 Provozní fáze 
 Krátkodobý pohled se týká uvedení projektu do provozu resp.záběhového provozu. 

Zde mohou vznikat určité obtíže pramenící např. z nezvládnutí technologického procesu, 

resp. výrobních zařízení, z nedostatečné kvalifikace pracovníků aj. Většina těchto 

problémů má svůj původ v předchozí fázi projektu. 

  

 Dlouhodobý pohled se týká celkové strategie, na které byl projekt založen,  

a z toho plynoucích výnosů na straně jedné  a nákladů na straně druhé. Jestliže se zvolená 

strategie i základní předpoklady ukázaly jako falešné, může být realizace určitých  

korekčních, resp. Nápravných opatření nejen obtížná, ale často také vysoce nákladná. 

 

 Je třeba zdůraznit, že pokud nedojde k větším nedostatkům ve fázi realizace 

projektu a jeho provozu, pak o konečném úspěchu, resp. Nezdaru projektu rozhoduje 

především kvalita jeho přípravy. Využití neadekvátních nebo chybných informací  

a předpokladů v technicko-ekonomické studii projektu vede k tomu, že náprava projektu 

bude velice obtížná bez ohledu na to, jak dobře byla zvládnuta.8 

 

1.5 Podnikatelské riziko  
 

V dnešní uspěchané a moderní době potkáváme riziko na každém kroku. Člověk  

si často neuvědomí, že jen tím že vyjde na ulici může riskovat svůj život. Lidé jsou 

vystavování velkému množství vlivů. Mnoho rizik vnímáme a uvědomujeme si jejich 

působení a tak se stává, že mají lidé jiný pohled na zcela stejnou situaci. 

 
                                                 
7 SCHOLLEOVA, H.: Investiční controlling. Praha: GRADA Publishing, s.r.o., 2009, 288 s. ISBN: 978-80-
247-2952-7 
8 FOTR, J.; SOUČEK, I.: Podnikatelský záměr a investiční rozhodování. 1. vydání, Praha: GRADA 
Publishing, 2005. 230 s. ISBN 80-247-0939-2.  
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V běžné investiční praxi nejsou peněžní toky generované projektem považovány  

za bezpečné (jisté), ba právě naopak – většinou nejisté, zejména očekávané peněžní příjmy. 

Za takřka jisté můžeme považovat jen investice do krátkodobých státních pokladničních 

poukázek, eventuálně státních obligací. Většina nefinančních podniků však své peněžní 

prostředky vkládá zejména do hmotného a nehmotného investičního majetku, nikoliv  

do finančního majetku. V těchto případech je riziko takřka všeobecným jevem – tyto 

podniky přicházejí do styku s rizikem téměř u každé své investice. Respektování rizika  

je nutným základním atributem správného rozhodování o investicích.  

  

 Podnikání přináší s sebou nejen vidinu spěchu, zisku, společenského postavení,  

ale i nebezpečí podnikatelského neúspěchu, ztráty, úpadku. O neúspěšnosti podnikání  

(a tím i jeho riziku) svědčí pravidelně se opakující počty bankrotů malých, ale i  velkých 

firem ve všech zemích. Mnoho z těchto bankrotů bylo způsobeno podceněním rizika 

v původních investičních záměrech. Vedle rizika neúspěchu vede podnikání přirozeně  

i k mimořádně úspěšným výsledkům – zejména v souvislosti s některými novými 

technologiemi i novými výrobky (např. investice do počítačových systémů, využití 

laserové techniky v průmyslu a zdravotnictví, optoelektroniky ve spojích aj.). 

 

 Podnikatelské riziko můžeme definovat jako nebezpečí, že dosažené výsledky 

podnikání se budou odchylovat od výsledků předpokládaných. Tyto odchylky mohou být:  

� buď příznivé (žádoucí) – například vyšší výsledky v objemu produkce, rentabilitě 

apod. nebo nepříznivé (nežádoucí) – dosažení poklesu výroby, ztráty apod. 

� různě intenzivní (několik %, desítky %) 

1.5.1 Ochrana proti rizik ům 
V tržní ekonomice podnikatelské riziko dopadá převážně na podnik (na vlastníky, 

management, eventuálně i zaměstnance). Jen z menší části má vliv na stát (snižování daní), 

věřitele (banky). Opačně tomu bylo v centrálně řízené ekonomice – tam riziko nesl 

především stát, mnohem méně management či zaměstnanci. Vyplývalo to z neúplné 

ekonomické a finanční samostatnosti podniku. 

 

 Rizikovou politiku podniku lze definovat jako takovou činnost podniku,  

která zahrnuje: 

� identifikaci rizika (příčiny, druh rizika), 
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� měření stupně rizika (vysoký stupeň rizika, normální, nízký), 

� kvantifikaci vlivu rizika na podnikatelskou činnost (vliv rizika na zisk, finanční 

situaci apod.), 

� ochranu proti rizikům (rozložení rizika, přesouvání rizika). 

 

Ochrana proti riziku se může dít v zásadě dvěma způsoby: 

a) Odstranění příčin rizika a tím jeho eliminací (např. odstranění konkurenta 

ekonomikou či politickou silou, tj. třeba koupí podniku, prosazením likvidace 

zahraničních podniků aj.). Tato cesta ochrany proti riziku se často označuje  

jako ofenzivní přístup k riziku. Naprostá eliminace rizika je možná spíše vynímečně, 

případně dočasně. Většinou převládá druhý způsob. 

b) Snížení (redukce) nepříznivých důsledků rizika na přijatelnou míru (např. snížení 

dopadu finančních ztrát cestou pojištění či diverzifikace rizika). Tato cesta se často 

označuje jako defenzivní přístup k riziku. 

1.5.2 Analýza rizika investi čních projekt ů 
U investičních projektů je třeba zvlášť bedlivě věnovat pozornost jejich rizikové 

stránce, protože jsou dlouhodobé a mají dlouhodobé důsledky na činnosti podniku. Kromě 

toho jsou kapitálově náročné. 

 

 Analýzou rizika investičních projektů rozumíme určitý systematický postup práce 

s rizikem v souvislosti s investováním. Zahrnuje tyto základní fáze: 

1) Určení kritických faktorů rizika investičního projektu. Jde o výběr rozhodujících 

faktorů, které determinují celý investiční projekt. Změny těchto faktorů způsobují 

velké změny v efektivnosti investičního projektu. Obvykle jsou to ceny realizace, 

výkon zařízení, časové využití zařízení apod. Kritické faktory se vybírají pomocí 

analýzy citlivosti. Čím je větší citlivost projektu na příslušný faktor, tím větší riziko 

zde vzniká a tím větší pozornost musí být tomuto faktoru věnována. 

2) Stanovení bodu zvratu (vyrovnání) investičního projektu – zde jde o vymezení 

kritické výše nějaké veličiny (objem produkce, ceny apod.), od níže se projekt stává 

nevýhodný, tzn. Při níž čistá současná hodnota projektu začne nabývat záporných 

hodnot. 
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Bod zvratu investičního projektu se stanoví tak, že se kvantifikuje čistá současná 

hodnota pro různé úrovně vybrané veličiny. Bodem zvratu je pak taková úroveň vybrané 

veličiny, při níž čistá současná hodnota se rovná 0.9 

 

Pro výpočet bodu zvratu produkce využijeme tento vztah:   vzorec /1/ 

)( vc

F
BZp

−
=  

Kde: 

BZp – bod zvratu produkce 

F – fixní náklady 

c – prodejní cena 

v – variabilní náklady na jednotku produkce10 

 

3) Třetí fází analýzy rizika investičních projektů je kvantifikace rizika pomocí 

různých statistických metod a jeho důsledků na ekonomická kritéria projektů.  

Jde o stanovení pravděpodobnosti rizikových situací, o stanovení očekávaných 

peněžních příjmů, rozptylu peněžních příjmů podobných veličin.  

4) Čtvrtou fází je příprava a realizace různých způsobů snížení rizika. 

5) Poslední fází je příprava plánů korekčních opatření pro budoucnost a to pro určité 

vybrané kritické situace, které – i přes dočasné snížení rizika – se mohou objevit 

znovu. K tomu je potřeba dobře tyto rizikové faktory poznat, aktualizovat a vytvořit 

finanční rezervy pro případnou realizaci.11 

1.6 Finanční analýza 
Finanční analýza potřebuje velké množství dat a různých informačních zdrojů. 

Zdroje finančních informací se čerpají zejména z účetních výkazů finančního účetnictví, 

informací finančních analytiků a manažerů podniku, výroční zprávy. Kromě vnitřních 

zdrojů sem patří i vnější finanční informace, jako roční zprávy emitentů veřejně 

                                                 
9 VALACH, J.: Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 1. vydání, Praha: EKOPRESS, s.r.o., 
2001. 447 s. ISBN 80-86119-38-6 
10 FOTR, J.; SOUČEK, I.: Podnikatelský záměr a investiční rozhodování. 1. vydání, Praha: GRADA 
Publishing, 2005. 230 s. ISBN 80-247-0939-2.  
11 VALACH, J.: Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 1. vydání, Praha: EKOPRESS, s.r.o., 
2001. 447 s. ISBN 80-86119-38-6 
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obchodovatelných cenných papírů, prospekty cenných papírů, burzovní zpravodajství 

apod.12 

 

Finanční situaci podniku lze charakterizovat stavem majetku, stavem dluhů, 

rozdílem mezi majetkem a cizími zdroji (vlastní kapitál), výší výnosů a nákladů, výší 

příjmů a výdajů. O stavu a vývoji financí podniku vypovídá účetní závěrka doplněná  

v předepsaných případech o výroční zprávu. Účetní závěrka obsahuje: 

� rozvahu, 

� výkaz zisku a ztráty, 

� přehled o peněžních tocích, 

� přílohu k účetní závěrce.13 

1.6.1 Uživatelé a zdroje finan ční analýzy 
Podle toho, kdo provádí a potřebuje finanční analýzu, ji můžeme rozdělit do dvou 

oblastí – interní a externí. Uživateli účetních informací a finanční analýzy jsou především: 

� manažeři, 

� investoři, 

� banky a jiní věřitelé, 

� obchodní partneři (odběratelé a dodavatelé), 

� zaměstnanci, 

� stát a jeho orgány, 

� konkurenti.14,15 

 

1.6.2 Metody hodnocení 
 Základem rozhodnutí o tom, zda přijmout daný projekt a realizovat jej, či který 

z navržených projektů , resp.jejich variant, by měl být zvolen k realizaci, je propočet 

určitých kritérií (ukazatelů) ekonomické efektivnosti. Tato kritéria měří zpravidla 

výnosnost (návratnost) zdrojů vynaložených na realizaci projektu.  

 

                                                 
12 GRÜNWALD, R., HOLEČKOVÁ J.: Finanční analýza a plánování podniku. 1. vydání. Praha: 
EKOPRESS, s.r.o., 2007. 318 s. ISBN 978-80-86929-26-2. 
13 BOČÁNEK, M.: Finanční analýza [online]. 2005, 11. 6. 2005 [cit. 2010-04-30]. Dostupný z WWW: 
<http://www.mujweb.cz/www/mbocanek/page2.html>. 
14 BOČÁNEK, M.: Finanční analýza [online]. 2005, 11. 6. 2005 [cit. 2010-04-30]. Dostupný z WWW: 
<http://www.mujweb.cz/www/mbocanek/page2.html>. 
15 GRÜNWALD, R., HOLEČKOVÁ J.: Finanční analýza a plánování podniku. 1. vydání. Praha: 
EKOPRESS, s.r.o., 2007. 318 s. ISBN 978-80-86929-26-2. 
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Podle respektování času se dělí na: 

� statické metody – je možno je použít v případech, kdy faktor času nemá podstatný 

vliv na výsledný efekt. Tyto metody nerespektují faktor času a sloučí jen pro první 

orientaci v ekonomických výsledcích projektu (např.prostá doba návratnosti  

nebo rentabilita investovaného kapitálu), 

� dynamické metody – důsledně respektují časovou hodnotu peněž a uplatňují  

se u všech projektů, kde se předpokládá dlouhá doba ekonomické životnosti 

projektu.16  

 

Na odlišnou časovou hodnotu peněz působí řada vlivů:  

� nejistota budoucích příjmů – příjmy časově bližší jsou jistější  

než příjmy časově vzdálenější, 

� inflace – ta negativně působí na kupní sílu peněz, 

� tzv. opurtunitní náklady – jsou náklady alternativní (ušlé) 

příležitosti, které se stanoví jako výnos z druhé nejlepší investiční 

příležitosti.  

 

1.7 Hodnocení investi čních projekt ů 
 Pro výběr a realizaci investičních projektů se používá řada kritérií hodnocení 

investičních projektů. Tato kritéria jsou založena neporovnání investičních prostředků 

(výdajů), které je nutné vynaložit na projekt a ekonomických efektů, které realizací 

investice vzniknout. Nezbytným předpokladem správného hodnocení je vymezení 

předmětu hodnocení, tedy určení hranic systému vstupů, výstupů, prostředků a zdrojů 

investičního celku. Pro správné hodnocení je nutné stanovit srovnávací základny 

hodnocení. Hodnocení vychází z porovnání výchozího stavu, tedy situace, v níž by nedošlo 

k realizaci investice a cílového stavu s dopady realizace investice. Je nezbytné určit 

moment, ke kterému má být vyhodnocení vztaženo. Nejčastěji je z praktických důvodů 

tímto momentem rok uvedení investice do provozu, může být ale stanoven libovolně.  

1.7.1 Postup p ři hodnocení efektivnosti investi čních projekt ů 
Postup hodnocení efektivnosti investic se skládá z několika kroků: 

1) určení kapitálových výdajů na investici, 
                                                 
16 VALACH, J.: Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 1. vydání, Praha: EKOPRESS, s.r.o., 
2001. 447 s. ISBN 80-86119-38-6 
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2) odhad budoucích čistých peněžních příjmů, které investice přinese a rizika, 

se kterým jsou tyto příjmy spojeny, 

3) určení nákladů na kapitál vlastního podniku (podnikové diskontní míry,  

o které budou příjmy diskontovány), 

4) výpočet současné hodnoty očekávaných výnosů a její porovnání  

s kapitálovými výdaji na investici.17 

 

Obrázek 1.2 - Ekonomická kritéria hodnocení investičních projektů 

Zdroj: DLUHOŠOVÁ, D.: Finanční řízení a rozhodování podniku. 1.vydání, Praha: EKOPRESS, s.r.o., 

2006, 191 s. ISBN: 80-86119-58-0, str. 126. 

 

 U kritérií vycházejících z finančních toků jsou efekty projektu vyjádřeny pomocí 

příjmů a výdajů. Základem jsou tedy skutečné finanční toky spojené s realizací projektu. 

Tyto finanční toky jsou vyjádřeny nejčastěji jako rozdíl provozních příjmů a kapitálových 

(investičních) výdajů. Stanovení relevantních peněžních toků investičních projektů je 

klíčové pro správné vyhodnocení efektivnosti investice. Vychází se z predikce hodnot 

peněžních toků v období životnosti investice. Při stanovení peněžních toků je důležité  

                                                 
17 SYNEK, M. a kol. Manažerská ekonomika. 4. aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Grada Publishing, 
a.s., 2007. 464 s. ISBN 978-80-247-1992-4. 
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si uvědomit, že minulé peněžní toky, které byly již vynaloženy a jsou výsledkem minulých 

investičních a finančních rozhodnutí nemohou být brány v úvahu při rozhodování o nových 

investicích. 

1.7.2 Kapitálové výdaje 
Předpokládané kapitálové výdaje jsou veškeré peněžní výdaje, u nichž  

se v budoucnosti očekává jejich přeměna na budoucí peněžní příjmy, které však nastanou 

až za dobu minimálně delší než jeden rok od zahájení investice. Výdaje, u kterých 

očekáváme peněžní příjem do jednoho roku, nazýváme provozními výdaji. Obvykle  

se do kapitálových výdajů u hmotných a nehmotných investic zahrnují:18 

� výdaje na pořízení pozemku, budov, strojů a zařízení, 

� výdaje na trvalé rozšíření oběžného majetku v souvislosti s investováním, 

� výdaje na výzkum a vývoj, které souvisejí s příslušnou investicí. 

Výše uvedené výdaje mohou být dále upravovány: 

1) příjmy z prodeje existujícího majetku, který je nahrazován novým majetkem, 

2) daňové efekty, spojené s prodejem nahrazovaného majetku. Např. jestliže prodej 

přináší zisk, musí být zaplacena odpovídající daň. 

 

Je nutno zdůraznit, že při sestavování kapitálových výdajů bychom měli 

respektovat následující principy:19 

a) Tzv. utopené náklady by neměly být zahrnovány do kapitálových výdajů.  

Jsou to náklady, které bylo nutno vynaložit bez ohledu na to, zda bude projekt přijat 

nebo ne, a nejsou relevantní pro momentální investiční rozhodování.  

Jde např. o náklady na geologické průzkumy lokality nebo náklady na vypracování 

studie o vlivu projektu na životní prostředí. 

b) Náklady obětovaných příležitostí by měly být zahrnovány do kapitálových výdajů. 

Jedná se o peněžní toky, které by mohly majetek nebo zdroje přinést, jestliže  

by nebyly použity v uvažovaném projektu a byly by využity jinak. Jde např. o ušlý 

zisk z dlouhodobého pronájmu nebo okamžitého prodeje parcely,  

která je vyčleněna pro připravovaný projekt. Kapitálové výdaje proto musíme 

navýšit o tyto náklady obětovaných příležitostí.   

 

                                                 
18 VALACH, J. a kol: Finanční řízení a rozhodování podniku. EKOPRESS, 1999, str. 183. 
19 VALACH, J.: Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. EKOPRESS, 2006, str. 61. 
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Kapitálové výdaje investičního projektu (jednorázové) tvoří výdaje na pořízení 

dlouhodobého hmotného majetku, nehmotného dlouhodobého majetku (INV) a výdaje  

na přírůstek čistého pracovního kapitálu (∆ ČPK).  

vzorec /2/ 

KV = INV + ∆ ČPK 

 

Pokud se kapitálové výdaje vyskytují ve více letech, je nutné dle zvolené metody 

hodnocení efektivnosti projektu vzít v úvahu časovou hodnotu peněž a případně kapitálové 

výdaje diskontovat. 

1.7.3 Peněžní příjmy 
Vymezení předpokládaných peněžních příjmů z investice je ještě obtížnější  

než stanovení kapitálových výdajů. Vzhledem k tomu, že ekonomická životnost většiny 

investičních projektů se počítá na 5 až 10 let, někdy i více, je prognózování peněžních 

příjmů velice složité. Na predikci mají významný vliv rozložení a výše očekávaných 

peněžních příjmů v čase, ale i další faktory, mezi které můžeme zařadit inflaci, změnu 

daňového systému nebo vývoj nabídky a poptávky na trhu. Všechny tyto vlivy  

pak nakonec mohou zapříčinit, že očekávané peněžní příjmy v jednotlivých letech nebudou 

odpovídat skutečným peněžním příjmům. Protože se tak stává velmi často, jedná se  

o nejkritičtější místo celého procesu analýzy efektivnosti investičního projektu.   

 

 „V teorii současného finančního managementu se za roční peněžní příjmy 

z investičního projektu během jeho životnosti považují:“20 

a) zisk po zdanění, který projekt každý rok přináší, 

b) roční odpisy,  

c) změny oběžného majetku spojeného s investičním projektem,  

d) příjem z prodeje dlouhodobého majetku koncem životnosti, upravený o daň.  

 

Roční peněžní příjem lze modelově vyjádřit jako:     vzorec /3/ 

DPOAZP M −+±+=  

 

P … celkový roční peněžní příjem z investice   
                                                 
20 VALACH, J.: Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 1. vydání, Praha: EKOPRESS, s.r.o., 
2001. 447 s. ISBN 80-86119-38-6 
. 
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PM … příjem z prodeje investičního majetku 

D … daňový efekt z prodeje investičního majetku    

A … přírůstek ročních daňových odpisů z investice  

O … změna čistého pracovního kapitálu v důsledku investování během životnosti investice 

(úbytek +, přírůstek -) 

Z … roční přírůstek zisku po zdanění, který investice generuje 

 

Pokud chceme, aby byly předpokládané peněžní příjmy v jednotlivých letech  

co nejblíže skutečným, měli bychom se držet těchto doporučení:  

 

1) Peněžní příjmy by měly vycházet z přírůstkových veličin, především z přírůstku 

tržeb způsobených realizací investičního projektu. Proto je nutné vycházet 

z kvalitního plánu odbytu a plánu výroby, abychom mohli stanovit jak očekávané 

tržby, tak i související provozní náklady, které příjmy snižují a jsou odlišné  

od kapitálových výdajů.  

 

2) Protože peněžní příjmy jsou ovlivněny v čase mnoha faktory, je nanejvýš vhodné 

jejich odhad vytvořit v několika variantách podle toho, které vlivy jsou pro projekt 

významné. Jedná se například o změny cen vstupů do výroby, vývoj inflace  

nebo změny v daňové legislativě. Množství vytvořených variant je na uvážení 

analytika, avšak minimálně by se měla vytvořit varianta pro očekávaný vývoj  

na trhu a negativní varianta pro nepříznivý vývoj na trhu. 

 

3) Faktor času se objevuje i v případě životnosti investičního projektu. Zde musíme 

rozlišovat technickou životnost projektu a jeho ekonomickou životnost. 

Ekonomická životnost nemůže být nikdy delší než technická, která je dána reálnou 

životností výrobního zařízení, může být však v mnoha případech kratší. 

Ekonomickou životnost investičního projektu ovlivňuje mnoho faktorů,  

a to zejména rozsah zdrojů potřebných surovin pro výrobu, velikost poptávky  

a její průběh v čase, životní cyklus výrobku a odvětví, rychlost technického 

pokroku aj. Peněžní příjmy investičního projektu je vždy třeba určovat pouze  

pro ekonomickou životnost. Vzhledem k tomu, že doba této životnosti může  
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do značné míry ovlivnit průběh celkových peněžních toků, je třeba jí věnovat 

náležitou pozornost.21 

 

4) Do provozních nákladů nezahrnujeme úrokové náklady. Tento přístup se v odborné 

literatuře zdůvodňuje argumenty, že rozhodnutí o přijetí investičního projektu  

by mělo být nezávislé na struktuře zdrojů financování investice. A právě struktura 

zdrojů se promítá do výše úrokových nákladů. Při analýze projektu by mělo  

jít o dvě separátní rozhodnutí v rovinách efektivnosti investice a nákladnosti zdrojů. 

Dalším argumentem proč nezahrnovat úrokové náklady je podstata diskontovaní 

peněžních příjmů. Diskontní sazba již v sobě obsahuje náklady na kapitál použitý 

k financování projektu. Proto zahrnutím úroků do provozních nákladů by došlo 

k dvojímu započtení – jednou při výpočtu zisku, podruhé při diskontaci příjmů. 

 

5) Peněžní příjmy by měly zobrazovat zdanění. Kapitálový výdaj na projekt je hrazen 

ze zdrojů po zdanění, proto i příjmy z projektu musí být brány v potaz po jejich 

zdanění. Rozličné sazby a systémy zdanění v různých zemích ovlivňují rozhodnutí 

investora.22 Daňovou sazbu pro Českou republiku zjistíme v aktuálním znění 

zákonu o daních z příjmů.23 V tomto zákoně dále nalezneme i potřebné informace  

o tom, jaké provozní náklady jsou daňově uznatelné, a mohou tak snížit základ  

pro výpočet daně ze zisku.  

 

6) Daňové odpisy fixního majetku potřebného pro investici jsou sice z pohledu 

účetnictví nákladem, ale nejsou reálně výdajem. Přesto jako náklad mají  

při své obvyklé výši vliv na daň ze zisku podniku. Proto je při výpočtu daně 

zahrnujeme do nákladů, ale po stanovení zisku po zdanění je znovu přičteme  

jako příjem, neboť nebyly výdajem. Dále platí, že zvolený způsob odepisování 

(lineární vs. zrychlené) ovlivní rozdílně peněžní příjmy v jednotlivých letech. 

 

7) Pro stanovení změny čistého pracovního kapitálu je potřeba určit odhad oběžných 

aktiv a krátkodobých závazků, které se přímo budou týkat investičního projektu. 

Přírůstek čistého pracovního kapitálu snižuje peněžní příjmy a naopak úbytek  
                                                 
21 FORT, J.: Podnikatelský plán a investiční rozhodování. GRADA Publishing, 1999, str. 96. 
22 VALACH, J.: Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 1. vydání, Praha: EKOPRESS, s.r.o., 
2001. 447 s. ISBN 80-86119-38-6 
23 Zákon č. 586/1992 Sb. 
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je zvyšuje. Zkušenosti z příprav a následných realizací investičních projektů 

ukazují, že se nároky na čistý pracovní kapitál značně podceňují, nebo zcela 

opomíjejí.24 

 

8) Příjem z prodeje investičního majetku se vyskytuje v těch případech, kdy po konci 

životnosti investičního projektu existuje možnost na trhu tento majetek prodat. 

V případě kdy je tržní cena vyšší než zůstatková, vzniká peněžní příjem, který však 

musí být zdaněn. Proto následně odečítáme daň z tohoto příjmu. Běžně se můžeme 

setkat s výpočtovou konstrukcí, kdy jsou tyto peněžní příjmy rovnou zahrnuty mezi 

plánované tržby a přírůstek peněžních příjmů se objeví přímo v zisku po zdanění. 

Velice často se však setkáváme i s tím, že likvidační hodnota projektu není kladná, 

ale záporná. V tomto případě musíme celkovou zápornou likvidační hodnotu 

odečíst od ostatních příjmů v tomto konkrétním roce. 

 

 Stanovení budoucích provozních příjmů, které jsou generovány během provozování 

(výroby) investice, je náročným úkolem. Období provozu je většinou charakterizováno 

vznikem provozních peněžních příjmů, nicméně i v tomto období mohou vznikat investiční 

nebo finanční výdaje. V období likvidace mohou vznikat příjmy, které souvisejí 

s prodejem tohoto majetku včetně daňových efektů.  

 

 Pokud se neuvažuje s dalším investováním v průběhu provozu investice,  

pak budoucí příjmy z investice tvoří čistý zisk, odpisy a odpočet změny stavu čistého 

pracovního kapitálu. V případě nezadluženého kapitálu bychom to mohli zapsat jako:25 

vzorec /4/ 

FCF = EAT + ODP - ∆ ČPK 

1.7.4 Čistá sou časná hodnota 
Čistá současná hodnota (ČSH nebo také NPV – Net Present Value) je dynamickou 

metodou vyhodnocování efektivnosti investičních projektů, která ze efekt z investice 

považuje peněžní příjem z investice, jehož základ tvoří očekávaný zisk po zdanění, odpisy, 

eventuálně ostatní příjmy. Dají se definovat rozdíly mezi diskontovanými peněžními 

příjmy z investice a kapitálovým výdajem. Jestliže se kapitálový výdaj uskutečňuje delší 

                                                 
24 FORT, J.: Podnikatelský plán a investiční rozhodování. GRADA Publishing, 1999, str. 87. 
25 DLUHOŠOVÁ, D.: Finanční řízení a rozhodování podniku. 1.vydání, Praha: EKOPRESS, s.r.o., 2006, 
191 s. ISBN: 80-86119-58-0, str. 127 
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dobu, pak je čistá současná hodnota rozdíl mezi diskontovanými peněžními příjmy 

z investice a diskontovanými kapitálovými výdaji v jednotlivých letech.26 

vzorec /5/ 
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NPV … čistá současná hodnota             

Pn … peněžní příjem v n-tém roce 

Kt … kapitálový výdaj v k-tém roce              

 t … jednotlivá léta uvedení investice do provozu 

T … celková doba uvedení investice do provozu            

i … diskontní sazba (požadovaná výnosnost) 

N … ekonomická doba životnosti             

 n … jednotlivá léta po uvedení investice do provozu  

 

Samozřejmostí je, že musíme vědět, co nám vlastně tato zjištěná hodnota řekne. 

Možné výsledné hodnoty: 

� NPV = 0, tento výsledek nám říká, že příjmy jenž můžeme získat 

v budoucnosti diskontované vzhledem ke kapitálovým výdajům nyní jsou 

stejné; znamená to tedy, že tento projekt nezvyšuje ani nesnižuje tržní 

hodnotu firmy a záleží zcela na rozhodnutí firmy zda chce tento projekt 

realizovat či nikoliv; 

� NPV < 0, v tomto případě je výsledek záporný a to znamená, že hodnota 

příjmů diskontovaná vhledem ke kapitálovým výdajům je nižší; nezajišťuje 

tudíž pokrytí vynaložených investic v budoucích příjmech a tudíž by měla 

být pro podnik nepřijatelnou variantou; 

� NPV > 0, diskontované příjmy jsou vyšší než kapitálové výdaje na tento 

projekt, což zajišťuje požadovaný výnos a zvyšuje tržní hodnotu firmy; 

tento výsledek je pro firmu tím nejlepším, který by měla také od svého 

projektu očekávat. 

 

                                                 
26 VALACH, J.: Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 1. vydání, Praha: EKOPRESS, s.r.o., 
2001. 447 s. ISBN 80-86119-38-6, str. 88 
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Výhodou metody výpočtu čisté současné hodnoty je především respektování 

časové hodnoty peněz, bere v úvahu peněžní příjmy za celou dobu životnosti investice  

a ukazuje přínos investice k hlavnímu finančními cíli, jímž je tržní hodnota podniku. 

Každá věc musí mít i své nevýhody a to samozřejmě platí i u tohoto ukazatele. Problémem 

zde může být stanovení diskontní sazby, taky tato hodnota nevyjadřuje přesnou míru 

ziskovosti projektu a neposkytuje informace o míře rizika a jistoty. 

1.7.5 Vnit řní výnosové procento (Internal Rate of Return) 
Ze stejného principu jako čistá současné hodnota vychází také další ukazatel čímž 

je vnitřní výnosové procento.27 Jedná se o takovou úrokovou míru, při níž je současná 

hodnota peněžních příjmů z investice rovná kapitálovým výdajům. Nebo-li v situaci  

kdy se NPV rovná nule. 

vzorec /6/ 
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Pn … peněžní příjem v n-tém roce 

Kt … kapitálový výdaj v k-tém roce              

 t … jednotlivá léta uvedení investice do provozu 

T … celková doba uvedení investice do provozu            

i … vnitřní výnosové procento (neznámá proměnná)   

N … ekonomická doba životnosti             

 n … jednotlivá léta po uvedení investice do provozu  

 

Podle vnitřního výnosového procent jsou přijatelnými ty projekty, jenž dosáhnou 

hodnoty vyšší než je stanovená požadovaná minimální výnosnost investice. Porovná-li  

se více variant tak obvykle dostaneme stejné pořadí při vyhodnocení dle vnitřního 

výnosového procenta jako dle čisté současné hodnoty. 

1.7.6 Index ziskovosti (Profitability Index) 
 Index ziskovosti vyjadřuje velikost současné hodnoty budoucích příjmů projektu, 

připadající na jednotku investičních nákladů přepočtených na současnou hodnotu. 

                                                 
27 VALACH, J.: Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 1. vydání, Praha: EKOPRESS, s.r.o., 
2001. 447 s. ISBN 80-86119-38-6, str. 88 
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 Zatímco NPV představuje absolutně vyjádřený rozdíl mezi diskontovanými 

peněžními příjmy z investice a kapitálovými výdaji, index ziskovosti vyjadřuje podíl 

diskontovaných peněžních příjmů a kapitálových výdajů. Z toho vyplývá, že kdykoliv  

je NPV kladné, PI je větší než jedna a investiční projekt je pro podnik přijatelný.  

Při záporné hodnotě NPV je PI menší než jedna. PI vede proto ke stejným závěrům  

jako NPV. 

 

 Matematicky můžeme PI vyjádřit jako podíl současné hodnoty budoucích příjmů 

projektu a současné hodnoty investičních výdajů. 

vzorec /7/ 

( )
t

N

n
nn

K

i
P

PI
∑

= += 1 1

1

 

 

PI…..index ziskovosti (rentability) 

Pn … peněžní příjem v n-tém roce 

Kt … kapitálový výdaj v k-tém roce              

 t … jednotlivá léta uvedení investice do provozu 

T … celková doba uvedení investice do provozu            

i … diskontní sazba (požadovaná výnosnost) 

N … ekonomická doba životnosti             

 n … jednotlivá léta po uvedení investice do provozu  

 

 PI se doporučuje používat jako kritérium výběru investičních variant projektů 

tehdy, když se má vybírat mezi několika projekty, ale kapitálově zdroje jsou omezeny.  

To znamená, že není možné přijmout všechny projekty, i když je jejich NPV kladná. 

Musíme přijmout jen ty, které jsou kapitálově kryta a přinesou nejvyšší NPV. 

1.7.7 Doba návratnosti 
 

Další metodou hodnocení efektivnosti investic je doba návratnosti, někdy  

také označována jako doba úhrady investičních projektů. Jedná se o jednoduchou  

a pro svou srozumitelnost často využívanou metodu. Dobu návratnosti lze formulovat  

jako statické nebo dynamické kritérium, tedy nediskontované nebo diskontované.  

Dobu úhrady je možné definovat jako časový interval, za který dojde ke splacení 
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veškerých kapitálových výdajů na investici pomocí kumulovaných peněžních příjmů,  

jež projekt zajistí od počátku svého provozu. 28 

vzorec /8/ 
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I……..pořizovací cena (kapitálový výdaj) 

Zn….. roční zisk z investice po zdanění v jednotlivých letech životnosti 

On…..roční odpisy z investice v jednotlivých letech životnosti 

a…….doba návratnosti 

n…….jednotlivá léta životnosti 

 

 Doba návratnosti je tak dána tím rokem životnosti investičního projektu,  

v němž nastane požadovaná rovnost. Projekt je samozřejmě tím výhodnější, čím je doba 

úhrady kratší. Problémem této metody je, že se zaměřuje jen na finanční návratnost 

projektu nikoliv však na příjmy projektu po této době. 

 

1.7.8 Rentabilita investovaného kapitálu 
 Rentabilita investovaného kapitálu umožňuje měřit výnosnost kapitálu užitého 

k financování projektu. Poměřuje zisk projektu vzhledem k vloženému kapitálu.  

Čím je rentabilita projektu vyšší, tím je projekt ekonomicky výhodnější.29  

vzorec /9/ 

IN
ROI Z r=  

 

ROI - rentabilita investovaného kapitálu (Return lf Investment) 

Zr  - průměrný čistý roční zisk plynoucí z investice 

IN - investovaný kapitál 

                                                 
28 VALACH, J.: Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 1. vydání, Praha: EKOPRESS, s.r.o., 
2001. 447 s. ISBN 80-86119-38-6 
29 FOTR, J.; SOUČEK, I.: Podnikatelský záměr a investiční rozhodování. 1. vydání, Praha: GRADA 
Publishing, 2005. 230 s. ISBN 80-247-0939-2.  
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1.8 Rozhodovací analýza 
 Rozhodovací analýzu lze volně charakterizovat jako přístup k řešení složitých 

rozhodovacích problémů, který se snaží vzájemně skloubit exaktní postupy a modelové 

nástroje se znalostmi, zkušenostmi a intuicí řešitelů těchto problémů (tj.především řídících 

pracovníků na různých stupních řízení a expertů).30 

 

Rozhodovací analýza je jednou z nejdůležitějších částí při rozhodování. Na jejím 

základě se provede vyhodnocení všech možných variant (případně již jen pár vybraných) 

dle stanovených hledisek (užitečnost, riziko) a doporučí variantu nejvhodnější k realizaci 

na základě těchto výsledků. Důvodem zařazení rozhodovací analýzy je vícevariantnost 

projektu. Tuto analýzu můžeme dělit do několika fází, které budou níže popsány. 

 

1) První věcí, kterou je nutné přesně stanovit je vymezit problém a stanovit si cíle.  

Je to v podstatě nejdůležitější částí celé analýzy. Na základě špatně vymezeného 

problému může dojít až ke špatnému konečnému rozhodnutí, pokud není včas chyba 

zjištěna a napravena. Pro definování problému je důležité si uvědomit jaký je stav 

současný, jaký je požadovaný stav a jaký je mezi těmito dvěma stavy rozdíl a proč. 

Další věcí, kterou potřebujeme znát je to, kterých organizačních jednotek se problém 

týká, kterých pracovníků a vyjádření problému v absolutních údajích (ztráta v Kč, 

počet vadných výrobků apod.). 

 

2) Dobře stanovené cíle ještě nejsou zárukou správné analýzy a následného rozhodnutí. 

V druhém kroku je nutné si stanovit kritéria rozhodování. Typickými skupinami 

kritérií bývají taková, která jsou zaměřena na snížení úrovně nákladů, zvýšení úrovně 

bezpečnosti a zvýšení úrovně spolehlivosti. Vyjadřují podmínky, které musí být 

splněny, má-li být určitá alternativa řešení problému zvolena. Může být stanoveno větší 

množství kritérií, ale je třeba určitě která jsou základní (musí být splněna) a která jsou 

doplňková tzn. že splněna být nemusí, ale pokud jsou, tak je to plus pro tuto variantu. 

Taky je vhodné stanovit jaká je váha jednotlivých kritérií. 

 

3) Tato etapa zahrnuje orientaci v problému a hledání představ o možných řešeních, 

vypracování alternativ řešení problému, jejich hodnocení a výběr nejvhodnější 

                                                 
30 FOTR, J.: Manažerská rozhodovací analýza. 1.vydání. Praha: VŠE, 1992. 106 s. ISBN 80-7079-650-2 
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varianty. Vzhledem k tomu že se jedná o řešení pomocí rozhodovací analýzy,  

tak je již jasné, že bude více možností řešení. Jedná se zde o konkrétní návrhy řešení, 

které jsou schopny splnit stanovená kritéria. 

 

4) Další fáze samozřejmě navazuje na předchozí a jedná se zde o zhodnocení užitnosti 

jednotlivých variant řešení. Užitností z daného hlediska chápeme konkrétní hodnotu 

v rámci daného kritéria, která v dané variantě řešení představuje výši v níž vyrovnává 

nežádoucí odchylku. V mnoha případech je využíváno tzv.váhového zhodnocení,  

které zahrnuje preference jednotlivých kritérií. Pro toto řešení bývá nejčastěji 

využíváno těchto metod: 

� Bodová stupnice – při této metodě je stanoveno bodové rozpětí (např.1-10) 

dle kterého jsou varianty hodnoceny; musí být také stanoveno co která 

hodnota představuje (např. 1 – zcela vyhovuje, 10 – zcela nevyhovuje), 

� Alokace 100 bodů – další jednoduchý způsob, kdy „vlastníte“ celkově 100 

bodů a rozložíte je mezi jednotlivé varianty dle toho jak vyhovuje 

stanoveným požadavkům, 

� Metoda párového srovnání (Fullerova metoda) – zjišťují se zde preferenční 

vztahy dvojic kritérií; v nejjednodušší modifikaci se pro každé kritérium 

zjišťuje počet jeho preferencí vzhledem ke všem ostatním kritériím 

souboru.31 

� Saatyho metoda - rozhodovací problém lze vyjádřit jako hierarchickou 

strukturu. Tato metoda vyžaduje zadání preference pro dvojice variant  

pro jednotlivá kritéria pomocí Saatyho stupnice (1…rovnocenné, 3…slabá 

preference, 5…silná preference, 7…velmi silná preference, 9…absolutní 

preference). 

 

5) Přiřazení rizika – zjištění jevů, jenž mohou realizaci dané varianty ohrozit a určitě 

jejich pravděpodobnost; vysoké riziko při realizaci může vést ke snížení užitnosti dané 

varianty a tím pádem by bylo rozhodnuto pro variantu s nižší užitností, ale vyšší 

bezpečností při realizaci. 

 

                                                 
31 FOTR, J.: Manažerská rozhodovací analýza. 1.vydání. Praha: VŠE, 1992. 106 s. ISBN 80-7079-650-2 
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6) V závěrečné etapě vybereme optimální variantu řešení. Jedná se o alternativu 

s nejlepším poměrem mezi užitností a rizikem. V této chvíli je nutné provést finální 

rozhodnutí a záleží na stanovených podmínkách, pro kterou variantu se budeme 

rozhodovat. Často také záleží na osobnosti manažera jestli je ochoten jít do většího 

rizika za cenu vyšší užitnosti, ale musí to být riziko únosné aby nepřivedlo firmu  

na pokraj jejich finančních a realizačních sil.  

 

Tímto je zakončena celá rozhodovací analýza, jelikož již byla vybrána jedna 

varianta určená k realizaci. Následná realizace a zhodnocení projektu již nejsou součástí 

rozhodovací analýzy. 
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2 Charakteristika podniku 

2.1 Historie spole čnosti 
 Základy dnešní společnosti ŽDB GROUP, a.s. byly položeny již na konci 19.století, 

přesněji v roce 1885 kdy Albert Hahn a Heinrich Eisner založili v Bohumíně rourovnu.  

Pár let na to již byl zahájen také provoz slévárny na výrobu litinových radiátorů. Rok 1896 

byl velice významný, jelikož Moravskoslezská a.s. postavila v Bohumíně drátovnu,  

čímž se rozvíjel velmi dobře drátěný průmysl. V tom samém roce byla provedena výstavba 

válcovny za tepla a parní Siemens-Marinské pece. 

  

 Před první světovou válkou byla jako první svého druhu v Evropě zavedena linka 

na výrobu pozinkovaného drátu. Následně se rozšířila válcovna o novou trať a zavedla  

se výroba ocelových lan z nízkouhlíkových ocelí a mědi. Mezi světovými válkami byla 

ještě zahájena výroba patentovaného drátu. 

 

 V roce 1945 dochází ke znárodnění podniku. Je zahájena výroba pružin, rozšířena 

ocelárna o novou elektrickou obloukovou pec. Poté byla zahájena výstavba nové slévárny. 

Ke konci padesátých let byly spojeny dva původně samostatné podniky do jednoho 

s názvem Železárny a drátovny Bohumín. 

 

 Následující období bylo poznamenáno vybudováním nového provozu pro výrobu 

železničních dvojkolí a ukončením provozu rourovny. Zavedení výroby ocelových kordů  

a patních lanových kordů do pneumatik se datuje k roku 1978. Další významnou událostí 

bylo až v roce 1991 ukončení provozu Siemens-Martinských pecí. 

 

 Rok vzniku samostatného Českého státu znamenal pro podnik také významný 

mezník, jelikož došlo k převedení do té doby státního podniku na akciovou společnost  

ve státním vlastnictví s názvem ŽDB a.s. Slavnostní otevření prvního společného podniku 

Bekaert-ŽDB Bohumín, s.r.o. bylo provedeno v roce 1998 a zároveň byla také zahájena 

výroba v nových halách Závodu železniční dvojkolí. Právě tento závod byl o rok později 

vyčleněn do akciové společnosti BONATRANS. 
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 V letech 2000 – 2002 probíhal proces soudního vyrovnání, kdy společnost 

v zákonné lhůtě splnila své závazky vůči všem nepřednostním věřitelům a uspokojila 

v plné výši i nároky oddělených věřitelů.  

2.2 Současnost spole čnosti 
 Řádná valná hromada ŽDB a.s. dne 20.června schválila zrušení společnosti  

ŽDB a.s. bez likvidace s převodem obchodního jmění na hlavního akcionáře, jakož i návrh 

smlouvy o převzetí obchodního jmění hlavním akcionářem. Počínaje srpnem 2006 působí 

společnost ŽDB GROUP a.s. jako nástupnická organizace společnosti ŽDB a.s. v důsledku 

uskutečněného procesu převzetí obchodního jmění. V souvislosti s tímto procesem probíhá 

od tohoto data výplata přeměřeného vypořádání v penězích minoritním akcionářům zaniklé 

společnosti ŽDB a.s. 

 

 ŽDB GROUP a.s. byla založena 28.listopadu 2005 společností Indrustrial Group 

Holding KKCG B.V., kde bylo Nizozemské království jako jediný akcionář. Strategickým 

záměrem společnosti ŽDB GROUP a.s. bylo zrušit společnost ŽDB a.s. bez likvidace  

a převést její jmění na hlavního akcionáře jako nástupnickou organizaci. Tato nástupnická 

společnost převzala veškeré obchodní jmění zaniklé společnosti bez jakéhokoli přerušení 

dosavadní výrobní činnosti a stala se pokračovatelem více jak stodvacetileté historie 

podniku.  

 

Společnost má své aktivity diverzifikovány do tří základních pilířů podnikání, 

a to drátovenství, slévárenství a hutnictví. Jedná se o úspěšnou firmou nejen v České 

republice, ale v celém evropském regionu. Má stoupající trend objemu výroby, tržeb, 

zisku, investic a máme jasnou vizi a strategii. Ve výrobním programu nalezneme litinové 

kotle a radiátory VIADRUS, odlitky, jemné válcované profily, ingoty, nízkouhlíkové  

a vysokouhlíkové tažené ocelové dráty, ocelové kordy, ocelová lana, pružiny, průvlaky 

a kovové tkaniny. 

 

Aby mohla společnost dobře fungovat a nebyla všechny rozhodnutí na jednom 

člověku, tak je rozdělena do osmi samostatných závodů. 

 

1) Závod VIADRUS – přední český výrobce topenářské techniky a odlitků  

(v Bohumíně se začaly poprvé ještě za Rakouska-Uherska odlévat litinové 
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radiátory); Výrobní program tvoří kotle na tuhá paliva, plyn a olej, litinové 

radiátory, solární sestavy pro ohřev teplé vody, krbové vložky, krbová kamna, 

odlitky, kotlová tělesa a výměníky. 

 

2) Závod Válcovna, ocelárna a recyklace - patří k provozům s nejdelší tradicí  

v ŽDB GROUP a.s. V závodě jsou vyráběny za tepla válcované tyče a ingoty. 

Součástí závodu je i provoz Recyklace, který zajišťuje služby týkající  

se ekologické likvidace autovraků, průmyslových staveb a nakládání s odpady. 

Velkou předností našeho závodu, ve srovnání s obřími hutními kombináty 

vyrábějícími obdobný sortiment, je flexibilita, tj. schopnost operativního 

reagování na požadavky zákazníků s možností rychlého přizpůsobení 

výrobního programu požadavkům trhu a okamžitého dodání výrobků  

ze skladu. Výrobky závodu Válcovna, ocelárna a recyklace jsou úspěšným 

exportním artiklem a jsou vyváženy do mnoha zemí světa. 

 

3) Závod Drátovna je jedním z největších výrobců za studena taženého drátu 

v Evropě a tvoří jej výrobní jednotka tažírna patentovaných drátů a výrobní 

jednotka tažírna nepatentovaných drátů. Je držitelem výrobkových certifikátů 

pro svařovací dráty potřebné pro  jejich realizaci na tuzemském trhu  

a v zahraničí. Výrobky jsou směřovány především do následujících oborů: 

automobilový průmysl, nábytkářský průmysl, doprava, těžba nerostů, 

zemědělství,  stavební  průmysl  a  strojírenství. Podíl vývozu těchto výrobků 

je větší než 60 %. 

 

4) Závod Ocelové kordy je největším českým výrobcem ocelových výztužných 

materiálů do pneumatik a vysokotlakých hadic. Závod exportuje zhruba 60% 

svých výrobků a to především na Slovensko, které se v poslední době stává 

spolu s Českou republikou leaderem automobilového průmyslu v Evropě.  

Své exportní aktivity vyvíjí také v Rakousku, Polsku, Tunisu, Švýcarsku  

a na Ukrajině. 

 

5) Závod Lanárna je největším výrobcem ocelových lan v České republice. 

Lanárna byla založena v roce 1950 za účelem výroby těžních a důlních lan 

pro těžební průmysl, který je situován v blízkém okolí. V současné době 
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je exportováno téměř 85 % lan. Závod se pravidelně účastní největšího 

drátovenského veletrhu WIRE Düsseldorf a předních rybářských veletrhů. 

Cílem závodu je vyrábět vysoce kvalitní výrobky pro spokojené zákazníky. 

 

6) Závod Pérovna a průvlakárna – Provoz Pérovna vyrábí pružiny z drátů  

od průměru 0,2 mm do průměru 11,8 mm. Jedná se o tlačné pružiny, tažné 

pružiny, zkrutné pružiny, dvojzkrutné pružiny, tvarové pružiny, pružiny  

pro zemědělské stroje, pružiny pro vojenskou výrobu a pojistné kroužky. 

Provoz Průvlakárna se specializuje na výrobu průvlaků ze slinutých karbidů 

k tažení ocelových drátů za sucha a za mokra. Dále provoz vyrábí  

i jiné speciální výrobky ze slinutých karbidů k různým účelům použití (rovnací 

průvlaky, vodítka, matrice apod.). 

 

7) Závod Kovové tkaniny Kamenná je součástí ŽDB GROUP a.s., Bohumín. 

Závod vyrábí Široký sortiment kovových tkanin, výlisků a přístřihů 

z kovových tkanin, a to včetně výlisků 3D, svařované sítě, slabé průměry světle 

žíhaných a polotvrdých drátů, jakož i další speciální výrobky. Výrobky 

nacházejí uplatnění především v oblasti plastikářského, chemického  

a potravinářského průmyslu. 

 

8) Závod Služby – svým charakterem se jedná o obslužný závod, jehož činnost 

spočívá především v poskytování služeb a podpory výrobním závodům 

společnosti. Vznikl k 1.1.2006 sloučením bývalého závodu Doprava a služby 

a závodu Energetika. 

 

V ŽDB GROUP a.s. je vytvořen a udržován systém managementu kvality,  

jenž splňuje požadavky aktualizované normy ISO 9001:2008 se základním předpokladem 

dosahování spokojenosti zákazníků s výrobky a dodávkami. Tento princip je rovněž 

zachycen v Politice kvality ŽDB GROUP a.s., která mimo něj obsahuje i závazky vedení 

ŽDB GROUP a.s. k jejímu naplňování a obsahuje i očekávání na výkon pracovních 

činností a aktivit zaměstnanců akciové společnosti k naplňování přijaté politiky jakosti. 

 

Vzhledem k celosvětové krizi probíhající v loňském roce byla  

na základě polovičních zákazech donucena i tato společnost propouštět. Jednalo  
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se o 721 zaměstnanců, čím celkový stav zaměstnanců ke konci roku 2009 poklesl  

na 2043 (z čehož čtvrtinu tvoří ženy).  

 

Společnost ŽDB GROUP si je vědoma své odpovědnosti vyplývající z jejího 

předmětu podnikání vůči svým zaměstnancům, zákazníkům, životnímu prostředí i regionu, 

ve kterém působí. Vytváření dlouhodobých partnerství, udržování principu ekologické 

rovnováhy, prevence závažných havárií a péče o zdraví zaměstnanců protíná veškeré 

aktivity společnosti.  

 

Spektrum podporovaných aktivit je široké a zaměřuje se zejména na oblasti 

podpory charitativních organizací a sdružení, zdravotnictví, školství a sportu mládeže. 

Společnost každoročně daruje na pomoc sociálně slabým a potřebným finanční prostředky, 

které jim umožňují adekvátní zapojení do společnosti, podporu aktivit a plnohodnotné 

prožívání života. Podpora dále směřuje do oblastí zkvalitnění výukových programů 

a volnočasových aktiv dětí a mládeže. Nemalé zdroje pak směřují v oblasti zdravotnictví 

zejména do rozšíření přístrojového portfolia.  

 

Nedílnou součástí činnosti společnosti je trvalá péče o ochranu životního prostředí. 

Garantem za tuto oblast je závod Služby, který je provozovatelem zařízení eliminujících 

nepříznivý dopad výroby na životní prostředí. V oblasti ekologie firma investuje značné 

prostředky s cílem zmírnění vlivu na životní prostředí ve všech oblastech. Náležitá 

pozornost je věnována plnění úkolů z integrovaných povolení se začleněním do strategie 

firmy.  

 

V Bohumíně má také společnost zřízeno vlastní muzeum, které můžete navštívit 

vždy první středu v měsíci a kde naleznete expozici mapující historii podniku  

od jeho vzniku až po rok 2005. Především se jedná o nepřeberné množství  

historických fotografií a trojrozměrných exponátů, které se k výrobě železa a drátu  

v ŽDB GROUP a.s. váží. 

 

 Společnost ŽDB GROUP a.s. vlastní dceřinou společnost AZ FIN servis, s.r.o., 

která se zabývá: 

� údržba, opravy, renovace a elektroinstalace strojů a technologických zařízení průmyslu, 

� údržba, opravy a rekonstrukce domů, bytů, průmyslových objektů a kanceláří, 
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� výstavba kotelen na klíč - pro průmyslové i obytné objekty, 

� zakázková strojírenská výroba dle výkresové dokumentace, 

� svařování, obrábění a povrchové úpravy kovů, renovace strojních dílů včetně 

navařování a nástřiků povrchu, 

� sériová výroba a práškové lakování plechových dílů (opláštění kotlů, rozvaděče,…) – 

včetně balení, kompletace a dopravy k zákazníkovi, 

� práškové lakování kovových dílů (železo, pozink, hliník) na průběžné lakovací lince – 

včetně chemické předúpravy, balení, kompletace a dopravy k zákazníkovi, 

� elektromontážní práce – elektroinstalace, výroba rozvaděčů, opravy elektromotorů  

a svařovacích agregátů, opravy, údržba a servis zařízení vysokého napětí, servis  

v oblasti MaR, servis hořáků Třebíč, 

� revize vyhrazených technických zařízení (elektro, plyn, tlakové nádoby, zdvihací 

zařízení). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 33 

3 Analýza problematiky 
Žádná společnost a to ani ta, která již funguje velmi dobře spoustu let si nevystačí 

stále se stejnými prostředky. Ať už se jedná o výrobní řadu, počty pracovníků, techniku 

výroby či cokoliv jiného, je jen otázkou času, kdy je nutná provést modernizace. 

Společnost ŽDB GROUP a.s. není žádným nováčkem na trhu a tak si toto vše velmi dobře 

uvědomuje. Realizuje řadu investicí, ale v této práci jsem se rozhodla zaměřit na výběr 

vhodné varianty investičního projektu k modernizace výroby a rozvodu stlačeného 

vzduchu v železárenské části společnosti. 

 

I pro neznalého člověka je při pohledu na data zahájení provozu kompresorů jasné, 

že modernizace je zapotřebí. Nejnovější z celkového počtu osmi kompresorů je v provozu 

již více než 20 let. Důvodem pro myšlenku tohoto projektu je dosažení úspor ve výrobě  

a rozvodu stlačeného vzduchu a zlepšení kvality dodávaného stlačeného vzduchu 

odběratelům v železárenské části podniku. 

3.1 Současný stav 
 Jak už bylo výše zmíněno, tak v současné době má podnik k dispozici celkem osm 

kompresorů, které jsou dostupné ve třech kompresorových stanicích. Pro upřesnění  

se jedná o kompresory umístěné ve: 

� stanici „Viadrus“ 2 turbokompresory (v r. 1968-1970), 

� stanici č.4 jsou 4 pístové kompresory(v r. 1968, 1980, 1983, 1986) a  

� stanici „Dvojkolí“ jsou 2 pístové kompresory (z roku 1965). 

 

Z těchto tří stanic je stlačený vzduch odváděn do jediného systému a odtud  

již venkovními rozvody přímo ke svým spotřebitelům. Kdyby bylo v provozu současně 

všech osm kompresorů, tak jsou schopny vyrobit množství asi 18,5 tis. m3/hod. Maximální 

hodinová spotřeba v železárenské části však dosahuje pouze poloviční hodnoty a to něco 

okolo 9 tis. m3/hod. Problém zde je očividný a to v případě provozu všech kompresorů 

očividná nadvýroba, která namůže být využita a bývá vypouštěna zpět do ovzduší.  

Na nehospodárnosti této situaci ještě dodává, že se při této nadbytečné výrobě nebo také 

při výrobě naprázdno spotřebovává elektrická energie, která také není zadarmo. Celkový 

provoz a obsluha kompresorových stanic je zajišťována pomocí šesti pracovníků 

v nepřetržitém provozu. 
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V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty odběrů všech provozů za hodinu a také 

roční odběr. 

Tabulka 3.1 - Odběrová množství jednotlivých odběratelů stlačeného vzduchu 

Odběrové 
mavimum 

Roční odb ěr 
(2004) 

odb ěratel m3 / hod tis.m 3 / rok 
Drátovna TPD 1200 6009 
Ocelové kordy 300 1502 
TT Viadrus - Slévárna kotl ů 2000 
TT Viadrus - Slévárna radiátor ů 1000 
TT Viadrus - linka STEM 600 26678 

Energetika - Neutraliza ční stanice 600 
Energetika - Teplárna 500 12487 

Válcovna, Ocelárna a Recyklace - JTII 100 
Válcovna, Ocelárna a Recyklace - Ocelárna 1700 3642 

Doprava a služby - Remíza lokomotiv 60 
Doprava a služby - Správa 260 1 
TŽ Univerzální tra ť 600 1685 
AZ Fin Servis - Mechanické dílny 120 120 

Celkem 8980 52184 
 

 
 Z této tabulky bereme pro další postup v úvahu především údaj o celkovém ročním 

odběru a to hodnotu 52184 tis. m3/rok. Je důležité také vědět, jak jsou na tom jednotlivé 

kompresory co se týká spotřeby elektrické energie. 

� turbokompresory – 0,140 kWh / m3, 

� pístové kompresory stanice č.4 – 0,203 kWh / m3, 

� pístové kompresory stanice „Dvojkolí“ – 0,245 kWh / m3. 32 

 

Stávající stav se vyznačuje vysokou měrnou spotřebou elektrické energie na výrobu 

stlačeného vzduchu. To se týká zejména pístových kompresorů. U turbokompresorů stejně 

jako u kompresorů pístových  je také problém s nedostupností náhradních dílů. V podniku 

jsou sice dva turbokompresory, ale v provozu je vždy jenom jeden, jelikož výrobní 

kapacita představuje téměř 100 % zálohu vzhledem k maximální možné spotřebě. 

 

Největšími odběrateli stlačeného vzduchu jsou: 

� závod TT VIADRUS – 48,9 %, 

                                                 
32 ŠPUNDA, P., KOLIBAČ, Z., SLAVÍK, V., KUSIN, R.: Investiční záměr – Modernizace výroby a rozvodu 
stlačeného vzduchu. ŽDB a.s. závod Energetika, 2005. 
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� Energetika – 22,2 %, 

� TPD – 13,4 %, 

� Ostatní – 15,5 %. 

 

Problematika stlačeného vzduchu není až tak jednoduchá, jak by se mohlo zdát. 

Také tento vzduch musí splňovat určité znaky jakosti. Obsah vody ve vzduchu je 8,5 g /m3, 

to je třída kvality vzduchu dle ISO 8573-1 č.6. Pro účely pneumatického ovládání tento 

tlakový vzduch není vhodný. Dále je stanoven obsah oleje ve vzduchu na  0,52 mg / m3  

a to se jedná o třídu kvality dle ISO 8573-1 č.3. 

3.2 Varianty řešení 
 Nejefektivnější způsob jak dospět k nejlepšímu řešení je nejprve stanovit několik 

možností řešení a pak je dle stanovených parametrů hodnotit. Pro modernizaci výroby  

a rozvodu stlačeného vzduchu byly uvažovány celkem čtyři varianty. 

3.2.1 Varianta 1 
 Při této možnosti by byla provedena modernizace regulace a elektrozařízení 

jednoho ze dvou turbokompresorů a větší opravy čtyř ze šesti pístových  kompresorů. 

Rozsah uvedených oprav se předpokládá u čtyř kompresorů (3 v provozu a 1 náhradní). 

Cena zahrnuje také dodávku náhradních dílů jako jsou válce, písty, vložka chladiče apod. 

 

Rozsah oprav pístových kompresorů:  

� odpojení sacího a výtlačného potrubí, demontáž hlav válců a pístů s ojnicemi, 

vyčištění, kontrola a proměření všech dílů, 

� kontrola vůlí a proměření ojničních čepů klikového hřídele, 

� kontrola chladícího systému, 

� oprava, resp. výměna opotřebených dílů, 

� zpětná montáž, 

� úprava škodlivých prostorů, vyrovnání spojky mezi elektromotorem  

a kompresorem, 

� zpětné připojení sacího a výtlačného potrubí, záběh opravených a nových dílů  

bez pracovních ventilů, 

� uvedení do provozu, seřízení. 
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Rozsah modernizace elektrozařízení a regulace turbokompresorů: 

� nasazení nové antipumpážní regulace s nižším koeficientem bezpečnosti 5-10 %, 

� zrušení stávajícího rozvaděče a náhrada novým o menším počtu polí s řídícím 

systémem včetně uživatelského software, UPS, monitorpanelu, jistících  

a ovládacích zařízení, 

� demontáž stávajícího olejového hlídače axiálního posuvu rotoru včetně potrubních 

rozvodů a jeho náhrada elektronickým snímačem polohy rotoru a vůle axiálního 

ložiska, 

� osazení 4 snímačů vibrací rotoru (po dvou na každém ložisku) s výstupem signálu 

do řídícího systému, 

� nové ochrany elektromotorů (zkratová, proti přetížení tepelná a nezávislá,  

proti nesymetrii, zemní statická na ztrátu buzení a diferenciální), 

� nový statický polovodičový budič místo rotačního s plně řízeným usměrňovačem  

a nuceným chladičem, 

� výměna vypínače a zkratovače reaktoru a úprava na elektrický pohon, 

� osazení elektropohonu na stávající ruční armatury a přepouštěcí ventil a klapky 

v sání, 

� dodávka kabelů, montážního a pomocného materiálu, 

� demontáž stávajícího a nepotřebného zařízení a montáž nových zařízení, oživení, 

zkoušky a školení.33 

 

Předpokladem je zachování druhého turbokompresoru v původním stavu –  

bez nové elektronické regulace a se stávajícím elektrozařízením takže jeho provoz bude 

omezen jen na plánovaná krátká období revizí a na období možných poruch 

modernizovaného kompresoru. Celková cena modernizace je stanovena na 1,5 mil.Kč  

na jeden turbokompresor. 

 

Po rekonstrukci elektrozařízení s novou regulací bude nový turbokompresor 

bezobslužný s možností dálkového ovládání (zapnuto/vypnuto) a pouze s pochůzkovou 

kontrolou stavu. Plynulou regulací výkon v rozsahu 70-100 % se sníží spotřeba elektrické 

energie o 5 – 10 %. 

                                                 
33 ŠPUNDA, P., KOLIBAČ, Z., SLAVÍK, V., KUSIN, R.: Investiční záměr – Modernizace výroby a rozvodu 
stlačeného vzduchu. ŽDB a.s. závod Energetika, 2005. 
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Tabulka 3.2 Kapitálové výdaje na Variantu 1 

  počet cena (K č) 

Revize a opravy stávajích pístových 
kompresor ů 4 stroje 872 000 

Modernizace regulace a elektroza řízení 
turbokompresor ů 1 stroj 1 500 000 
suši čka vzduchu 1 ks 1 000 000 

protihluková opat ření   150 000 
celkem   3 522 000 

 

Tabulka 3.3 - Úspora elektřiny a obsluhy u Varianty 1 

Měrná spot řeba 
elekt řiny Obsluha 

Současná  Poté Současná  Poté 
Zařízení Wh / m 3 Počet pracovník ů 

turbokompresory 140 130,2  4 0 
pístové kompresory 203 117 2 2 
šroubové kompresory 107 0 

 
Tabulka 3.4 - Úspora u Varianty 1 za rok 

Varianta 1 turbokompresory 
pístové 

kompresory 
Výroba vzduchu  45 064 000 m3 / rok 7 120 000 m 3 / rok 
úspora elekt řiny  441 627 kWh / rok 612 320 kWh / rok 
úspora obsluhy  4 pracovníci 0 pracovník ů 

U této varianty by byla pochůzková kontrola prováděna obsluhou pístovým 

kompresorů stanice č.4. 

3.2.2 Varianta 2 
 V další možnosti se předpokládá ukončení provozu energeticky náročných  

zastaralých pístových kompresorů a u turbokompresorů se nasadí lepší automatická 

regulace aby nebylo nutno odpouštět tolik z již vyrobeného stlačeného vzduchu a instalují 

se nové silnoproudé prvky s lepší funkčností stejně jakou u varianty 1. Počítá  

se s kompletním zrušením kompresorové stanice č.4 s pístovými kompresory, demontáž 

pístových kompresorů ve stanici Dvojkolí a instalací dvou kusů nových šroubových 

kompresorů ve stanici Dvojkolí. V podstatě se jedná o náhradu pístových kompresorů 

šroubovými a modernizaci turbokompresoru.  
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Tabulka 3.5 Kapitálové výdaje na Variantu 2 

  počet cena (K č) 

Modernizace regulace a elektroza řízení 
turbokompresor ů 1 stroj 1 500 000 

Nový kompresor s nást řikem oleje s regulací 1 ks 2 900 000 

nový kompresor s nást řikem oleje bez 
regulace 1 ks 1 200 000 

suši čka vzduchu centrální a další 
příslušenství 1 ks 1 000 000 
stavební úpravy a dopln ění elektrorozvodu   300 000 
protiuhlíková opat ření u turbokompresor ů   150 000 
celkem   7 050 000 

 

Tabulka 3.6 - Úspora elektřiny a obsluhy u Varianty 2 

Měrná spot řeba 
elekt řiny Obsluha 

Současná  Poté Současná  Poté 
Zařízení Wh / m 3 Počet pracovník ů 

turbokompresory 140 130,2  4 0 
pístové kompresory 203 117 2 2 

šroubové 
kompresory 107 0 

 

Tabulka 3.7 - Úspora u Varianty 2 za rok 

Varianta 2 turbokompresory 
pístové 

kompresory 

Výroba vzduchu  45 064 000 m3 / rok 7 120 000 m 3 / rok 
úspora elekt řiny  441 627 kWh / rok 683 520 kWh / rok 
úspora obsluhy  4 pracovníci 2 pracovníci 

U této varianty by pochůzkovou kontrolu prováděla obsluha plynové stanice. 

3.2.3 Varianta 3 
 Myšlenkou této varianty je náhrada všech stávajících kompresorů novými 

šroubovými. Účelem je maximalizace úspor elektrické energie na výrobu stlačeného 

vzduchu náhradou všech stávajících energeticky náročných a zastaralých kompresorů 

novými šroubovými kompresory. Počítá se zde s demontáží pístových kompresorů  

ve stanici Dvojkolí a na jejich místě instalaci 3-5 nových šroubových kompresorů, zrušení 

stanice č.4 s pístovými kompresory a zrušení turbokompresorové stanice. Realizace  

této varianty by navíc vyžadovala posílení přívodu elektřiny což v praxi znamená zřízení 

nového transformátoru u dnešní stanice Dvojkolí. 
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Tabulka 3.8 Kapitálové výdaje na Variantu 3 

  počet cena (K č) 
Nový kompresor s nást řikem oleje s regulací 1 ks 2 900 000 

nový kompresor s nást řikem oleje bez 
regulace 4 ks 4 800 000 

suši čka vzduchu centrální a další 
příslušenství 1 ks 1 000 000 

demontáž, montáž, stavebí úpravy, 
vzduchotechnika   760 000 

úpravy elektrorozvád ěčů ve stanici   400 000 
posílení elektronapájení (nové trafo)   1 400 000 
celkem   11 260 000 

 

Tabulka 3.9 - Úspora elektřiny a obsluhy u Varianty 3 

Měrná spot řeba 
elekt řiny Obsluha 

Současná  Poté Současná  Poté 
Zařízení Wh / m 3 Počet pracovník ů 

turbokompresory 140 130,2  4 0 
pístové kompresory 203 117 2 2 
šroubové 
kompresory 107 0 

 

Tabulka 3.10 - Úspora u Varianty 3 za rok 

Varianta 3 turbokompresory 
pístové 

kompresory 

Výroba vzduchu  45 064 000 m3 / rok 7 120 000 m 3 / rok 
úspora elekt řiny  1 487 112 kWh / rok 683 520 kWh / rok 
úspora obsluhy  4 pracovníci 2 pracovníci 

 

 Tato varianta se vyznačuje poměrně vysokými investičními náklady,  

ale je energeticky nejúspornější. Je zde řešena modernizace výroby stlačeného vzduchu 

komplexně na žádoucí technické úrovni a co do kvality vzduchu (vlhkost, obsah oleje, 

obsah mechanických nečistot) na úrovni odpovídající očekávaným potřebám odběratelů. 

  

 Modernizace je zde provedena nasazením nových šroubových kompresorů, které 

mají značně nižší spotřebu elektrické energie na výrobu jednotky stlačeného vzduchu  

a to cca o 25 – 48 % oproti stávajícím kompresorům, dále jsou vybaveny plynulou regulací 

dodávaného množství stlačeného vzduchu a regulací vytěžování kompresorové stanice. 

Nevyžadují obsluhu, pouze pochůzkovou kontrolu technického stavu. 
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3.2.4 Varianta 4 
 Poslední variantou je myšlenka decentralizace zásobování stlačeným vzduchem. 

Šlo by v podstatě o to, že každý ze současných odběratelů bude zásobován vlastním 

kompresorem, resp. Dvojicí, případně trojicí kompresorů s příslušnou výkonností včetně 

nutné zálohy. Každá jednotlivá kompresorová stanice bude mít vlastní sušičku a filtraci 

vzduchu. Vzdušníky pro vyrovnání tlakových a množstevních výkyvů by byly využity 

stávající po likvidaci současných rozvodů. 

 

Tabulka 3.11 Kapitálové výdaje na Variantu 4 

  cena (K č) 
Nový kompresor s nást řikem oleje s regulací 6 400 000 

nový kompresor s nást řikem oleje bez regulace 2 900 000 
suši čka vzduchu  a další p říslušenství 1 580 000 

demontáž starého, montáž nového, stavební 
úpravy, vzduchotechnika 2 000 000 

elektrorozvád ěče (nové a dopln ění stávajících) 1 030 000 
vzdušníky 0 
celkem 13 910 000 

 

 
 V současné chvíli jsou již známy všechny varianty a kapitálové výdaje  

na jednotlivé varianty. Můžeme tedy přejít ke zhodnocení investice, které bude podrobně 

probráno v následující kapitole.  
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4 Hodnocení investic 
 
 Jak již bylo v předchozích kapitolách popsáno, je nyní společnost v situaci,  

kdy je zapotřebí provést modernizaci určitých zařízení. V současné době bylo rozhodnuto 

o investici do modernizace výroby a rozvodu stlačeného vzduchu v železárenské části  

ŽDB a.s.  

 

Než bude přijato rozhodnutí o realizaci investice je velice důležité provést její 

ekonomické zhodnocení, aby nedošlo k chybnému či neefektivnímu rozhodnutí,  

které by mohlo mít za následek finanční popř. následně existenční problémy společnosti. 

 

4.1 Ekonomické hodnocení investice 

4.1.1 Stanovení kapitálových výdaj ů 
 Chceme-li reálně vyhodnotit efektivnost investic, tak je velmi důležité správně 

určitě kapitálové výdaje na investiční projekt a následně stanovit příjmy plynoucí  

z této investice. Životnost investice se předpokládá nejméně 10 let. Kapitálové výdaje  

na jednotlivé varianty jsou k dispozici v kapitole 3.2 jako součást představení jednotlivých 

projektů. Co se týká pouze vyhodnocení výdajů, tak čtvrtá varianta je nejnákladnější  

a na nejméně peněz by vyšla varianta 1. 

4.1.2  Stanovení odpis ů 
  

Vyčíslení daňových odpisů je potřebné pro výpočet celkových nákladů.  

Jedná se o daňově uznatelnou položkou, která snižuje základ daně a tím se následně 

projeví ve výkazu zisku a ztrát, nebo-li ve výsledku hospodaření. 

. 

Dle přílohy č.1 – třídění hmotného majetku do odpisových skupin,  

zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů spadají kompresorové stanice do odpisové 

skupiny č.3, kde odpisová doba je 10 let. Pro potřeby této práce jsem zvolila metodu 

rovnoměrného (lineárního) odepisování. Sazby v jednotlivých letech a postup výpočtu 

odpisů odpovídá § 31 zmíněného zákona. Odpisový plán jednotlivých investic  

je k nahlédnutí v příloze č.2. 
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4.1.3 Stanovení pen ěžních p říjmů 
 Peněžní příjem bude stanoven v jednotlivých letech z několika složek. 

V normálním případě by byly samozřejmou součástí příjmy z prodeje výroby,  

ale v této situaci si společnost vyrábí stlačený vzduch pouze pro potřeby svých  

závodů a také dceřiné společnosti. Tato položka se tedy v tabulce peněžních příjmů vůbec 

nepočítá. Jedinou složkou (příjmovou) budou tedy úspory, kterých společnost dosáhne tím, 

že zrealizuje danou investiční variantu. 

  

 Úspor společnost dosáhne jak v nákladech na elektrickou energii, tak v nákladech 

na mzdy pracovníků, kteří při nových technologiích nebudou zapotřebí. V rámci peněžních 

příjmů budou následně zohledněny i daňové odpisy. Podrobný výpočet ročních peněžních 

příjmů je uveden v příloze č.3. 

4.1.4 Stanovení diskontní sazby 
 Stanovení diskontní sazby je podstatným krokem pro vyhodnocení efektivnosti 

investic. Využívá se pro převedení budoucích příjmů na současnou hodnotu. Diskontní 

sazba, která udává požadovanou míru výnosnosti vloženého kapitálu odvozenou z nákladů,  

byla stanovena na 15 %. 

4.2 Metody hodnocení efektivnosti investice 

4.2.1 Čistá sou časná hodnota 
 Ještě před samotným výpočtem čisté současné hodnoty je nutné diskontovat 

peněžní příjmy z jednotlivých let investice. Při výpočtu použijeme následující vzorec: 

vzorec /10/ 

tr
DF

)1(

1

+
=  

 

Kde: 

DF – diskontní faktor 

r – diskontní sazba 

t – jednotlivá léta 

 

 Diskontní faktor pro jednotlivá léta je uveden v následujících tabulkách pro každou 

variantu zvlášť. Podstatné je říci, že v roce 2010 je diskontní faktor roven 1,  

protože se žádný vliv času neočekává. 



 43 

Tabulka 4.1 - Stanovení diskontovaných peněžních příjmů pro variantu 1 

Rok Období 

Peněžní 
příjem 

Diskontní 
faktor 

Diskontovaný 
peněžní 
příjem 

Kumulovaný 
diskontovaný 

peněžní 
příjem 

2010 0 2 157 609 1 2 157 609 2 157 609 
2011 1 2 236 394 0,8696 1 944 690 4 102 299 
2012 2 2 292 901 0,7561 1 733 763 5 836 062 
2013 3 2 350 922 0,6575 1 545 769 7 381 831 
2014 4 2 410 498 0,5718 1 378 210 8 760 041 
2015 5 2 471 672 0,4972 1 228 858 9 988 899 
2016 6 2 534 489 0,4323 1 095 729 11 084 629 
2017 7 2 598 993 0,3759 977 058 12 061 687 
2018 8 2 665 232 0,3269 871 269 12 932 956 
2019 9 2 733 253 0,2843 776 961 13 709 917 

 

Tabulka 4.2 - Stanovení diskontovaných peněžních příjmů pro variantu 2 

Rok Období 

Peněžní 
příjem 

Diskontní 
faktor 

Diskontovaný 
peněžní 
příjem 

Kumulovaný 
diskontovaný 

peněžní 
příjem 

2010 0 2 368 212 1 2 368 212 2 368 212 
2011 1 2 474 203 0,8696 2 151 481 4 519 693 
2012 2 2 533 293 0,7561 1 915 533 6 435 226 
2013 3 2 593 973 0,6575 1 705 579 8 140 805 
2014 4 2 656 288 0,5718 1 518 741 9 659 547 
2015 5 2 720 284 0,4972 1 352 462 11 012 009 
2016 6 2 786 007 0,4323 1 204 468 12 216 476 
2017 7 2 853 504 0,3759 1 072 738 13 289 214 
2018 8 2 922 826 0,3269 955 477 14 244 692 
2019 9 2 994 023 0,2843 851 088 15 095 780 

 

Tabulka 4.3 - Stanovení diskontovaných peněžních příjmů pro variantu 3 

Rok Období 

Peněžní 
příjem 

Diskontní 
faktor 

Diskontovaný 
peněžní 
příjem 

Kumulovaný 
diskontovaný 

peněžní 
příjem 

2010 0 3 635 807 1 3 635 807 3 635 807 
2011 1 3 812 895 0,8696 3 315 561 6 951 368 
2012 2 3 909 988 0,7561 2 956 513 9 907 881 
2013 3 4 009 812 0,6575 2 636 517 12 544 398 
2014 4 4 112 446 0,5718 2 351 304 14 895 702 
2015 5 4 217 969 0,4972 2 097 076 16 992 778 
2016 6 4 326 465 0,4323 1 870 450 18 863 229 
2017 7 4 438 020 0,3759 1 668 416 20 531 645 
2018 8 4 552 720 0,3269 1 488 292 22 019 937 
2019 9 4 670 656 0,2843 1 327 692 23 347 629 
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Tabulka 4.4 - Stanovení diskontovaných peněžních příjmů pro variantu 4 

Rok Období 

Peněžní 
příjem 

Diskontní 
faktor 

Diskontovaný 
peněžní 
příjem 

Kumulovaný 
diskontovaný 

peněžní 
příjem 

2010 0 3 659 866 1 3 659 866 3 659 866 
2011 1 3 862 695 0,8696 3 358 865 7 018 731 
2012 2 3 954 802 0,7561 2 990 398 10 009 129 
2013 3 4 049 400 0,6575 2 662 546 12 671 675 
2014 4 4 146 557 0,5718 2 370 808 15 042 483 
2015 5 4 246 346 0,4972 2 111 184 17 153 667 
2016 6 4 348 839 0,4323 1 880 123 19 033 790 
2017 7 4 454 112 0,3759 1 674 466 20 708 256 
2018 8 4 562 241 0,3269 1 491 405 22 199 660 
2019 9 4 673 308 0,2843 1 328 446 23 528 106 

 
 Nyní již máme k dispozici potřebné hodnoty k výpočtu čisté současné hodnoty.  

Pro její výpočet použijeme hodnoty z tabulek 4.1, 4.2, 4.3 a 4.4 a také hodnoty 

kapitálových výdajů, které nalezneme v kapitole 3.2 a dosadíme do vzorce /5/. 

 

NPV1= 13 709 917 – 3 522 000 = 10 187 917 Kč 

 

NPV2 = 15 095 780 – 7 050 000 = 8 045 780 Kč 

 

NPV3 = 23 347 629 – 11 260 000 = 12 087 629 Kč 

 

NPV4 = 23 528 106 – 13 910 000 = 9 618 106 Kč 

 

 Ve všech čtyřech variantách můžeme vidět, že kumulované diskontované peněžní 

příjmy výrazně převyšují kapitálové výdaje na jednotlivé varianty. Čistá současná hodnota 

investice za 10 let její životnosti dosahuje nejvyšší částky u varianty 3 a to 12 087 629 Kč. 

Z toho vyplývá, že tento projekt je pro společnost ŽDB, a.s. z pohledu čisté současné 

hodnoty nejpřijatelnější, kdy zaručuje požadovanou míru výnosnosti a zvyšuje tržní 

hodnotu firmy v hodnoceném období. 

4.2.2 Index ziskovosti 
 Další použitou metodou je index ziskovosti, který nám vyjádří, kolikrát se hodnota 

investice zhodnotila za její dobu životnosti. Index rentability získáme dosazením hodnot 

z tabulek 4.1, 4.2, 4.3 a 4.4 a hodnoty kapitálových výdajů do vzorce /7/. 
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PI1 = 
3522000

13709917
 = 3,8927 krát   PI2 = 

7050000

15095780
 = 2,1412 krát 

 

PI3 = 
11260000

23347629
 = 2,0735 krát   PI4 = 

13910000

23528106
 = 1,6914 krát 

 

 Dle tohoto indexu můžeme říci, že za dobu životnosti se nejvíce zhodnotila varianta 

číslo 1 a to celkem 3,8927 krát. U všech projektů je hodnota vyšší než jedna,  

což nám vlastně ukazuje, že daný investiční projekt může být přijat. 

4.2.3 Doba návratnosti 
 Pro výpočet doby návratnosti použijeme vzorec /8/. Nemusíme vypisovat všech 

deset let, ale postačující první čtyři roky životnosti investice v následujících tabulkách. 

 
Tabulka 4.5 - Stanovení kumulovaných peněžních příjmů za 4 roky životnosti 
varianty 1 

Rok 

Peněžní 
příjem 

Kumulovaný 
peněžní 
příjem 

2010 2 157 609 2 157 609 
2011 2 236 394 4 394 003 
2012 2 292 901 6 686 904 
2013 2 350 922 9 037 826 

 
 V tabulce 4.5 můžeme vidět, že k návratnosti investice dojde v průběhu roku 2011, 

tedy po 1 roku životnosti projektu. Přesnější výpočet doby návratnosti lze provést 

následovně: 

 

I1 = 1 +  
21576094394003

21576093522000

−
−

 = 1,6101 let   »»»  1rok a 223 dní 

 

Tabulka 4.6 - Stanovení kumulovaných peněžních příjmů za 4 roky životnosti 
varianty 2 

Rok 

Peněžní 
příjem 

Kumulovaný 
peněžní 
příjem 

2010 2 368 212 2 368 212 
2011 2 474 203 4 842 415 
2012 2 533 293 7 375 708 
2013 2 593 973 9 969 681 
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V tabulce 4.6 můžeme vidět, že k návratnosti investice dojde v průběhu roku 2012, 

tedy po 2 letech životnosti. Přesnější výpočet doby návratnosti lze provést následovně: 

 

I2 = 2 + 
48424157375708

48424157050000

−
−

 = 2,8714     »»»    2 roky a 318 dní 

 
Tabulka 4.7 - Stanovení kumulovaných peněžních příjmů za 4 roky životnosti 
varianty 3 

Rok 

Peněžní 
příjem 

Kumulovaný 
peněžní 
příjem 

2010 3 635 807 3 635 807 
2011 3 812 895 7 448 702 
2012 3 909 988 11 358 691 
2013 4 009 812 15 368 503 

 
V tabulce 4.7 můžeme vidět, že k návratnosti investice dojde v průběhu roku 2012, 

tedy po 2 letech životnosti projektu. Přesnější výpočet doby návratnosti lze provést 

následovně: 

 

I3 = 2 + 
744870211358691

744870211260000

−
−

 = 2,9748     »»»    2 roky a 355 dní 

 
Tabulka 4.8 - Stanovení kumulovaných peněžních příjmů za 4 roky životnosti 
varianty 4 

Rok 

Peněžní 
příjem 

Kumulovaný 
peněžní 
příjem 

2010 3 659 866 3 659 866 
2011 3 862 695 7 522 560 
2012 3 954 802 11 477 362 
2013 4 049 400 15 526 762 

 
V tabulce 4.8 můžeme vidět, že k návratnosti investice dojde v průběhu roku 2013, 

tedy po 3 letech životnosti projektu. Přesnější výpočet doby návratnosti lze provést 

následovně: 

 

I4 = 3 + 
1147736215526762

1147736213910000

−
−

 = 3,6007     »»»    3 roky a 219 dní 

 
 Budeme-li přihlížet k výběru investičního projektu pouze z pohledu doby 

návratnosti nebo to bude pro nás to nejdůležitější kritérium, tak bychom si zajisté vybrali 
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variantu 1, kdy se nám navrátí peněžní prostředky již po 1,6101 roku neboli po jednom 

roku a 223 dnech. 

4.3 Aplikace rozhodovací analýzy 
 Jelikož existuje vícevariantní řešení, tak se přistupuje k aplikaci rozhodovací 

analýzy pro celkové vyhodnocení. Výsledek bude využit k doporučení co nejlepší varianty 

k realizaci. Základem bylo stanovení klíčových kritérií a jejich preferenci pro rozhodování 

(1-nejvíce preferované, 5-nejméně preferováno). 

 

Kritérium   Preference 

NPV          1 

Úspora nákladů        2 

Doba návratnosti        3 

Index ziskovosti        3 

Kapitálové výdaje        3 

 

Tabulka 4.9  - Vícekriteriální rozhodovací matice (variant 1 a 2) 

    Varianta 1 Varianta 2 

Kritérium jednotky  absolutní relativní  absolutní relativní  
NPV (za 10let) Kč 10 187 917 84 8 045 780 67 
Úspora náklad ů (za 10 let)  Kč 29 601 189 60 32 016 807 65 
Doba návratnosti roky 1,6101  100 2,8714 56 
Index ziskovosti K č 3,8926 100 2,1412 55 
Kapitálové výdaje K č 3 522 000 100 7 050 000 50 
 

Tabulka 4.10 - Vícekriteriální rozhodovací matice (variant 3 a 4) 

    Varianta 3  Varianta 4  

Kritérium jednotky  absolutní relativní  absolutní relativní  
NPV (za 10let) Kč 12 087 629 100 9 618 106 80 
Úspora náklad ů (za 10 let)  Kč 49 424 419 100 49 006 500 99 
Doba návratnosti roky 2,9748  54 3,6007 45 
Index ziskovosti K č 2,0735 53 1,6914 43 
Kapitálové výdaje K č 11 260 000 31 13 910 000 25 
 

 V tabulkách uvedené údaje jsem čerpala z předchozích kapitol, případně příloh. 

Absolutní hodnota vyjadřuje údaj v určených jednotkách, ale pro srovnání všech kritérií  

je nutné převedení do porovnatelné formy. Proto jsou všechny hodnoty převáděny  
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na relativní. Nejvyšší hodnotou je 100 (lze považovat i za 100% v rámci těchto variant)  

a určuje nejvýhodnější z variant. Ostatní hodnoty jsou dopočítávány právě od té, která 

získá hodnotu 100. Záleží vždy na tom, které kritérium budeme hodnotit.  

Jedná-li se o NPV, tak samozřejmě chceme dosáhnout co nejvyšší hodnoty tzn.že nejvyšší 

NPV získá hodnotu 100. Pakliže jsou to úspory nákladů, tak nejvyšší hodnotu přiřadíme 

variantě s nejvyššími uspořenými náklady. Oproti tomu dobu návratnosti, stejně  

jako kapitálové výdaje se snažíme získat hodnotu co nejnižší, takže 100 bodů získá 

hodnota nejmenší. 

 

 Pro další výpočet je nutné stanovit váhy jednotlivých kritérií. Rozhodla jsem  

se použít pro výpočet metodu Fullerova trojúhelníka, kdy bylo prováděno párové srovnání 

za pomoci programu MCA7, jehož výsledky byly následující: 

 

Kritérium         váha 

NPV                        0,3572 

Úspora nákladů       0,2941 

Doba návratnosti     0,1162 

Index ziskovosti      0,1162 

Kapitálové výdaje  0,1162 

 

Tabulka 4.11 - Výsledná vážená užitnost jednotlivých variant 

Kritérium váha Max. 
varianta 

1 
varianta 

2 
varianta 

3 
varianta 

4 
nejlepší 
varianta  

NPV (za 10let) 0,3572 35,72 30,11 23,78 35,72 28,42 3 
Úspora náklad ů (za 10 let)  0,2941 29,41 17,61 19,05 29,41 29,16 3 
Doba návratnosti 0,1162  11,62 11,62 6,52 6,29 5,20 1 
Index ziskovosti 0,1162  11,62 11,62 6,39 6,19 5,05 1 
Kapitálové výdaje 0,1162  11,62 11,62 5,81 3,63 2,94 1 

výsledná vážená užitnost 1 100 82,58 61,54 81,24 70,77 1 
 

 Maximum v tabulce je v podstatě váha daného kritéria násobená 100, což je také 

maximální hodnota, kterou může jednotlivá varianta v hodnocení získat. Následně jsou 

přebírány relativní hodnoty kritérií a variant z tabulek 4.9 a 4.10. 

 

 Z výsledků můžeme říci, že nejvyšší výslednou váženou užitnost získala varianta 

první a to především díky nízkým kapitálovým výdajům a velmi rychlé návratnosti. 
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Dosáhla hodnoty 82,58 ze sta možných. V tabulce jsem však zaznačila ještě červeně 

výsledek varianty č.3, jelikož je velice blízko vážené užitnosti první varianty (81,24)  

a tak by mohlo být uvažováno také o tomto projektu. Variantu 3 upřednostňuje také fakt, 

že nejpreferovanějším kritériem je čistá současná hodnota a ta je u této varianty 

jednoznačně nejvyšší. 
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Závěr 
 

 Cílem diplomové práce bylo zhodnocení investičního záměru do modernizace 

výroby a rozvodu stlačeného vzduchu v železárenské části ŽDB, a.s. Jelikož se jednalo  

o časově a finančně náročný projekt, byly navrženy čtyři možné varianty řešení  

pro realizaci. Bylo nutné provést jejich zhodnocení a zvolit variantu nejvýhodnější. 

 

 Nejtěžší částí bylo stanovení peněžních příjmů po dobu 10 let. Tyto příjmy byly 

stanoveny na základě pravděpodobného vývoje jednotlivých faktorů jenž peněžní příjmy 

ovlivňují. Vzhledem k tomu, že společnost v minulosti, stejně jako po plánované investiční 

akci dodává stlačený vzduch pouze pro svou vlastní potřebu, tak zde odpadá položka tržeb 

z prodeje nebo také množství poskytovaných služeb či výrobků. Nejdůležitější částí  

zde jsou úspory nákladů na elektrickou energii a na mzdy pracovníků.  

 

 Konečné hodnocení jednotlivých variant bylo provedeno pomocí metod, jenž byly 

blíže popsány v teoretické části této práce. Pro společnost nejdůležitějším faktorem byla 

čistá současná hodnota, kde bylo zjištěno, že všechny varianty je možné realizovat. Doba 

návratnosti ukazovala také velice optimistické výsledky, kdy i ta finančně nejnáročnější 

varianta bude „splacena“ za necelé 4 roky životnosti. 

 

 Následná rozhodovací analýza ve své podstatě doporučila k realizaci hned dva 

projekty a to z důvodu, že varianta jedna byla nejlevnější, nejrychlejší doba návratnosti  

a index ziskovosti. Kdežto další možností byla sice finančně náročnější, ale s nejvyšší 

čistou současnou hodnotou, která byla u těchto ukazatelů nejvíce preferována, varianta 3. 

 

 Vzhledem k tomu, že společnost chce modernizaci provést tak, aby v nejbližších 

letech nebylo nutné již žádné zásahy do této oblasti provádět, tak bych doporučila 

k realizaci projekt číslo 3. Jedná se zde o nahrazení stávajících kompresorů novými,  

které jistě zvládnou a vydrží více než pouze opravené a modernizované stroje.  

 

 Konečné rozhodnutí ovšem závisí na vedení společnosti. Tato práce měla pomoci 

při ekonomickém zhodnocení zamýšlené investice a podat návrh na rozhodnutí o realizaci 

některé z variant. 
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Organizační schéma společnosti k 31.prosinci 2009           Příloha č.1 
 
 

Představenstvo Dozorčí 
rada 

Generální ředitel 
 

Ředitel pro 
strategický 

rozvoj 

Asistentka 
generálního ředitele 

Závod 
VIADRUS 

Závod Válcovna, 
Ocelárna a 
Recyklace 

Závod Kovové 
tkaniny Kamenná 

Závod Služby 

Závod 
Drátovna 

Závod 
Ocelové kordy 

Závod Lanárna 

Závod Pérovna a 
Průvlakárna 

Ekonomický 
ředitel 

Odbor Financování  
a plán 

Odbor 
Účetnictví  

a daně 

Odbor Operační a 
informační systémy 

Odbor Personální 
záležitosti 

Odbor řízení 
jakosti 

Právní 
odbor 

Vnitřní audit 



 

Stanovení odpisů jednotlivých varianta       Příloha č.2 
 
Varianta 1 
(odpisovaná částka 2 500 000) 
 

Rok 
Odpisová 
sazba 

odpis (v Kč) 
Kumulované 
odpisy (v Kč) 

Zůstatková 
cena v Kč 

2010 5,5 137500 137500 2362500 
2011 10,5 262500 400000 2100000 
2012 10,5 262500 662500 1837500 
2013 10,5 262500 925000 1575000 
2014 10,5 262500 1187500 1312500 
2015 10,5 262500 1450000 1050000 
2016 10,5 262500 1712500 787500 
2017 10,5 262500 1975000 525000 
2018 10,5 262500 2237500 262500 
2019 10,5 262500 2500000 0 

 
 
Varianta 2 
(odpisovaná částka 5 100 000) 
 

Rok 
Odpisová 
sazba 

odpis (v Kč) 
Kumulované 
odpisy (v Kč) 

Zůstatková 
cena v Kč 

2010 5,5 280500 280500 4819500 
2011 10,5 535500 816000 4284000 
2012 10,5 535500 1351500 3748500 
2013 10,5 535500 1887000 3213000 
2014 10,5 535500 2422500 2677500 
2015 10,5 535500 2958000 2142000 
2016 10,5 535500 3493500 1606500 
2017 10,5 535500 4029000 1071000 
2018 10,5 535500 4564500 535500 
2019 10,5 535500 5100000 0 

 
Varianta 3 
(odpisovaná částka 8 700 000) 
 

Rok 
Odpisová 
sazba 

odpis (v Kč) 
Kumulované 
odpisy (v Kč) 

Zůstatková 
cena v Kč 

2010 5,5 478500 478500 8221500 
2011 10,5 913500 1392000 7308000 
2012 10,5 913500 2305500 6394500 
2013 10,5 913500 3219000 5481000 
2014 10,5 913500 4132500 4567500 
2015 10,5 913500 5046000 3654000 
2016 10,5 913500 5959500 2740500 
2017 10,5 913500 6873000 1827000 
2018 10,5 913500 7786500 913500 
2019 10,5 913500 8700000 0 

 



 

 
Varianta 4 
(odpisovaná částka 11 910 000) 
 

Rok 
Odpisová 
sazba 

odpis (v Kč) 
Kumulované 
odpisy (v Kč) 

Zůstatková 
cena v Kč 

2010 5,5 655050 655050 11254950 
2011 10,5 1250550 1905600 10004400 
2012 10,5 1250550 3156150 8753850 
2013 10,5 1250550 4406700 7503300 
2014 10,5 1250550 5657250 6252750 
2015 10,5 1250550 6907800 5002200 
2016 10,5 1250550 8158350 3751650 
2017 10,5 1250550 9408900 2501100 
2018 10,5 1250550 10659450 1250550 
2019 10,5 1250550 11910000 0 

 
 



 

Příloha č.3 
 

Peněžní příjmy z investice 
 
VARIANTA 1 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
1.Úspora náklad ů (2-3) 2631462 2699406 2769168 2840798,68 2914349 2989873 3067424 3147059,32 3228836 3312812 
2.Dosavadní náklady 12366562 12726559 13097136 13478605,3 13871290 14275522 14691643 15120004,4 15560969 16014910 
3.Nové náklady 9735100 10027153 10327968 10637806,6 10956941 11285649 11624219 11972945,1 12332133 12702097 
4.Základ dan ě 2631462 2699406 2769168 2840798,68 2914349 2989873 3067424 3147059,32 3228836 3312812 
5.Odpisy 137500 262500 262500 262500 262500 262500 262500 262500 262500 262500 
6.Čistý základ dan ě (4-5) 2493962 2436906 2506668 2578298,68 2651849 2727373 2804924 2884559,32 2966336 3050312 
7.Daň z příjmu 473853 463012 476267 489877 503851 518201 532936 548066 563604 579559 
8.Zisk po zdan ění (6-7) 2020109 1973894 2030401 2088422 2147998 2209172 2271989 2336493 2402732 2470753 
9.Odpisy 137500 262500 262500 262500 262500 262500 262500 262500 262500 262500 
10.Celkové pen ěžní příjmy (8+9) 2157609 2236394 2292901 2350922 2410498 2471672 2534489 2598993 2665232 2733253 
Kumulace peněžních příjmů 2157609 4394003 6686904 9037826 11448324 13919996 16454485 19053478 21718710 24451963 
 
 
 
VARIANTA 2 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
1.Úspora náklad ů (2-3) 2857922 2928961 3001911 3076824,67 3153757 3232764 3313903 3397233,8 3482816 3570714 
2.Dosavadní náklady 13040562 13411559 13793356 14186269,7 14590628 15006767 15435032 15875781,5 16329382 16796211 
3.Nové náklady 10182640 10482598 10791445 11109445 11436871 11774002 12121129 12478547,7 12846565 13225497 
4.Základ dan ě 2857922 2928961 3001911 3076824,67 3153757 3232764 3313903 3397233,8 3482816 3570714 
5.Odpisy 280500 535500 535500 535500 535500 535500 535500 535500 535500 535500 
6.Čistý základ dan ě (4-5) 2577422 2393461 2466411 2541324,67 2618257 2697264 2778403 2861733,8 2947316 3035214 
7.Daň z příjmu 489710 454758 468618 482852 497469 512480 527897 543729 559990 576691 
8.Zisk po zdan ění (6-7) 2087712 1938703 1997793 2058473 2120788 2184784 2250507 2318004 2387326 2458523 
9.Odpisy 280500 535500 535500 535500 535500 535500 535500 535500 535500 535500 
10.Celkové pen ěžní příjmy (8+9) 2368212 2474203 2533293 2593973 2656288 2720284 2786007 2853504 2922826 2994023 
Kumulace peněžních příjmů 2368212 4842415 7375708 9969681 12625969 15346253 18132260 20985764 23908590 26902614 
 
 



 

 
 
VARIANTA 3 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
1.Úspora náklad ů (2-3) 4376410 4493000 4612868 4736107,96 4862816 4993092 5127037 5264758,83 5406364 5551965 
2.Dosavadní náklady 13040562 13411559 13793356 14186269,7 14590628 15006767 15435032 15875781,5 16329382 16796211 
3.Nové náklady 8664152 8918559 9180487 9450161,74 9727812 10013675 10307995 10611022,7 10923018 11244246 
4.Základ dan ě 4376410 4493000 4612868 4736107,96 4862816 4993092 5127037 5264758,83 5406364 5551965 
5.Odpisy 478500 913500 913500 913500 913500 913500 913500 913500 913500 913500 
6.Čistý základ dan ě (4-5) 3897910 3579500 3699368 3822607,96 3949316 4079592 4213537 4351258,83 4492864 4638465 
7.Daň z příjmu 740603 680105 702880 726296 750370 775122 800572 826739 853644 881308 
8.Zisk po zdan ění (6-7) 3157307 2899395 2996488 3096312 3198946 3304469 3412965 3524520 3639220 3757156 
9.Odpisy 478500 913500 913500 913500 913500 913500 913500 913500 913500 913500 
10.Celkové pen ěžní příjmy (8+9) 3635807 3812895 3909988 4009812 4112446 4217969 4326465 4438020 4552720 4670656 
Kumulace peněžních příjmů 3635807 7448702 11358691 15368503 19480949 23698918 28025384 32463403 37016123 41686780 
 
 
VARIANTA 4 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
1.Úspora náklad ů (2-3) 4364699 4475420 4589133 4705919,95 4825868 4949064 5075598 5205564,34 5339058 5476177 
2.Dosavadní náklady 13040562 13411559 13793356 14186269,7 14590628 15006767 15435032 15875781,5 16329382 16796211 
3.Nové náklady 8675863 8936139 9204223 9480349,75 9764760 10057703 10359434 10670217,2 10990324 11320033 
4.Základ dan ě 4364699 4475420 4589133 4705919,95 4825868 4949064 5075598 5205564,34 5339058 5476177 
5.Odpisy 655050 1250550 1250550 1250550 1250550 1250550 1250550 1250550 1250550 1250550 
6.Čistý základ dan ě (4-5) 3709649 3224870 3338583 3455369,95 3575318 3698514 3825048 3955014,34 4088508 4225627 
7.Daň z příjmu 704833 612725 634331 656520 679310 702718 726759 751453 776817 802869 
8.Zisk po zdan ění (6-7) 3004816 2612145 2704252 2798850 2896007 2995796 3098289 3203562 3311691 3422758 
9.Odpisy 655050 1250550 1250550 1250550 1250550 1250550 1250550 1250550 1250550 1250550 
10.Celkové pen ěžní příjmy (8+9) 3659866 3862695 3954802 4049400 4146557 4246346 4348839 4454112 4562241 4673308 
Kumulace peněžních příjmů 3659866 7522560 11477362 15526762 19673319 23919665 28268504 32722616 37284857 41958165 
 
 


