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Anotace 

Cílem diplomové práce je ekonomické zhodnocení vybraných investic ve výrobním 

podniku. Podnik se zaměřuje na plošné dělení plechových tabulí na CNC laserových 

stojích, ohýbání na CNC ohraňovacích lisech a svařování. Diplomová práce je rozdělena 

do pěti částí. Po první, úvodní, části následuje stručná charakteristika podniku. Třetí část 

je rozdělena na část teoretickou a část popisující výrobní zařízení v podniku. Čtvrtá 

kapitola se zabývá analýzou investic do výrobního zařízení podniku. Pro analýzu investic 

jsou použity nejčastější metody hodnocení efektivnosti investic. V páté, závěrečné, části 

jsou ekonomicky zhodnoceny vybrané investice a konstatování, zda jsou investice 

pro podnik efektivní.  

Klíčová slova: investice, efektivita, výrobní zařízení, ekonomické zhodnocení, analýza 

 

 

 

 

 

Summary 

The aim of this diploma thesis is economic evaluation of selected investments 

in the production company. The company is focused on the surface dividing of metal 

sheets by means of CNC laser machines, then also on bending on CNC press machine 

and welding. The thesis consists of five parts. The first part contains introduction 

after which follows brief characteristics of the company. The third part is divided into 

the theoretical part and the part which is describing production facilities used 

in the company. The fourth part deals with the analysis of investments into the production 

facilities. There are used the most common methods of assessment of investment 

efficiency. Finally, in the fifth part the chosen investments are appraised and there appears 

also a statement where is considered if the investments are for the chosen company 

effective. 

Key words: investments, efficiency, producing apparatus, economic evaluation, analysis 
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1 Úvod 

Do investic je potřeba obětovat podstatnou část kapitálu, čímž je však společnost ohrožena 

rizikem podstatných finančních ztrát. Špatná investice vyvolá společnosti finanční 

problémy, ztrátu konkurenceschopnosti na trhu nebo může dovést společnost až k úpadku.  

Kterékoliv investiční rozhodnutí je spjato s rizikem, že dosažené výsledky se budou lišit 

od výsledků prognózovaných. Z tohoto důvodu je nezbytné při hodnocení výsledků 

investic analyzovat všechny rizika, které mohou ovlivnit výsledky předpokládaných 

investic. Pro společnost je ale investování nezbytné, pokud se chce udržet na trhu a odolat 

konkurenčnímu boji. 

Podnikové investice představují kapitál firmy, který není určen k bezprostřední spotřebě, 

ale produkci dalších statků do budoucna. Jde tedy také o odložení spotřeby se záměrem 

získání výnosů, za účelem růstu majetku. Investice znázorňují pro podnik obvykle značnou 

finanční zátěž, a to z hlediska jak pořízení, tak z hlediska provozu po celou dobu užívání.  

Z finančního hlediska lze podnikové investice popsat jako jednorázově vynaložené zdroje, 

které budou zajišťovat peněžní příjmy během nadcházejícího období.  

Míra investování v národním hospodářství je závislá na tempu růstu hrubého národního 

produktu, (čím vyšší tempo růstu, tím větší možnost investovat), na výši úrokových měr, 

daňovém systému a v neposlední řadě výši zdanění příjmů.  

Cílem diplomové práce je zhodnotit efektivnost vybraných zařízení ve výrobním podniku.  

Společnost se zaměřuje na plošné dělení plechových tabulí na CNC laserových stojích, 

ohýbání na CNC ohraňovacích lisech a svařování. Díky spolupráci s obchodními partnery 

je podnik schopen zajistit také další úpravy kovů, jako je lakování, žárové i galvanické 

zinkování, chromovaní, kalení a řadu dalších služeb. 

Diplomová práce se skládá z pěti částí. Po úvodní části následuje stručná charakteristika 

podniku. Je nutno podotknout, že si podnik v celé diplomové práci nepřál uvést svůj název. 

Třetí část je rozdělena na dva okruhy. První okruh je zaměřen na současný stav výrobního 

zařízení, druhý okruh představuje krátká teoretická východiska. Čtvrtá část je zaměřena na 
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hodnocení efektivnosti vybraných výrobních zařízení. V poslední, páté, části je obsaženo 

konstatování, zda jsou výrobní zařízení pro podnik efektivní či nikoli.  
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2 Charakteristika vybraného podniku 

Následující kapitola se věnuje charakteristice podniku, který poskytl podklady 

pro vypracování diplomové práce. 

Úvodem charakteristiky daného podniku je zapotřebí sdělit, že si společnost nepřála uvést 

v diplomové práci svůj název. 

Podnik se nachází v Moravskoslezském kraji a na trhu se pohybuje již od roku 2000, kdy 

byl podnik zapsán do obchodního rejstříku. Jedná se o českou společnost, která se zabývala 

kovoobráběčstvím, zámečnictvím či konstrukční činností. Podnik se však v průběhu roku 

2003 transformoval a nyní se pod novým názvem zabývá především tvářecími 

technologiemi, které zaručují rychlou, flexibilní a vysoce kvalitní realizaci zakázek. Logo 

firmy je zobrazeno na obrázku č. 1. Podnik se rozkládá na ploše 72 600 m2 a výroba 

je realizována ve třech výrobních halách. Společnost provádí plošné dělení plechových 

tabulí na CNC laserových stojích, ohýbání na CNC ohraňovacích lisech a svařování. 

Komplexnost zpracování zakázek doplňuje nabídka kovoobráběčských a zámečnických 

prácí, včetně tryskání povrchu a povrchových úprav práškováním. 

Společnost je schopna realizovat jak náročnou sériovou výrobu, tak i pružně reagovat 

na rozmanité požadavky malosériové produkce. 

Cílem společnosti je nabídnout zákazníkům komplexní servis technologických služeb 

v nejvyšší kvalitě, preciznosti a příznivých cenách.  

Díky spolupráci s obchodními partnery je podnik schopen zajistit také další úpravy kovů, 

jako je lakování, žárové i galvanické zinkování, chromovaní, kalení a řadu dalších služeb. 

Díky své poloze je podnik snadno dostupný jak pro silniční, tak pro železniční dopravu. 

 
Obrázek č. 1: Logo společnosti 
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V roce 2007 bylo rozhodnuto o zdvojnásobení výrobní plochy podniku na nynějších 

72 600 m2 a počet zaměstnanců se v tomto roce pohyboval již na úrovni 120 zaměstnanců, 

což byl největší počet během existence firmy. Počet zaměstnanců se na konci roku 2011 

pohyboval na úrovni  97 zaměstnanců, z nichž ve společnosti pracuje pouze 

9 žen (viz. graf č. 1). Podrobný stav zaměstnanců v jednotlivých letech zobrazuje graf č. 2. 

Podnik v  roce 2007 dosahoval také nejvyšších zisků ve své působnosti na trhu. Podrobné 

hospodaření podniku v jednotlivých letech lze sledovat na grafu č. 3. [1] 

Následující graf zobrazuje poměr žen a mužů ve společnosti na konci roku 2011. 

Graf č. 1:Poměr žen a můžu v podniku 

 
Pramen: [vlastní zpracování na základě podkladů společnosti] 
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Následující graf znázorňuje počet zaměstnanců v jednotlivých letech v podniku. 

Graf č. 2: Počet zaměstnanců v jednotlivých letech 

        
Pramen: [vlastní zpracování na základě podkladů společnosti] 

 

Z níže uvedeného grafu lze zjistit tržby v jednotlivých letech. Tržby se pohybují v mil. Kč. 

Graf č. 3: Roční tržby v jednotlivých letech [v mil. Kč] 

 
            Pramen: [vlastní zpracování na základě podkladů společnosti] 
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2.2  Organizační struktura společnosti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 2 Organizační struktura podniku 

         Pramen: [vlastní zpracování na základě podkladů společnosti] 

Na obrázku č. 2 můžeme sledovat organizační strukturu podniku. V čele společnosti 

je majitel, který má tři hlavní podřízené. Vedoucího TPV pracovníka, vedoucího výroby 

a obchodní zástupce. Vedoucí TPV má 4 podřízené – programátory a tzv. cenaře, kteří 

                                              

Majitel 

                      

Vedoucí TPV 

                          

Obchodní zástupci 

                   

Vedoucí výroby 

                          

Programátoři 
                          

Mistr svařovny 

                          

Mistr svařovny 

                          

Mistr lakovny 
                          

Mistr technologie 
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mají na starost vytváření výkresů, stanovování tarifů pro výrobu či navrhují mechanické 

součástky. Vedoucí výroby úzce spolupracuje s mistry výroby, kteří mají na starost 

jednotlivé úseky podniku – svařovnu, lakovnu a úsek technologie. V každém úseku 

společnosti pracuje přibližně 20 dělníků, kteří se podílí na samotné výrobě.  



Martina Kajgrová: Investice do výrobního zařízení vybraného podniku   

2012   8 

 

3  Současný stav výrobního zařízení 

Následující kapitola se věnuje popisu výrobního zařízení v daném podniku, v závěru 

kapitoly je uvedena malá část teoretického podkladu.  

3.1 Výrobní zařízení podniku 

Společnost disponuje velkým množstvím strojního zařízení, díky kterým splňuje 

nejrozmanitější přání svých zákazníků.  

V následující části jsou popsány pouze vybrané výrobní zařízení, které jsou pro podnik 

jedny z nejvýznamnějších. 

CNC LASERY 

CNC lasery se používají na řezání různých druhů kovových materiálů. Teoreticky 

je možné řezat laserem také některé plasty, dřevo či jiné materiály, laserem se dají řezat 

jakékoliv tvary.  Řezání laserem je velmi rychle a kvalitní, cena je vzhledem ke kvalitě 

řezu velmi nízká. CNC laser můžeme vidět na obrázku č. 3. 

Podnik disponuje tímto typem laseru CNC:  

Bysprint byspeed 3300W 

maximální řezná plocha: 3000x1500mm 

maximální tloušťka řezu pro: 

ocel   do 20 mm 

nerez   do 20 mm 

železo   do 12 mm 

přesnost řezu:   ±0,10 mm 

Bysprint byspeed 4400W 

předpokládaná koupě začátkem února 2012  
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Obrázek č. 3: Laser Bysprint byspeed 3300W 

                           Pramen: [4] 

OHRAŇOVACÍ LISY 

Ohraňovací lisy, které můžeme vidět na obrázku č. 4 a č. 5 se používají na zhotovení 

ohýbaných výrobků, na jednoduché až komplexní vícenásobné ohýbané díly. 

Na ohraňovacím lisu je schopnost vyrobit ohyb s přesností na 0,3°.  

Podnik disponuje těmito typy ohraňovacích lisů: 

Safan CNCL – K 320/3600 ohýbání dílců do max. délky 3600mm a max. tloušťky 10mm 

Safan CNCL – K 300/3600 ohýbání dílců do max. délky 4300mm a max. tloušťky 12mm 

Safan CNCL – K 150/3600 ohýbání dílců do max. délky 3100mm a max. tloušťky 8mm 

Safan SMK P – 50/2550 ohýbání dílců do max. délky 2550mm a max. tloušťky 8mm 

Safan SMK P – 50/2550 ohýbání dílců do max. délky 2550mm a max. tloušťky 4mm 

 

Obrázek č. 4: Safan CNCL – K 

                               Pramen: [5] 
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Obrázek č. 5: Safan SMK P – 50/2550 

                 Pramen: [6] 

 

TRYSKACÍ KABINY 

Tryskací kabiny se používají na čistění výrobků v uzavřeném prostoru. Prach a vzniklé 

částice jsou odsáty ke dnu kabiny díky výkonné odsávací pumpě. Tryskací kabina 

je určená pro tryskání malých a středních dílů. Tryskací kabina je zobrazena na obrázku 

č. 6. 

Podnik disponuje tímto typem tryskací kabiny: 

Závěsné tryskací zařízení TZ 3-7,5/20-23 

Stroj tryská ocelovým a litinovým granulátem G40 a S330. 

průměr obrobku: 2000 mm 

výška obrobku: 2300 mm 

nosnost závěsu: 500 kg 
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Obrázek č. 6: Tyskací kabina 

                Pramen: [7] 

OBRÁBĚNÍ KOVŮ 

soustruhy - jsou třískové obráběcí stroje, na nichž obrobek dostává rotačně souměrný tvar. 

Obrobek je upnut na vřeteno, které se otáčí. Soustruhy pro obrábění kovů patří mezi hlavní 

a nejužívanější kovoobráběcí stroje.  

frézy - jsou vícebřité obráběcí nástroje používané k frézování, třískovému obrábění kovů 

i jiných materiálů. Strojní pohyb může být dopředu programován a může být i řízen 

počítačem. Příklad frézy je zobrazen na obrázku č. 7 

vrtačky - jsou obráběcí stroje určené k obrábění děr (rotačních otvorů), například pomocí 

vrtáků či závitníků. Nejčastěji se do vrtačky upínají nářadí pomocí sklíčidla ve vřeteni 

vrtačky. Ruční mobilní elektrické vrtačky poháněné jednofázovým elektromotorem bývají 

často opatřeny příklepem. 

     

                                                       Obrázek č. 7: Fréza 

                                                              Pramen: [8] 
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3.2 Teoretický podklad 

Každý ekonomický subjekt musí volit mezi výrobou kapitálových a spotřebních statků. 

Pokud ekonomika obětuje část výroby spotřebních statků ve prospěch statků kapitálových, 

poroste zpravidla rychleji, získá větší množství jak spotřebních, tak kapitálových statků. 

Proto se investice charakterizují jako: „Ekonomická činnost, při níž se subjekt (stát, 

podnik, jednotlivec) vzdává své současné spotřeby s cílem zvýšení produkce statků 

v budoucnosti.“ [2] 

Klíčové pojmy 

Hrubá investice – znázorňují přírůstek kapitálového majetku za dané období. Zahrnují 

nárůst hmotného a nehmotného kapitálového majetku a přírůstek zásob. 

Čistá investice – hrubá investice snížená o znehodnocení kapitálu. 

Míra investic – ukazatel, který představuje podíl hrubé investice na hrubém domácím 

produktu. 

Investice podniku – rozsáhlejší peněžní výdaje, u nichž se očekává jejich transformace 

na budoucí peněžní příjmy v průběhu delšího časového úseku. Obsáhlost výdajů 

je zpravidla vymezená právní normou, časový úsek je dán hranicí 1 roku.  

Kapitálové plánování – obsahuje vymezení dlouhodobých cílů a investiční strategie, 

zajišťování nových projektů, zhotovení investičních rozpočtů, zhodnocení efektivnosti, 

volba vhodných variant financování a následné zhodnocení realizovaných projektů. 

Čistá současná hodnota investice – rovná se rozdílu mezi současnou hodnotou 

očekávaných peněžních příjmů z investice a současnou hodnotou očekávaných 

kapitálových výdajů na investici. 

Ekonomická přidaná hodnota – rovná se rozdílu mezi rentabilitou vlastního kapitálu 

a požadovanou výnosností vlastního kapitálu, násobený velikostí vlastního kapitálu v tržní 

ceně.  

Investiční strategie – rozdílné postupy, jak docílit požadovaných investičních cílů. Vychází 

z očekávaných výnosů, rizika a očekávaných důsledků investic na likvidnost.  

Strategie dlouhodobého financování – nacházení nejvýhodnějších variant financování 

investic s použitím nejrůznějších finančních zdrojů. Řadíme zde i restrukturalizaci 

stávajícího kapitálového majetku. [2] 
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Financováním investic podniku rozumíme financování primárního pořízení investice, 

renovace a rozšíření různých forem kapitálového majetku. Transformace kapitálového 

majetku trvá déle, než u běžného majetku a peněžní prostředky jsou vázány v kapitálovém 

majetku do delší dobu. Dlouhodobé financování dále rozdělujeme na střednědobé 

financování (v rozmezí 1 – 5 let) a na vlastní dlouhodobé financování (s životností majetku 

vyšší než 5 let). Do dlouhodobého financování se řadí také financování části oběžného 

majetku, která má trvalý povahu. [2] 

Klíčové pojmy 

Interní zdroje dlouhodobého financování – zdroje, které vznikají na základě interní 

činnosti společnosti.  

Externí zdroje dlouhodobého financování – zdroje, které jsou získané z vnějšího okolí 

společnosti. 

Kapitálová struktura podniku – struktura dlouhodobého kapitálu, ze kterého je majetek 

financován. 

Náklady kapitálu – výdaj, který má společnosti povinnost zaplatit za získání rozdílných 

forem kapitálu použitých na financování investic. Z pohledu investora znázorňují 

požadovanou míru výnosnosti vloženého kapitálu. 

Náklady prioritního kapitálu – poměr dividend k tržní ceně prioritní akcie, snížené 

o emisní náklady na jednu akcii. 

Náklady kmenového kapitálu – poměr dividend k tržní ceně kmenové akcie, upravený 

o potenciální předpokládaný růst dividendy. 

Náklady nerozděleného zisku – poměr dividendy z kmenové akcie k tržní ceně kmenové 

akcie, upravený o očekávané zvýšení dividendy. 

Náklady finanční tísně – náklady, které vznikají v důsledku finančních problémů 

společnosti se splácením závazků. 

Mezní průměrné náklady kapitálu – průměrné náklady následujícího přírůstku kapitálu 

společnosti. 

Optimální celkový kapitálový výdaj společnosti – soubor kapitálových výdajů těch 

investičních návrhů, které svým výnosovým procentem přesahují mezní průměrné náklady 

kapitálu společnosti. [2] 
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3.3 Metody hodnocení efektivnosti investic 

Pro hodnocení efektivnosti je nutno mít kritérium, podle kterého budeme investici 

hodnotit. Kritériem hodnocení musí být míra splnění cílů. Má-li investice snížit výrobní 

náklady, máme možnost použít nákladové kritérium. Má-li zvýšit zisk, využijeme ziskové 

kritérium.  

Metody hodnocení investic se zpravidla dělí na metody statické, které neberou v úvahu 

faktor času, a metody dynamické, které berou v úvahu faktor času a jejichž základem 

je diskontování všech vstupní dat. [3] 

K hodnocení investic se používají tyto metody: 

 metoda výnosnosti investic (ROI); 

 metoda doby splacení (Paybak Method); 

 metoda čisté současné hodnoty (NPV); 

 metoda vnitřního výnosového procenta (IRR). 

Metoda výnosnosti investic 

Za efekt z investice je považován zisk. Vyplývá to z toho, že jak změny v objemu výroby, 

tak změny v nákladech, které investice způsobí, se zobrazí v zisku, který tak dokáže 

dostatečně vystihovat přínos investice. [3] 

       (1) 

Zr – průměrný čistý roční zisk plynoucí z investice 

IN – náklady na investici 

Metoda doby splacení  

Dobou splacení je doba, za které tok příjmů přinese hodnotu rovnající se původním 

nákladům na investici. 

                          (2) 

Pozn.: výpočet pro dobu splacení, jsou-li příjmy v každém roce životnosti investice stejné 
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Jsou-li výnosy v každém roce životnosti investice jiné, dobu splacení zjistíme postupným 

načítáním ročních částek cash flow tak dlouho, až se kumulované částky cash flow rovnají 

investičním nákladům. [3] 

Metoda čisté současné hodnoty  

Tato metoda představuje rozdíl mezi současnou hodnotou očekávaných příjmů a náklady 

na investici. Je-li čistá současná hodnota kladná, můžeme investici přijmout. Je-li čistá 

současná hodnota záporná, musíme investici odmítnout. Je-li čistá současná hodnota rovna 

nule, bylo dosaženo požadované výnosnosti investovaných finančních prostředků. [3] 

               (3) 

ČSHI – čistá současná hodnota investice 

SHCF – současná hodnota cash flow 

CF – očekávaná hodnota cash flow v období t 

IN – náklady na investici 

k – kapitálové náklady na investici (podniková diskontní sazba) 

n – doba životnosti investice 

t – období 1 až n 
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4. Analýza investice do výrobního zařízení 

Následující kapitola se zabývá rozborem investic do výrobního zařízení podniku. Tento 

rozbor se týká tohoto výrobního zařízení: 

 CNC Laser Bysprint byspeed 3300W, 

 ohraňovací lis Safan CNCL – K 150/3600, 

 tryskací kabina, 

 soustruh. 

Vybraný podnik si pořídil v roce 2005 a 2006 největší množství investic. Na nejdůležitější 

z nich, na které jsem se v diplomové práci zaměřila, jsou uvedeny v tabulce č. 1. 

V nákladech na investici jsou zahrnuty pořizovací ceny, výdaje na dopravu a instalaci 

stroje a přírůstek čistého pracovního kapitálu. 

Název investice 
Náklady na investici vč. 

DPH [Kč] 
Rok pořízení 

CNC Laser 12 342 250 2005 

Ohraňovací lis 6 311 250 2006 

Tryskací kabina 2 802 250 2005 

Soustruh 1 517 000 2006 

Tabulka č. 1: Investice vybraného podniku do výrobního zařízení 

Pramen: [vlastní zpracování na základě podkladů společnosti] 

V dané tabulce lze vyčíst pořizovací ceny investic vybraného podniku. Ceny jsou uvedeny 

vč. DPH. Rok pořízení všech vybraných investic je rok 2005 a rok 2006. 

V tabulce č. 2 jsou uvedeny potřebné informace o výrobních zařízeních, které budou 

potřebné k ekonomickému zhodnocení.  
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Název investice Doba životnosti [roky] Roční odpisy [Kč] 

CNC Laser 12 695 000 

Ohraňovací lis 10 416 000 

Tryskací kabina 10 14 900 

Soustruh 12 7 700 

Tabulka č. 2: Potřebné údaje k ekonomikami zhodnocení investic 

Pramen: [vlastní zpracování na základě podkladů společnosti] 

4.1  Výpočet výnosnosti investice 

Pro výpočet výnosnosti investice použijeme vztah  (1), který poměřuje průměrný čistý 

roční zisk plynoucí z investice a náklady na investici. Čisté roční zisky plynoucí z daných 

investic jsou uvedeny v následujících tabulkách. 

CNC Laser Bysprint byspeed 3300W 

Položka Období 1 Období 2 Období 3 Období 4 Období 5 Období 6 

Čistý 

roční zisk 

z investice 

[Kč] 

1 789 000 1 975 000  2 357 000 1 989 000 2 490 000 2 628 000 

Tabulka č. 3: Čistý roční zisk pro investici CNC Laser Bysprint byspeed 3300W 

Pramen: [vlastní zpracování na základě podkladů společnosti] 

V tabulce č. 3 můžeme sledovat čistý roční zisk z CNC Laseru za období, po která je CNC 

Laser v provozu. Tento čistý roční zisk vychází z tarifů společnosti. Ceny jsou pouze 

přibližné, protože společnost nemá tarify fixně stanoveny. Tarify se odvíjejí 

od jednotlivých zakázek či významnosti klientů.  
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Položka Vypočtená hodnota 

Průměrný čistý roční zisk 

z investice [Kč] 
2 204 666 

Náklady na investici [Kč] 12 342 250 

Vypočtená hodnota 0,1786 

Investiční přínos čistého zisku 

[%] 
17,86 

Tabulka č. 4: Výpočet výnosnosti investice 

     Pramen: [vlastní zpracování] 

Na základě vztahu (1) je spočítaná tabulka č. 4, konkrétně Vypočtená hodnota, která 

je následně převedena na procenta. Výpočtem výnosnosti dané investice dostaneme 

procentuální podíl investice na ročním čistém zisku podniku. V případě stroje CNC Laser 

Bysprint byspeed 3300W se jedná o výnosnost 17,86 %. Pokud je tato výnosnost větší 

než minimální výnosnost požadovaná podnikem, je investice přijatelná. Při srovnávání 

s další variantou je výhodnější ta, která vykazuje vyšší výnosnost.  

Další zkoumaná výnosnost bude pro výrobní zařízení – Ohraňovací lis. 

Ohraňovací lis Safan CNCL – K 150/3600 

Položka Období 1 Období 2 Období 3 Období 4 Období 5 Období 6 

Čistý 

roční zisk 

z investice 

[Kč] 

802 000  829 000  976 000  759 000 995 000 1 002 000 

Tabulka č. 5: Čistý roční zisk pro investici Ohraňovací lis Safan CNCL – K 150/3600 

Pramen: [vlastní zpracování na základě podkladů společnosti] 

V tabulce č. 5 můžeme sledovat čistý roční zisk plynoucí z  Ohraňovacího lisu za období, 

po která je Ohraňovací lis v provozu. Tento čistý roční zisk vychází opět z tarifů 

společnosti. Ceny jsou pouze přibližné, společnost nevychází z fixně stanovaných tarifů. 

Tarify se odvíjejí od jednotlivých zakázek či významnosti klientů.  



Martina Kajgrová: Investice do výrobního zařízení vybraného podniku   

2012   19 

 

Položka Vypočtená hodnota 

Průměrný čistý roční zisk 

z investice [Kč] 
893 833 

Náklady na investici [Kč] 6 311 250 

Vypočtená hodnota 0,1416 

Investiční přínos čistého zisku 

[%] 
14,16 

Tabulka č. 6: Výpočet výnosnosti investice 

       Pramen: [vlastní zpracování] 

Na základě vztahu (1) je spočítaná tabulka č. 6, konkrétně Vypočtená hodnota. Výpočtem 

výnosnosti dané investice dostaneme procentuální podíl investice na ročním čistém zisku 

podniku. V případě stroje Ohraňovací lis Safan CNCL – K 150/3600 se jedná o výnosnost 

14,16 %. Při srovnávání s další variantou je výhodnější ta, která vykazuje vyšší výnosnost.  

Další výpočet výnosnosti investice se týká tryskací kabiny. 

Tryskací kabina 

Položka Období 1 Období 2 Období 3 Období 4 Období 5 Období 6 

Čistý 

roční zisk 

z investice 

[Kč] 

256 790 289 450 298 900 264 670 349 900 374 000 

Tabulka č. 7: Čistý roční zisk pro investici Tryskací kabina 

Pramen: [vlastní zpracování na základě podkladů společnosti] 

V tabulce č. 7 můžeme sledovat čistý roční zisk plynoucí z tryskací kabiny za období, po 

která je tryskací kabina v provozu. Tento čistý roční zisk vychází z tarifů společnosti. Ceny 

jsou pouze přibližné, společnost nevychází z fixně stanovaných tarifů. Tarify se odvíjejí od 

jednotlivých zakázek či významnosti klientů.  
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Položka Vypočtená hodnota 

Průměrný čistý roční zisk 

z investice [Kč] 
305 618 

Náklady na investici [Kč] 2 802 250 

Vypočtená hodnota 0,1090 

Investiční přínos čistého zisku 

[%] 
10,90 

Tabulka č. 8: Výpočet výnosnosti investice 

       Pramen: [vlastní zpracování] 

Na základě vztahu (1) je spočítaná tabulka č. 8, konkrétně Vypočtená hodnota. Výpočtem 

výnosnosti dané investice dostaneme procentuální podíl investice na ročním čistém zisku 

podniku. V případě stroje Tryskací kabina se jedná o výnosnost 10,90 %. Pokud je tato 

výnosnost větší než minimální výnosnost požadovaná podnikem, je investice přijatelná.  

Další výpočet výnosnosti investice se týká soustruhu. 

Soustruh 

Položka Období 1 Období 2 Období 3 Období 4 Období 5 Období 6 

Čistý 

roční zisk 

z investice 

[Kč] 

158 450 166 590 170 590 149 870 178 560 188 900 

Tabulka č. 9: Čistý roční zisk pro investici Soustruh 

Pramen: [vlastní zpracování na základě podkladů společnosti] 

V tabulce č. 9 můžeme sledovat čistý roční zisk ze soustruhu za období, po která je 

soustruh v provozu. Tento čistý roční zisk vychází z tarifů společnosti. Ceny jsou pouze 

přibližné, společnost nemá tarify fixně stanované. Tarify se odvíjejí od jednotlivých 

zakázek či významnosti klientů.  
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Položka Vypočtená hodnota 

Průměrný čistý roční zisk 

z investice [Kč] 
168 827 

Náklady na investici [Kč] 1 517 000 

Vypočtená hodnota 0,1112 

Investiční přínos čistého zisku 

[%] 
11,12 

Tabulka č. 10: Výpočet výnosnosti investice 

       Pramen: [vlastní zpracování] 

Na základě vztahu (1) je spočítaná tabulka č. 10, konkrétně Vypočtená hodnota. Výpočtem 

výnosnosti dané investice dostaneme procentuální podíl investice na ročním čistém zisku 

podniku. V případě stroje Soustruh se jedná o výnosnost 11,12 %. Pokud je tato výnosnost 

větší než minimální výnosnost požadovaná podnikem, je investice přijatelná. 

Při srovnávání s další variantou je výhodnější ta, která vykazuje vyšší výnosnost.  

Ve všech případech je vypočtená rentabilita vyšší, než  požadovaná míra zúročení, která je 

v podniku 10 %.   

4.2  Výpočet doby splacení 

Pro výpočet doby splacení investice použijeme vztah (2). Doba splacení se bude počítat 

opět u všech uvedených strojů.  

Následující část se věnuje výpočtu doby splacení CNC Laseru. Plánovaná životnost této 

investice je stanovena na 12 let. 
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CNC Laser Bysprint byspeed 3300W; (náklady na investici 12 342 250,-) 

Rok CF [Kč] CF kumulované [Kč] 

1 2 144 090 2 144 090 

2 2 275 000 4 419 090 

3 2 580 600 6 999 690 

4 2 286 200 9 285 890 

5 2 687 000 11 972 890 

6 2 797 400 14 770 290 

Tabulka č. 11: Doba splacení CNC Laseru Bysprint byspeed 3300W 

Pramen: [vlastní zpracování na základě podkladů společnosti] 

Tabulka č. 11 je vypočtena dle definice, že zda jsou výnosy v každém roce životnosti 

investice jiné, dobu splacení zjistíme postupným načítáním ročních částek cash flow tak 

dlouho, až se kumulované částky cash flow rovnají investičním nákladům. 

Podle tabulky vidíme, že se CNC Laser splatí mezi 5 a 6 rokem od roku zakoupení. 

Přesnou dobu splacení vypočítáme: 

 = 0,1320, tzn. 5 let a 47 dní. 

Čím je doba splacení investice kratší, tím je investice výhodnější. Doba splacení musí být 

však kratší, než je doba životnosti investice. 

Dalším výrobním zařízením, u kterého se bude počítat doba splacení je ohraňovací lis. 

Plánovaná životnost tohoto stroje je 10 let.  

Ohraňovací lis Safan CNCL – K 150/3600 ; (náklady na investici 6 311 250,-) 

Rok CF [Kč] CF kumulované [Kč] 

1 1 065 620 1 065 620 

2 1 087 490 2 153 110 

3 1 206 560 3 359 670 

4 1 030 790 4 390 460 

5 1 221 950 5 612 410 

6 1 227 620 6 840 030 

Tabulka č. 12: Doba splacení Ohraňovacího lisu 

Pramen: [vlastní zpracování na základě podkladů společnosti] 
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Tabulka č. 12 je vypočtena stejným způsobem jako tabulka č. 11.  

Podle tabulky vidíme, že Ohraňovací lis se splatí mezi 5 a 6 rokem od roku zakoupení. 

Přesnou dobu splacení vypočítáme: 

 = 0,5692, tzn. 5 let a 205 dní. 

Protože doba splacení vyjadřuje pouze dobu, která je nezbytná k pokrytí výdajů peněžními 

příjmy z investice, není měřítkem efektivnosti, avšak měřítkem očekávané likvidity. 

Tryskací kabina je dalším výrobním zařízením, u kterého se bude počítat doba splacení. 

Plánovaná životnost tohoto stroje je 10 let. Jelikož společnost tryskací kabinu zakoupila 

v roce 2005, jsou hodnoty od roku 2012, tj. od 8. roku využívání, uvedeny pouze na 

základě prognóz ekonomického úseku. Hodnoty jsou tedy pouze předpokládané.  

Tryskací kabina; (náklady na investici 2 802 250,-) 

Rok CF [Kč] CF kumulované [Kč] 

1 222 900 222 900 

2 249 355 472 255 

3 257 009 729 264 

4 229 283 958 547 

5 298 319 1 256 866 

6 317 840 1 574 706 

7 315 740 1 890 446 

8 346 500 2 236 946 

9 348 900 2 585 846 

10 351 000 2 936 846 

Tabulka č. 13: Doba splatnosti Tryskací kabiny 

Pramen: [vlastní zpracování na základě podkladů společnosti] 

Tabulka č. 13 je vypočtena stejným způsobem jako tabulka č. 11.   

Podle tabulky vidíme, že doba splacení tryskací kabiny je mezi 9 a 10 rokem od roku 

zakoupení. Přesnou dobu splacení vypočítáme: 

 = 0,6165, tzn. 9 let a 222 dní. 
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Čím je doba splacení investice kratší, tím je investice výhodnější. Doba splacení musí být 

však kratší, než je doba životnosti investice. 

Soustruh je posledním výrobním zařízením, u kterého se bude počítat doba splacení. 

Plánovaná životnost tohoto stroje je 12 let. Jelikož společnost soustruh zakoupila v roce 

2006, jsou hodnoty od roku 2012, tj. od 7. roku využívání, uvedeny pouze na základě 

prognóz ekonomického úseku. Hodnoty jsou tedy pouze předpokládané.  

Soustruh; (náklady na investici 1 517 000,-) 

Rok CF [Kč] CF kumulované [Kč] 

1 136 045 136 045 

2 142 638 278 683 

3 145 878 424 561 

4 129 095 553 656 

5 152 334 705 990 

6 160 709 866 699 

7 162 700 1 029 399 

8 167 500 1 196 899 

9 168 600 1 365 499 

10 170 300 1 535 799 

11 172 900 1 708 699 

12 173 500 1 882 199 

Tabulka č. 14: Doba splacení Soustruhu 

Pramen: [vlastní zpracování na základě podkladů společnosti] 

Tabulka č. 14 je vypočtena stejným způsobem jako tabulka č. 11.  

Podle tabulky vidíme, že doba splacení soustruhu je mezi 9 a 10 rokem od roku zakoupení. 

Přesnou dobu splacení vypočítáme: 

 = 0,8896, tzn. 9 let a 320 dní.  

Protože doba splacení vyjadřuje pouze dobu, která je nezbytná k pokrytí výdajů peněžními 

příjmy z investice, není měřítkem efektivnosti, avšak měřítkem očekávané likvidity. 
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Je nutno podotknout, že reálná doba životnosti všech uvedených strojů je mnohem vyšší, 

než je doba životnosti stanovená pro potřebu účetnictví.  

4.3  Výpočet současné hodnoty cash flow 

Současnou hodnotu cash flow vypočítáme podle vztahu (3), který je uveden v teoretické 

části diplomové práce.  

První výrobní zařízení, u kterého se vypočítá současná hodnota cash flow, je stroj CNC 

Laser. Jelikož společnost CNC Laser koupila v roce 2005, jsou hodnoty uvedené v tabulce 

č. 15 od roku 2012, tj. od 8. roku využívání, uvedeny pouze na základě prognóz 

ekonomického úseku. Hodnoty jsou tedy pouze předpokládané. 

CNC Laser Bysprint byspeed 3300W  

Rok CF [Kč] (1+k)n CF/(1+k)n [Kč] 

1 2 144 090 1,1000 1 949 173 

2 2 275 000 1,2100 1 880 165 

3 2 580 600 1,3310 1 938 843 

4 2 286 200 1,4641 1 561 505 

5 2 687 000 1,6105 1 668 426 

6 2 797 400 1,7715 1 579 114 

7 2 927 300 1,9487 1 502 181 

8 3 012 700 2,1435 1 405 505 

9 3 250 900 2,3579 1 378 727 

10 3 450 200 2,5937 1 330 223 

11 3 560 200 2,8530 1 247 879 

12 3 560 200 3,1383 1 134 436 

SHCF [Kč] 18 576 177 

Tabulka č. 15: Výpočet současné hodnoty cash flow pro CNC Laser 

Pramen: [vlastní zpracování na základě podkladů společnosti] 

Investice by za dobu své životnosti, což je 12 let, měla přinést alespoň takovou hodnotu 

cash flow, kolik sama stála. Investiční náklady stroje činily 12 342 250Kč a tzn., že toto 

kritérium je splněno.  
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V tabulce č. 16 je vypočtena současná hodnota cash flow ohraňovacího lisu, u kterého je 

stanovena doba životnosti na 10 let. Jelikož společnost uvedený ohraňovací lis koupila 

v roce 2006, jsou hodnoty uvedené v tabulce č. 16 od roku 2012, tj. od 7. roku využívání 

uvedeny pouze na základě prognóz ekonomického úseku. Hodnoty jsou tedy pouze 

předpokládané. I v případě tohoto výrobního zařízení je splněno kritérium, že by investice 

měla za dobu své životnosti přinést alespoň takovou hodnotu cash flow, kolik sama stála. 

Investiční náklady na ohraňovací lis činily 6 311 250Kč. 

Ohraňovací lis Safan CNCL – K 150/3600 

Rok CF [Kč] (1+k)n CF/(1+k)n [Kč] 

1 1 065 620 1,1000 968 745 

2 1 087 490 1,2100 898 752 

3 1 206 560 1,3310 906 506 

4 1 030 790 1,4641 704 043 

5 1 221 950 1,6105 758 740 

6 1 227 620 1,7715 692 983 

7 1 301 800 1,9487 668 035 

8 1 350 900 2,1435 630 231 

9 1 402 400 2,3579 594 767 

10 1 450 900 2,5937 559 394 

SHCF [Kč]                                                                  7 382 196                                       

     Tabulka č. 16: Výpočet současné hodnoty cash flow pro ohraňovací lis 

Pramen: [vlastní zpracování na základě podkladů společnosti] 

Dalším výrobním zařízením, u kterého se vypočítá současná hodnota cash flow, je tryskací 

kabina.  
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Tryskací kabina 

Rok CF [Kč] (1+k)n CF/(1+k)n [Kč] 

1 222 900 1,1000 202 636 

2 249 355 1,2100 206 079 

3 257 009 1,3310 193 095 

4 229 283 1,4641 156 603 

5 298 319 1,6105 185 234 

6 317 840 1,7715 179 419 

7 315 740 1,9487 162 026 

8 346 500 2,1435 161 652 

9 348 900 2,3579 147 971 

10 351 000 2,5937 135 328 

SHCF [Kč]                                                                  1 730 043                                       

Tabulka č. 17: Výpočet současné hodnoty cash flow pro tryskací kabinu 

Pramen: [vlastní zpracování na základě podkladů společnosti] 

Jelikož společnost uvedenou tryskací kabinu koupila v roce 2005, jsou hodnoty uvedené 

v tabulce č. 17 od roku 2012, tj. od 8. roku využívání, uvedeny pouze na základě prognóz 

ekonomického úseku. Investice by za dobu své životnosti, což je 10 let, měla přinést 

alespoň takovou hodnotu cash flow, kolik sama stála. Z tabulky č. 17 je patrné, že tryskací 

kabina však toto kritérium nesplňuje. Náklady na investici činily 2 802 250Kč.  

Předpokládá se však delší doba životnosti stroje, než je stanovená doba životnosti 10-ti let 

pro potřeby účetnictví.  

Posledním výrobním zařízení, u kterého se bude počítat současná hodnota cash flow, je 

soustruh. Plánovaná životnost tohoto stroje je 12 let. Jelikož společnost soustruh zakoupila 

v roce 2006, jsou hodnoty od roku 2012, tj. od 7. roku využívání, uvedeny pouze na 

základě prognóz ekonomického úseku. Hodnoty jsou pouze předpokládané.  
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Soustruh 

Rok CF [Kč] (1+k)n CF/(1+k)n [Kč] 

1 136 045 1,1000 123 677 

2 142 638 1,2100 117 883 

3 145 878 1,3310 109 600 

4 129 095 1,4641 88 174 

5 152 334 1,6105 94 588 

6 160 709 1,7715 90 719 

7 162 700 1,9487 83 492 

8 167 500 2,1435 78 143 

9 168 600 2,3579 71 504 

10 170 300 2,5937 65 659 

11 172 900 2,8530 60 603 

12 173 500 3,1383 55 285 

SHCF [Kč] 1 039 327 

Tabulka č. 18: Výpočet současné hodnoty cash flow pro soustruh 

Pramen: [vlastní zpracování na základě podkladů společnosti] 

Investice by za dobu své životnosti, což je 12 let, měla přinést alespoň takovou hodnotu 

cash flow, kolik sama stála. Z tabulky č. 18 je patrné, že soustruh však toto kritérium 

nesplňuje. Náklady na investici činily 1 517 000Kč. Předpokládá se ale delší doba 

životnosti stroje, než je stanovená doba životnosti 12-ti let pro potřeby účetnictví.  
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4.4 Výpočet čisté současné hodnoty 

Čistou současnou hodnotu cash flow vypočítáme podle vztahu (3). Čistá současná hodnota 

cash flow představuje rozdíl mezi současnou hodnotou cash flow a investičními náklady.  

CNC Laser Bysprint byspeed 3300W  

SHCF 18 576 177 

IN 12 342 250 

ČSH 6 233 927 

Tabulka č. 19: Tabulka ČSH pro CNC Laser [v Kč] 

Pramen: [vlastní zpracování na základě podkladů společnosti] 

V tabulce č. 19 vyšla čistá současná hodnota investic kladná, investice mohla být přijata, je 

pro podnik výhodná. 

Ohraňovací lis Safan CNCL – K 150/3600 

SHCF 7 382 196 

IN 6 311 250 

ČSH 1 070 946 

Tabulka č. 20: Tabulka ČSH pro Ohraňovací lis [v Kč] 

Pramen: [vlastní zpracování na základě podkladů společnosti] 

V tabulce č. 20 vyšla čistá současná hodnota investic kladná, investice mohla být přijata, je 

pro podnik výhodná. 

Tryskací kabina 

SHCF 1 730 043 

IN 2 802 250 

ČSH - 1 072 207 

Tabulka č. 21: Tabulka ČSH pro Tryskací kabinu [v Kč] 

Pramen: [vlastní zpracování na základě podkladů společnosti] 

Avšak v případě tabulky č. 21 vypočtené hodnoty vyšly záporně, což znamená, že dané 

investice měly být odmítnuty.  
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Soustruh 

SHCF 1 039 327 

IN 1 517 000 

ČSH - 477 673 

Tabulka č. 22: Tabulka ČSH pro soustruh [v Kč] 

Pramen: [vlastní zpracování na základě podkladů společnosti] 

 V případě tabulky č. 22 vypočtené hodnoty vyšly opět záporně, což znamená, že dané 

investice měly být odmítnuty.  
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5 Závěr 

Cílem diplomové práce bylo zhodnotit efektivnost vybraných zařízení ve výrobním 

podniku nejčastěji používanými metodami hodnocení investic. Jak již bylo zmíněno, 

společnost v letech 2005 a 2006 investovala značnou část svých peněžních prostředků 

do nákupu výrobních zařízení. U těchto výrobních zařízení byl realizován výpočet 

výnosnosti investic, výpočet doby splacení, výpočet současné hodnoty cash flow a výpočet 

čisté současné hodnoty. V závěru práce bylo učiněno konstatování, zda jsou posuzovaná 

výrobní zařízení pro společnost efektivní či nikoliv. 

Diplomová práce je rozdělena do několika částí. Po úvodní části následuje krátká 

charakteristika podniku. Je zapotřebí poznamenat, že si podnik v  diplomové práci nepřál 

uvést svůj název. Třetí část je rozdělena na dva okruhy. První okruh je zaměřen 

na současný stav výrobního zařízení, druhý okruh představuje krátká teoretická 

východiska. Čtvrtá část se věnuje hodnocení efektivnosti vybraných výrobních zařízení.  

Při výpočtu výnosnosti investic vyšla vypočtená rentabilita nad požadovanou míru 

zúročení, z čehož vyplývá, že zařízení jsou pro společnost efektivní a přinášejí zisk. 

Výpočet doby splacení nám ukazuje, že vybraná výrobní zařízení jsou pro podnik výhodná, 

protože doba splacení byla ve všech případech kratší, než doba životnosti daných 

výrobních zařízení. Dle výpočtu současné hodnoty cash flow jsou pro společnost výhodná 

pouze zařízení CNC Laser a ohraňovací lis. U soustruhu a tryskací kabiny byly investiční 

náklady vyšší, než vypočtená současná hodnota cash flow. Předpokládá se však, že doba 

životnosti bude delší, než stanovená doba životnosti pro potřeby účetnictví. Výpočet čisté 

současné hodnoty vyšel, v případě CNC Laseru a ohraňovacího lisu, kladný, z čehož 

vyplývá, že investice mohla být přijata. Avšak u tryskací kabiny a soustruhu vyšla čistá 

současná hodnota záporná, což znamená, že dané investice měly být odmítnuty.  

Na základě ekonomického zhodnocení vybraných výrobních zařízení podniku nebyly 

shledány žádné zjevné nedostatky v oblasti investování do výrobního zařízení. Cíle 

diplomové práce považuji za splněné.  
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