








ABSTRAKT 

Cílem diplomové práce je zjištění hospodářského výsledku při různých výrobních 

kapacitách, nákladech a cenách výstupních produktů. Dále popis likvidace pneumatik pomocí 

zařízení HOKS TS – 500. V praktické části budou provedeny variantní propočty na základě 

vstupních údajů poskytnutých společností. V závěru této diplomové práce je souhrn a 

zhodnocení veškerých dosažených výsledků. 
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ABSTRACT 

 

The aim of this thesis is to determine profit at various production capacities,costs and 

output prices of products. The next is characterization of pneumatic tyre abolition using 

device HOKS TS – 500. Alternative calculations based on the input provided by the company 

will be done in the practical part. The summary and the evaluation of all of the obtained 

results can be found at the end of this thesis. 
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1 Úvod 

Ve dvacátém století došlo k prudkému rozvoji motorizace. Ta je spojena s využitím 

pneumatik. Pneumatiky se používají už do roku 1887, jako prvek tlumící nárazy a zlepšující 

jízdní vlastnosti. Další předností je především jejich snadná vyměnitelnost z důvodů 

opotřebení. Počet vyrobených pneumatik neustále roste úměrně růstu počtu dopravních 

prostředků, ve kterých se používají. S tím souvisí i problém jejich likvidace pro vyřazení 

z provozu a možností dalšího využití. 

Jednou z možností likvidace vyřazených pneumatik je jejich chemické zpracování 

pomocí pyrolýzy. K tomu jsou nutná speciální zařízení.  

Jedno takové zařízení je v součastné době vyvíjeno ve firmě HOKS INDUSTRY, a.s.. 

Zařízení pro likvidaci pryžového odpadu má pracovat na základě nízkoteplotního rozkladu 

v uzavřeném prostoru bez přístupu vzduchu. Výstupem je pyrolýzní olej a pyrolýzní koks ve 

směsi s ocelovými komponenty pneumatik. 

Cílem práce je zjištění hospodářského výsledku při různých výrobních kapacitách, 

nákladech a cenách výstupních produktů. 

Jako téma své diplomové práce jsem si vybrala: Efektivnost investice a provozu 

zařízení na likvidaci pneumatik. Práce se zabývá hodnocením efektivnosti provozu 

vyvíjeného zařízení označeného jako HOKS TS-500.  

V obecné části práce budou charakterizovány pyrolýzní procesy a dále stručně popsán 

přístup ke kalkulaci nákladů.  

V praktické části budou provedeny variantní propočty na základě vstupních údajů 

poskytnutých společností. V závěru shrnu a zhodnotím veškeré výsledky, ke kterým jsem 

v praktické části došla. 

 

 

 

 

 

 



 3 

2 Likvidace vyřazených pneumatik 

 V souvislosti s celosvětovým růstem počtu vyrobených a prodaných automobilů a 

dalších dopravních prostředků, které využívají pryžové pneumatiky roste i počet jejich 

vyřazení. Ročně ve světě vzniká asi 1 miliarda starých pneumatik.  Odhad produkce 

vyřazených pneumatik v České republice je uveden v tab.č.1. 

Tab.č.1 Vyřazené pneumatiky v ČR (1994-2011) [1] 

Rok Pneumatiky z osobních 

 vozidel (t/rok)  

Pneumatiky z nákladních 

vozidel (t/rok) 

Pneumatiky celkem 

           (t/rok) 

1994 12 230 20 867 33 097 

1995 13 550 22 484 36 034 

1996 15 330 24 640 39 970 

1997 16 400 25 795 42 195 

1998 16 940 26 411 43 351 

1999 16 770 25 564 42 334 

2000 16 830 25 256 42 086 

2001 17 370 25 872 43 242 

2002 17 978 25 900 43 878 

2003 18 571 25 900  44 471 

2004 19 128 25 900 45 028 

2005 19 701 25 900 45 601 

2006 20 391 25 900 46 291 

2007 21 329 25 900 47 229 

2008 22 246 25 900 48 146 

2009 22 936 25 900 50 156 

2010 24 741 25 900 50 641 

2011 25 533 25 900 51 453 

 

Tento odpad je možno likvidovat dvěma způsoby. Buď jej skladovat nebo recyklovat 

různými způsoby. Skladování je nevhodné jako u ostatních odpadů. 

 

2.1 Recyklace pneumatik 

 Recyklace se provádí několika způsoby od protektorování, drcení pro další využití, 

spalování, zplyňování až po pyrolýzu. 
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Protektorování: Protektorováním se dosahuje úspor až 80 % energie a surovin proti 

výrobě nové pneumatiky. Je to nejšetrnější proces z hlediska vlivu na životní prostředí. 

Protektor se uplatní zpravidla pouze jednou a pak už se pneumatika stane odpadem. 

Mechanické zpracování: Rozdrcením, či rozemletím na malé částečky, které lze ještě 

dále zpracovávat chemicky, nebo využít v různých odvětvích (stavebnictví, zemědělství, 

automobilový průmysl apod.). S úspěchem se přitom využívá mechanických a tepelně 

izolačních vlastností. 

Termické procesy: Jsou v praxi používány jako technologie, která působí na odpad 

teplotou, která přesahuje mez jeho chemické stability. V jednotlivých technologiích se 

využívá široké rozmezí teplot ( 300 – 2 000 ºC), přičemž se nebere v úvahu chemická povaha 

probíhajících dějů. Termické procesy se dělí do 2 kategorií: 

a) Procesy oxidativní – v reakčním prostoru je obsah kyslíku stechiometrický nebo 

vyšší vzhledem ke zpracování materiálu (nízkoteplotní a vysokoteplotní spalování). [2] 

Od roku 2010 je spalování omezeno pouze na cementárny pro výrobu vápna tzv. 

suchou cestou. 

b) Procesy reduktivní – v reakčním prostoru je obsah kyslíku nulový nebo 

substechiometrický (pyrolýza a zplyňování). [2]  Přitom u zplyňování vzniká méně emisí než 

u spalování. 

U tohoto druhu rozdělení, některé zplyňovací procesy nepoužívají jako oxidační 

médium molekulární kyslík, ale jiné oxidanty jako: CO2 a H2O.  

 

2.2 Pyrolýza 

 Pyrolýza je fyzikálně-chemický děj, řadící se do skupiny termických procesů. (řecky 

pýr = oheň, lysis = rozpuštění) [3] 

 Pyrolýza představuje rozklad organické hmoty působením tepla v interním prostředí 

za vzniku tří fází:  
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a) Plynná fáze – obsahuje např. vodu, oxid uhelnatý, vodík, nezkondenzované 

kapalné produkty, jednoduché organické látky jako metan. 

b) Kapalná fáze – kapalná fáze pyrolýzy starých pneumatik má charakter surové 

motorové nafty. 

c) Tuhá fáze – na bázi koksu. 

Procesem pyrolýzy lze zpracovávat řadu organických materiálů.  

V případě tuhých odpadních materiálů lze pyrolýzní postupy považovat za alternativu 

spalování. Pyrolýzní proces produkuje organický kondenzát a pyrolýzní plyn, obojí využitelné 

jako paliva. Kapalné a plynné produkty lze navíc dále rafinovat a tím zušlechťovat. [4] 

Pyrolýza je termický rozklad organických materiálů za přístupu médií obsahujících 

kyslík. Podstatou pyrolýzy je ohřev materiálu nad mez termické stability přítomných 

organických sloučenin, což vede k jejich štěpení až na stálé nízkomolekulární produkty a tuhý 

zbytek. Pyrolýzní procesy se dále dělí dle dosahované teploty na: [2] 

a) Nízkoteplotní (< 500 °C) 

b) Středněteplotní ( 500-800°C) 

c) Vysokoteplotní (>800°C)   

Při pyrolýze jsou rozbíjeny velké molekuly, proto se tomuto procesu říká také 

krakování. Tento název se však používá pouze při rafinérském zpracování ropy. 

V závislosti na dosažené teplotě, lze při pyrolytickém procesu pozorovat řadu dějů, 

které je možné pro jednoduchost rozdělit do 3 teplotních intervalů. V oblasti teplot do 200°C 

dochází k sušení a tvorbě vodní páry fyzikálním odštěpením vody. Procesy jsou silně 

endotermické. V teplotním rozmezí 200 - 500°C je oblast tzv. suché destilace. Zde nastává ve 

značné míře odštěpení bočních řetězců z vysokomolekulárních organických látek a přeměna 

makromolekulárních struktur na plynné a kapalné organické produkty a pevný uhlík. Ve fázi 

tvorby plynu v oblasti teplot 500 – 1 200°C jsou produkty vzniklé suchou destilací dále 

štěpeny a transformovány. Přitom jak z pevného uhlíku, tak i z kapalných organických látek 

vznikají stabilní  plyny, jako je H2CO, CO2 a CH4. [3] 
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3 Charakteristika firmy a předmět činnosti  

 Akciová společnost HOKS INDUSTRY a. s. se sídlem ve Vratimově vznikla zápisem 

do Obchodního rejstříku 29.11.2007. Až do srpna 2008 nevyvíjela žádnou činnost. Hlavní 

akcionáři se od roku 2009 zabývali myšlenkou vyvinout zařízení na likvidaci pneumatik 

pyrolýzním způsobem. Spolu s některými techniky, kteří pro akciovou společnost pracovali 

na dohodu o provedení práce začali vyvíjet prototyp zařízení. Získali živnostenský list na 

výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd a povolení podnikání v oblasti 

nakládání s nebezpečnými odpady. 

Po odzkoušení prototypu uzavřela firma HOKS smlouvu se slovenskou firmou 

Konstrukta Industry, a.s., Trenčín, která dopracovala konstrukční detaily zařízení 

pojmenované HOKS TS 500 a začala s jeho výrobou. Ke konci roku 2010 bylo započato s 

ověřovacími zkouškami zařízení, které ukázaly některé vážné nedostatky. Slovenská firma je 

nedokázala odstranit a proto HOKS Industry,a.s. odstoupila od smlouvy.  

V roce 2011 bylo ve spolupráci s firmou navrženo nové technické řešení, které mělo 

odstranit zjištěné nedostatky.  

Vývoj byl dokončen koncem roku 2011 a první výrobek je zkoušen ve firmě 

JANKONNEX, a.s. V součastné době se odstraňují zjištěné nedostatky. 

Akciová společnost má základní kapitál ve výši 2 100 000 Kč, který je rozdělen na 42 

ks akcií na majitele v hodnotě 50 000 Kč. 

 

3.1 Popis zařízení HOKS TS - 500  

 HOKS TS-500 je zařízení na tepelný rozklad pneumatik. Likviduje všechny druhy 

odpadu z pryže, včetně použitých pneumatik všech rozměrů, dopravních pásů apod. 

 Zařízení HOKS TS – 500 je v součastné době jediné svého druhu, které 

nízkoteplotním termickým rozkladem dokáže odpadní pryž přeměnit na certifikované palivo-

pyrolýzní koks a pyrolýzní olej. V případě zpracování pneumatik je třetí výstupní surovinou 
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kovový šrot (ocelový kord). Ty to výstupní suroviny jsou vyobrazeny na obr. č.1. Výstupní 

materiály. V příloze č. 1 se nachází fotografie zařízení HOKS TS – 500. 

Hlavní části zařízení: 

   1. Nosná konstrukce, 2. Pracovní komora, 3. Ventilátorová soustava, 4. Kondenzační 

chladič, 5. Vsázkový koš – 2ks, 6. Elektrosystém, 7. Záložní zdroj. 

 Nosná konstrukce 

Nosnou konstrukci tvoří tuhý ocelový rám dlouhý 7 100 mm a široký 2 500mm. 

Slouží na upevnění všech částí zařízení a jeho případný transport. 

Pracovní komora 

Dvouplášťová pracovní komora je válcovitého tvaru s vnitřními rozměry cca Ø 2 000 

x 3 750 mm. Výhřev komory na požadovanou teplotu zabezpečují topná tělesa uložená 

v pouzdrech. Uzavírání pracovní komory je řešeno vraty s plynotěsným uzávěrem navrženým 

na pracovní přetlak 0,45 bar. Manipulace vrat se děje směrem nahoru pomocí elektrického 

pohonu. Izolace pracovní komory je vícevrstvá tvořena adekvátní izolační hmotou. Izolace je 

překryta oplechováním a opatřena barevným nátěrem. 

 Ventilátorová soustava 

Ventilátorová sekce se skládá z rozebíratelného potrubí, axiálních kompenzátorů, 

ventilátorů a uzavíratelných ventilů. 

Kondenzační chladič 

Kondenzační chladič je tvořený ocelovou nádrží s vodní lázní o adekvátním objemu 

ve, kterém je uloženo kondenzační potrubí. Potrubí je uloženo se sklonem, propojeno do 

okruhu a v nejnižších bodech opatřeny ventily pro obvod vznikajícího kondenzátu (pyrolýzní 

olej). Kondenzační chladič je navržen tak, aby bylo možné jeho snadné čištění. 
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Elektrosystém 

Elektro-část stroje tvoří dva rozvaděče, každý o dvou polích, upevněné na konstrukci 

pece.  

První rozvaděč nazvaný RT1 zajišťuje vlastní řízení a regulaci ohřevu v komoře 

prostřednictvím topných tyčí. 

Druhý rozvaděč nazvaný RC1 provádí celkové řízení technologického procesu, tj. 

řízení ventilace, chlazení a řízení kladiny chladícího média bezpečnosti provozu pece, včetně 

monitoringu ohřevu v peci. V 1. poli rozvaděče RC1 jsou soustředěny elektrické prvky pro 5 

ks ventilátorů a 1 ks oběhového čerpadla. Ve 2. poli je zabudován programovatelný řídící 

automat simulace S7 300 se silovými a spínacími prvky pro jednotlivé elektroventily.. 

Vsázkový koš 

Vsázkový koš je koncipován jako svařenec z ocelového plechu a ocelových profilů a 

je optimalizován pro uložení požadovaného  typu materiálu s váhovou tolerancí 500 kg +/- 10 

%. Vsázkový koš slouží na rovnoměrné dávkování vsázky a jednoduchou manipulaci při 

zavážení a vyvážení do pracovní komory pomocí kolejnicové dráhy umístěné ve spodní části 

komory. Zavážení a vyvážení vsázkového vozíku se děje ručně. 

        

3.2 Kapacita a množství vstupních produktů, technické  

parametry HOKS TS - 500 

            1den/24hodin - cca 720 ks pneumatik (rozměr 15 ´´) 

            1 rok/330 prac. dní – cca 241 200 ks pneumatik 

            Množství výstupního materiálu 

            1 den = 720 ks pneumatik – 3780 kg uhlíková drť – koks  

                                                        - 540  kg -ocelové částice 
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            1 296 l směs uhlovodíků – olej 

              Využitelnost 

             - tuhé palivo, výhřevnost = 34,8 MJ 

             - výhodné pro tavbu ve vysokých pecích při zachování původních vlastností 

ocelového drátu 

               - alternativní kapalné palivo, výhřevnost = 40,9 MJ  

 Technické parametry zařízení HOKS – TS 500 jsou uvedené v tab.č.2 Technické 

parametry HOKS – TS 500. 

Tab.č.2 Technické parametry HOKS – TS 500. 

Rozměry: Půdorys standardního kontejnerru  

Příkon při náběhu: 300 kVA (elektrický náhřev) 

Příkon při procesu: 60 – 90 kVA 

Délka pracovního cyklu : 140 min 

Množství vsazky na jeden cyklus: 

- cca 500 kg +/- 10%  (cca 72 ks 15´´ 

pneumatik) 

- uhlíkatá drť cca 70 % 

- směs uhlovodíků – olej cca 20 % 

- ocelový drát cca 10 % 
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Obr.č.1 Výstupní materiály 

 

 

 

 

 

 

4 Náklady a výnosy 

 Náklad 

 Náklad je peněžně vyjádřené účelné a účelové vynaložení prostředků a práce 

v průběhu hospodářské činnosti podniku. Představují v penězích vyjádřenou spotřebu 

zhmotnělé a živé práce na výrobu a realizaci produkce. [8] 

 Pro potřeby praktického řízení je nutné náklady třídit podle určitého kritéria. Za hlavní 

hlediska členění nákladů v podniku lze označit třídění podle: 

a) Nákladových druhů. 

b) Položek kalkulačních vzorců a kalkulačních jednic.  

c) Závislosti na objemu výroby. 

d) Místa jejich vzniku a okruhů odpovědnosti. [7] 

e)  

4.1  Druhové členění  nákladů 

a) Spotřeba materiálu a energie. 
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b) Odpisy dlouhodobého majetku (hmotného i nehmotného). 

c) Služby nakoupené od externích dodavatelů (opravy, výkony,spojů,      

 náklady na reklamu, nájemné, cestovné, spotřeba energie …). 

d) Daně a poplatky a ostatní provozní náklady (penále, pokuty,…). 

e) Osobní náklady (mzdové náklady, náklady na sociální zabezpečení, …). 

f) Finanční náklady (nákladové úroky…….). 

g) Tvorba rezerv a opravných položek k provozním a finančním nákladům. 

h) Mimořádné náklady (škody a manka). 

Z uvedené struktury nákladů vyplývá, že v druhovém členění jsou zachycovány 

externí náklady. Tyto náklady vznikají spotřebou prostředků a práce, které si podnik zajišťuje 

nákupem. Tyto náklady mají charakter nákladů jednoduchých, v rámci daného nákladového 

druhu je v podniku dále nelze rozložit. [8] 

 

4.2    Kalkulační členění nákladů  

Cílem kalkulačního členění nákladů je zjistit výši nákladů, připadajících na určitý 

výkon, tj. na určitý výrobek, práci nebo službu, a to na jejich kalkulační jednici. Při tomto 

členění nákladů je tudíž třeba přiřadit všechny náklady příslušnému nositeli (hledisko příčné 

souvislosti) a zároveň přihlížet k možnosti početně technického přiřazení nákladů 

k příslušnému výkonu (hledisko přičitatelnosti). [8] 

Podle způsobů přičítání nákladů na kalkulační jednici daného výkonu lze rozlišit 

náklady přímé a nepřímé. 

Přímé: Jsou to takové náklady u nichž lze určit jejich přímý vztah ke kalkulační 

jednici příslušných výkonů.  

Nepřímé: Nelze je přímo zjistit na kalkulační jednici nebo by takovéto zjišťování bylo 

nehospodárné. Proto se rozpočtují podle zvolených rozvrhových základen. 
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Základní strukturu nákladů v kalkulačním členění lze charakterizovat pomocí tzv. 

typového kalkulačního vzorce, který se nachází v tab.č.3 Kalkulační vzorec. 

    Tab. č.3 - Kalkulační vzorec. [8] 

1. Přímý materiál 

2. Přímé mzdy 

3. Ostatní přímé náklady 

4. Výrobní režie 

1.- 4. Vlastní náklady výroby  

5. Správní režie 

1. – 5. Vlastní náklady výkonu 

6. Odbytové náklady 

1. – 6. Úplné vlastní náklady výkonu 

 

Kalkulace souží k : 

a) Podklady pro stanovení cen výrobků, prací a služeb.  

b) Sestavení rozpočtů nákladů hospodářských středisek.  

c) Kontrola a rozbor hospodárnosti výroby.  

d) Sestavení a kontrola rentability jednotlivých výrobků, prací a služeb.  

e) Podklady pro optimalizační úlohy. [8] 

 



 13 

4.3        Členění nákladů v závislosti na objemu výroby 

Rozlišujeme náklady fixní (stálé) a variabilní (proměnné). 

Fixní náklady – jsou to náklady, které se ve své absolutní výši nemění v určitém 

rozmezí objemu výroby, v propočtu na jednici výroby tudíž budou mít tyto náklady s růstem 

objemu výroby degresivní charakter. Příkladem jsou odpisy hmotného majetku. [8] 

Variabilní náklady – jsou náklady měnící se ve své absolutní výši v závislosti na 

objemu výroby. [8] 

Fixní a variabilní náklady lze zkoumat za různě velké celky. Při velkém celku budou 

výsledky hodně hrubé, při výrobní jednotce, co nejmenší nemusí pracný postup přinést 

požadovanou zvýšenou kvalitu řízení. Za optimální se považuje nákladové ev. hospodářské 

středisko. 

 

4.4        Členění nákladů podle místa vzniku 

Sledování nákladů podle místa vzniku a okruhů odpovědnosti je nástrojem 

vnitropodnikového řízení. Zpravidla jde o sledování dle hospodářských, či nákladových 

středisek 

Hospodářská střediska jsou v podniku vytvářena podle následujících zásad: 

 musí tvořit uzavřený odpovědnostní okruh činnosti, 

 v čele střediska musí být jediný odpovědný vedoucí 

 za hospodářské středisko lze účelně a hospodárně řadit živé a zvěcnělé práce,           

měřit výkony, stanovovat vnitropodnikové ceny a zúčtovací sazby, sestavovat 

rozpočty a v účetnictví zjišťovat střediskový výsledek hospodaření. 

Hospodářská střediska lze dále dělat na nákladová střediska, u nichž lze měřit pouze 

náklady, nikoliv výnosy. 
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4.5        Výnosy 

Výnosy představují peněžní částky, které podnik získal z veškerých svých činností za 

určité období bez ohledu na to, zda v tomto období došlo k jejich úhradě. [8] 

Výnosy podniku zahrnují především: 

 Tržby za vlastní výkony (výrobky a služby) a zboží. 

 Změny stavu vnitropodnikových zásob. 

 Aktivace. 

 Finanční výnosy. 

 Mimořádné výnosy. 

Tržby se zachycují v účetnictví v okamžiku faktu – roce, což ve většině případů 

znamená vznik pohledávek. Při vysokých pohledávkách může nastat platební neschopnost, i 

když je vytvořen zisk. 

Do výnosů jsou zahrnovány i změny stavu nedokončené výroby, polotovarů vlastní 

výroby a zásob hotových výrobků za dané účetní období, oceněné vlastními náklady na tyto 

výkony. 

Finanční výnosy zahrnují tržby z prodeje cenných papírů a podíl výnosu 

z dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku, výnosové úroky a další položky. 

Mimořádné výnosy zachycují mimořádné operace vzhledem ke své běžné činnosti i 

případy nahodilých událostí. 

 

5 Vstupy, výstupy a náklady při pyrolýze pneumatik 

Údaje byly získány v ověřovacím provozu stroje HOKS TS – 500. 

 



 15 

5.1 Navržená struktura sledovaných nákladů 

 Struktura sledování nákladů na provoz zařízení HOKS – TS 500 je stanovena tak, aby 

bylo možno sledovat nejpodstatnější položky nákladů. Navíc některé z nákladových položek 

musí být stanoveny odhadem, protože pro jejich propočet zatím neexistují podklady.  

Struktura sledovaných nákladů 

1) Spotřeba elektrické energie. 

2) Náklady na svoz pneumatik ze sběrných míst. 

3) Placené nájemné výrobních prostorů. 

4) Platby pracovní agentuře za výrobní pracovníky. 

5) Opravy a údržba. 

6) Odpisy. 

7) Ostatní výrobní režie. 

8) Osobní náklady na správní pracovníky. 

9) Placené nájemné kancelářských prostorů. 

10)  Ostatní správní režie. 

11)  Odbytové náklady. 

12)  Úrokové náklady. 

Náklady budou stanoveny jako roční, měsíčně jako jejich 1/12. Teprve až bude 

zahájen a ověřen běžný provoz může být detailněji připravena sledovaná struktura. 
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5.2 Kvantifikace vstupů a výstupů 

Základní parametry (výrobní cyklus, počet cyklů za den, počet pracovních dnů v roce, 

atd.) se nachází v tab.č.4 Kvantifikace vstupů a výstupů. 

                      Tab. č. 4 Kvantifikace vstupů a výstupů 

Délka jednoho výrobního cyklu: 140 min 

Počet cyklů za kalkulační den: 10,28 cyklů 

Počet pracovních dnů v roce: 

(Ve zbytku dnů v roce se předpokládají poruchy,opravy a jiné 

prostoje). 

330 dnů 

Počet kusů (kg) zpracovaných v 1 cyklu : 60 ks    600 kg  

Množství získaného pyrol. oleje v 1 cyklu: 103 l 

Množství tuhého zbytku ( koks) v 1 cyklu: 350 kg 

Množství kovového zbytku (drát) v 1 cyklu: 50 kg 

 

 Předpokládané ceny jednotlivých produktů jsou odvozeny od podobných produktů a 

nabídky od některých potencionálních odběratelů dle informací pracovníků společnosti. Ceny 

oleje, koksu a drátu se nachází v tab.č.5. Ceny jednotlivých produktů. 

                             Tab.č.5 Ceny jednotlivých produktů 

Název produktu Cena 

Olej 5,00 Kč/l 

Koks 2,50 Kč/kg 
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Drát 3,00 Kč/kg 

 

 Majitelé pneumatik budou firmě platit poplatek za likvidaci pneumatik ve výši  

1 Kč /kg. 

 

5.3 Kvantifikace jednotlivých nákladových položek 

Spotřeba elektrické energie je stanovena dle zkušebního provozu ve výši 246 kwh. 

náhřevu a délce náhřevu 0,5 hod na jeden cyklus. Cena 1 kwh je stanovena na 3,90 Kč/kwh. 

Provoz stroje HOKS TS – 500 bude vyžadovat obsluhu dvěma pracovníky. Firma 

předpokládá, že bude platit pracovní agentuře za hodinu práce 1 pracovníka 120 Kč. 

Manipulační a dopravní náklady svozu pneumatik se sběrných míst do maximální 

vzdálenosti 100 km jdou odhadnuty na 0,2 Kč/kg. 

Pořizovací cena stroje ve smlouvách činí 7 mil. Kč. Stroj je zařazen do druhé odpisové 

skupiny, odpisování je stanoveno na 5 let. 

Výrobní režie, kde hlavní položkou jsou náklady na opravy (3%) je stanovena na 4% 

pořizovací ceny. Neobsahuje nájemné výrobních prostorů, které jsou kalkulovány ve výši 

40 000 Kč/měsíc a prostory jsou dostatečné pro 3 stroje. 

Náklady na správu jsou ovlivněny nájemným placeným k užívání kancelářských 

prostorů a je sjednáno na 20 tis./měsíc. Osobní náklady 4 správních pracovníků jsou 

stanoveny na 180 000 Kč/měsíc. Zbylé náklady správní režie jsou odhadnuty na 30 000 

Kč/měsíc. 

Odbytové náklady, které obsahují kromě jiného náklady na reklamu a náklady na 

distribuci výstupů jsou stanoveny odhadem na 5% z hodnoty investice. 
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Firma předpokládá využití úvěru na investice ve výši 5 mil. Kč se splatností 3 roky při 

úrokové míře 6,5%. Čtvrtletní splátky na konci každého čtvrtletí. Úroky z částky na počátku 

čtvrtletí.Čtvrtletní úroková sazba je 1, 625%. 

 

6 Výnosy a náklady při různé kapacitě 

6.1 Výnosy a náklady při provozu 1 stroje (var.6.1) 

V tab.č.6 Výnosy při provozu 1 stroje se nachází základní parametry ( výrobní cyklus, 

počet cyklů za den, množství oleje v 1 cyklu, množství koksu v 1 cyklu, množství drátu v 1 

cyklu) údaje jsou převzaty z tab.č.4 Kvalifikace vstupů a výstupů. Prodejní ceny jsou  

převzaty z tab.č.5 Ceny jednotlivých produktů. Dále jsou zde vypočteny výnosy/1 stroje 

jednotlivých produktů (oleje,koksu,drátu). Poplatek za likvidaci: zpracování pneumatik (kg) x 

poplatek za likvidaci. Celkové výnosy: výnosy likvidace + výnosy/1 stroje.    

     Tab.č.6 Výnosy při provozu 1 stroje.  

Objemy a výnosy 

Zpracování pneumatik Výnosy (produkty) 

kusy kg Olej (l) Koks (kg)  Drát (kg) 

1 cyklus (140 min) 60 600 103 350 50 

Den (10, 28 cyklů) 616,8 6168 1059 3598 514 

Rok (330 dnů) 203 544 2 035 440 349 470 1 187 340 169 620 

Prodejní cena (Kč)  5,00  2,50  3,00  

Výnosy (Kč) /1 stroje  1 747 350 2 968 350 508 860 

Poplatek za likvidaci 

(Kč) 
1,00 
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Výnosy likvidace (Kč) 2 035 440 

Výnosy celkem (Kč) 7 260 000 

 

V tab.č.7 Náklady při provozu 1 stroje jsou vypočteny všechny podstatné položky 

nákladů pro provoz 1 stroje (spotřeba el. energie, náklady na svoz pneumatik ze sběrných 

míst, placené nájemné výrobních prostorů, platby pracovní agentuře za výrobní pracovníky, 

opravy a údržba, odpisy, ostatní výrobní režie, osobní náklady na správní pracovníky, placené 

nájemné kancelářských prostorů, ostatní správní režie, odbytové náklady, úrokové náklady) a 

nakonec jsou zde vypočteny celkové náklady. 

    Tab.č.7 Náklady při provozu 1 stroje. 

Spotřeba el. energie: 1 627 334 Kč 

Cena 3,90 Kč/kwh Spotřeba za den = 10,28 cyklů x 0,5 

hod./1cyklus x 246 kwh =1 264,44 kwh 

Spotřeba za rok = 330 dnů x 1 264 kwh = 

417 265 kwh 

Náklady na svoz pneumatik: 407 088 Kč 

množství pneumatik = 2 035 440 kg 

cena = 0,2 Kč/kg 

2 035 440 kg x 0,2 Kč/kg 

Nájemné výrobních prostorů: 480 000 Kč 

Měsíční nájemné: 40 000 Kč 

12 měsíců 

40 000 Kč x 12 měs. 

Platby pracovní agentuře za 1 900 800 Kč 
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1% z pořizovací ceny  (7 mil. Kč)              

Osobní náklady správních 

pracovníků: 

2 160 000 Kč       

180 000 Kč/měs. 180 000 Kč x 12 měs. 

Nájemné kancelářských prostorů: 240 000 Kč 

Ostatní správní režie: 360 000 Kč 

30 000 Kč/měs. 30 000 Kč x 12 měs. 

Odbytové náklady: 350 000 Kč 

5% z pořizovací ceny 7 mil. Kč  

Úrokové náklady: 176 041 Kč 

Čtvrtletní splátka z 5 mil. = 416 667 Úrok v 1. roce = 284 374 Kč 

pracovníky: 

Sazba 120 Kč/hod Pracovní čas/den x počet prac. x 3 směny 

x počet dnů 

8  x 2 x 3 x 330 = 15 840 hod. 

Opravy a údržba: 210 000 Kč 

3% z pořizovací ceny 7 mil. Kč  

Odpisy: 1 400 000 Kč 

Odpisy 5 let ze 7 mil. Kč  

Ostatní výrobní režie : 70 000 Kč 
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Kč 

Čtvrtletní úroková míra = 1,625 % 

Úrok v 2. roce = 176 042 Kč 

Úrok v 3. roce = 67 707 Kč 

Průměrný úrok = 176 041 Kč 

Náklady celkem: 9 381 265 Kč 

 

Hospodářský výsledek před zdaněním je počítán bez všech jiných činností akciové 

společnosti a slouží k rozhodování o realizaci projektu stroje HOKS TS – 500. 

Hospodářský výsledek  

Výnosy celkem                7 260 000 Kč 

Náklady celkem         - 9 381 265 Kč 

Hospodářský výsledek        - 2 121 265 Kč 

Provoz 1 stroje je ztrátový. Tyto ztráty jsou ve výši 2 121 265 Kč/rok. 

 

Možnosti snížení nákladů, nebo zvýšení výnosů 

1. Prodloužit dobu odpisování na 10 let. Tím se roční náklady sníží o 700 000 Kč. 

2. Snížit měsíční náklady na osobní náklady správních pracovníků na 120 000 Kč. 

Roční náklady se sníží o 720 000 Kč. 

3. Snížit ostatní správní režie na 25 000 Kč/měsíc. Roční náklady se sníží o 60 000 

Kč. 

4. Snížit odbytové náklady na 5 % z pořizovací ceny. Roční snížení činí 70 000 Kč. 

 Možnosti snížení nákladů, nebo zvýšení výnosu jsou navrženy konzultantem z firmy. 
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Celkové snížení nákladů by činilo 1 550 000 Kč a celkové náklady 7 831 265 Kč. 

 Ztráta i pak by činila 571 265 Kč. Tuto ztrátu by bylo možné snížit zvýšením výnosů 

z poplatků za zpracování, nebo zvýšením dosahovaných cen výstupů. 

a) Zvýšení poplatků za zpracování na 1,20 Kč/kg by přineslo snížení ztráty o 

407 088 Kč na 163 610 Kč. Podle vyjádření pracovníků firmy je poplatek ve výši 

1,20 Kč/kg nedosažitelný. 

b) Zvýšení cen výstupů o 10 % by přineslo 522 456 Kč, což by ztrátu snížilo na 

48 242 Kč. Ani toto zvýšení cen není zatím reálné.  

 

6.2 Výnosy a náklady při provozu 2 strojů (var.6.2) 

Výchozí údaje jsou převzaty z kalkulace výnosů a nákladů pro provoz 1 stroje (tab.č.6 

Výnosy při provozu 1 stroje). V tab.č. 8 Výnosy při provozu 2 strojů jsou vypočteny všechny 

výnosy pro provoz 2 strojů ( poplatek za likvidaci (výnosy z likvidace jsou převzaty z tab.č 6 

Výnosy při provozu 1 stroje), výnosy z oleje, výnosy z koksu, výnosy z drátu, celkové 

výnosy). 

                                  Tab.č.8 Výnosy při provozu 2 strojů. 

Poplatek za likvidaci: 4 070 880 Kč 

Výnosy z likvidace =2 035 440 Kč  2 035 440 Kč x 2 str. 

Výnosy z oleje: 3 494 700 Kč 

Výnosy z oleje = 1 747 350 Kč 17 47 350 Kč x 2 str. 

Výnosy z koksu: 5 936 700 Kč 

Výnosy z koksu = 2 968 350 Kč 2 968 350 Kč x 2 str. 

Výnosy z drátu: 1 017 720 Kč 
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Výnosy z drátu = 508 860 Kč 508 860 Kč x 2 str. 

Výnosy celkem: 14 520 000 Kč 

 

Výchozí údaje jsou převzaty z tab.č.7 Náklady při provozu 1 stroje. V tab.č.9 Náklady 

při provozu 2 strojů jsou vypočteny všechny podstatné položky nákladů pro provoz 2 strojů 

(spotřeba el. energie, náklady na svoz pneumatik ze sběrných míst, placené nájemné 

výrobních prostorů, platby pracovní agentuře za výrobní pracovníky, opravy a údržba, odpisy, 

ostatní výrobní režie, osobní náklady na správní pracovníky, placené nájemné kancelářských 

prostorů, ostatní správní režie, odbytové náklady, úrokové náklady) a nakonec jsou zde 

vypočteny celkové náklady. 

                                  Tab.č.9 Náklady  při provozu 2 strojů. 

Spotřeba el. energie: 3 254 667 Kč 

Spotřeba za rok = 417 265 kwh 

Cena = 3,90 Kč/kwh 

417 265 kwh x 2 str.x 3,90 

Kč/kwh 

Náklady na svoz pneumatik: 814 176 Kč 

Množství pneumatik = 2 035 440 kg 

Cena = 0,2 Kč/kg  

2 035 440 kg x 2 str. x 0,2 

Kč/kg  

Nájemné výrobních prostor: 480 000 Kč 

Platby pracovní agentuře za 

pneumatiky:          

Pro obsluhu 2 strojů budou stačit 2 

pracovnici 

1 900 800 Kč 

Pracovní čas/den x počet.prac. 

x směny x počet dnů 

8h x 2 prc. x 3 směny x 330 

dnů = 15 840 hod. x 120 
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Sazba = 120 Kč/hod. 
Kč/hod 

Opravy a údržba: 

3% z ceny 2 str. x 7 mil. Kč 

420 000 Kč 

 

Odpisy: 

 Odpisy 5 let ze 14 mil. Kč (7 mil. x 2 str.) 

2 800 000 Kč 

 

Ostatní výrobní režie: 140 000 Kč 

1% ze 14 mil.Kč (7 mil. x 2 str.)  

Osobní náklady správních pracovníků: 

 180 000 Kč/měs. 

2 160 000 Kč 

180 000 Kč x 12 měs. 

Nájemné kancelářských prostorů: 240 000 Kč 

Ostatní správní režie: 360 000 Kč 

30 000 Kč/měs. 30 000 Kč x 12 měs. 

Odbytové náklady: 700 000 Kč 

5% ze 14 mil. Kč (7 mil. x 2 str.)  

Úrokové náklady: 352 082 Kč 

Úvěr = 10 mil. Kč 

Průměrný úrok = 176 041 Kč/stroj 

176 041 Kč x 2 str. 

Náklady celkem: 13 621 725 Kč 
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 Hospodářský výsledek  

 Výnosy  14 520 000 Kč 

 Náklady           -13 621 725 Kč  

        898 275 Kč 

 Při provozu 2 strojů se dosahuje kladného hospodářského výsledku 898 275 Kč/rok. 

Zjednodušený CF (zisk+odpisy) = 898 275 Kč + 2 800 000 Kč = 3 698 275 Kč/rok.  

 

6.3 Výnosy a náklady při provozu 3 strojů (var.6.3) 

Výchozí údaje jsou převzaty z kalkulace výnosů a nákladů pro provoz 1 stroje (tab.č.6 

Výnosy při provozu 1 stroje). V tab.č.10 Výnosy při provozu 3 strojů  jsou vypočteny 

všechny výnosy pro provoz 3 strojů ( poplatek za likvidaci (výnosy z likvidace jsou převzaty 

z tab.č 6 Výnosy při provozu 1 stroje), výnosy z oleje, výnosy z koksu, výnosy z drátu, 

celkové výnosy). 

                  Tab.č.10 Výnosy  při provozu 3 strojů. 

Poplatek za likvidaci: 6 106 320 Kč 

Výnos z likvidace = 2 035 440 Kč 2 035 440 Kč x 3 str. 

Výnosy z oleje: 5 242 050 Kč 

Výnos z oleje = 1 747 350 Kč  1 747 350 Kč x 3 str. 

Výnosy z koksu: 8 905 050 Kč 

Výnos z koksu = 2 968 350 Kč 2 968 350 Kč x 3 str. 

Výnosy z drátu: 1 526 580 Kč 



 26 

Výnos z drátu = 508 860 Kč  508 860 Kč x 3 str. 

Výnosy celkem: 21 780 000 Kč 

 

Výchozí údaje jsou převzaty z tab.č.7 Náklady při provozu 1 stroje. V tab.č.11 

Náklady při provozu 3 strojů jsou vypočteny všechny podstatné položky nákladů pro provoz 3 

strojů (spotřeba el. energie, náklady na svoz pneumatik ze sběrných míst, placené nájemné 

výrobních prostorů, platby pracovní agentuře za výrobní pracovníky, opravy a údržba, odpisy, 

ostatní výrobní režie, osobní náklady na správní pracovníky, placené nájemné kancelářských 

prostorů, ostatní správní režie, odbytové náklady, úrokové náklady) a nakonec jsou zde 

vypočteny celkové náklady. 

                                   Tab.č.11 Náklady při provozu 3 strojů. 

Spotřeba el. energie: 4 882 001  Kč 

Spotřeba za rok = 417 265 kwh 

Cena = 3,90 Kč 

417 265 kwh x 3 str. x 3,90 Kč 

Náklady na svoz pneumatik: 1 221 264 Kč 

Množství pneumatik = 2 035 440 kg 

Cena = 0,2 Kč/kg 

2 035 440 kg x 3 str. x 0,2 Kč/kg 

Nájemné výrobních prostor: 480 000 Kč 

Prostory jsou dostatečné pro 3 stroje.  

Platby pracovní agentuře za 

pracovníky: 

2 851 200 Kč 
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Pro obsluhu 3 strojů je potřeba 3 

pracovníků. Sazba 120 Kč/hod. 

 

Pracovní čas/den x počet prac. x 

směny x počet dnů 

8 hod x 3 prac. x 3 směny x 330 dnů = 

23 760 hod.  

23 760 hod. x 120 Kč/hod. 

Opravy a údržba: 630 000 Kč 

3% ze 7 mil. x 3 str.  

Odpisy: 4 200 000 Kč 

 odpisy 5 let z 21 mil. Kč (7 mil. x 3 

str.) 

 

Ostatní výrobní režie: 210 000 Kč 

1% z 21 mil. Kč (7 mil. x 3 str.) 

 

 

Osobní náklady správních 

pracovníků: 

2 160 000 Kč 

180 000 Kč/měs. 180 000 Kč x 12 měs. 

Nájemné kancelářských prostorů: 240 000 Kč 

Ostatní správní režie: 360 000 Kč 

30 000 Kč/měs. 30 000 Kč x 12 měs. 

Odbytové náklady: 

5% z 21 mil. Kč (7 mil.Kč x 3 str. 

1 050 000 Kč 
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Úrokové náklady:   528 123 Kč 

Úvěr 15 mil. Kč (3 str.) 

Průměrný úrok 176 041 Kč/1 stroj 

176 041 Kč x 3 str. 

Náklady celkem: 18 812 588 Kč 

 

Hospodářský výsledek  

Výnosy  21 780 000 Kč 

Náklady        - 18 812 588 Kč 

     2 967 412 Kč 

Při provozu 3 strojů se dosahuje kladného hospodářského výsledku v hodnotě  

2 967 412 Kč/rok. Zjednodušené Cash flow činí (zisk + odpisy) =  2 967 412 Kč+ 4 200 000 

Kč = 7 167 412 Kč/rok. 

Dále budou provedeny propočty, kdy se projeví nedostatek vstupního materiálu pro 

třísměnný provoz a přejde se na provoz dvousměnný. Zároveň dojde ke snížení poplatků za 

zpracování na 0,50 Kč/ Kg. 

 

6.4 Výnosy a náklady 2 strojů ve dvousměnném provozu 

(var.6.4) 

Dojde ke změně počtu cyklů za den 6,8 cyklů (16 hod. (2 směny). x 60 min. /140 min), 

ke změně v množství zpracovaných kusů pneumatik a získaného pyrolýzního oleje, koksu a 

drátu. V tab.č.12 Výnosy 2 strojů ve dvousměnném provozu se nachází základní parametry ( 

výrobní cyklus, počet cyklů za den, množství oleje v 1 cyklu, množství koksu v 1 cyklu, 

množství drátu v 1 cyklu) údaje jsou převzaty z tab.č.4 Kvalifikace vstupů a výstupů. Prodejní 

ceny jsou  převzaty z tab.č.5 Ceny jednotlivých produktů. Dále jsou zde vypočteny výnosy/1 
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stroje a výnosy/2 strojů jednotlivých produktů (oleje, koksu, drátu). Poplatek za likvidaci: 

zpracování pneumatik (kg) x poplatek za likvidaci. Celkové výnosy. 

                       Tab.č.12 Výnosy 2 strojů ve dvousměnném provozu. 

Objemy a výnosy 

Zpracování pneumatik Výnosy (produkty) 

kusy kg Olej (l) Koks (kg)  Drát (kg) 

1 cyklus (140 

min) 

60 600 103 350 50 

Den (6,8 cyklů) 408 4080 700 2380 340 

Rok (330 dnů) 134 640 1 346 400 231 132 785 400 112 200 

Prodejní cena 

(Kč) 

 5,00  2,50  3,00  

Poplatek za 

likvidaci (Kč) 

0,50 

Výnosy (Kč)/ 1 

stroje 

 673 200 1 155 660 1 963 500 336 600 

Výnosy (Kč)/ 2 

strojů 

 1 346 400 2 311 320 3 927 000 673 200 

Výnosy celkem 

(Kč) 

8 257 920 

 

 V tab.č.13 Náklady 2 strojů při dvousměnném provozu  jsou propočteny všechny 

podstatné položky nákladů pro provoz 2 strojů při dvousměnném provozu (spotřeba el. 

energie, náklady na svoz pneumatik ze sběrných míst, placené nájemné výrobních prostorů, 

platby pracovní agentuře za výrobní pracovníky, opravy a údržba, odpisy, ostatní výrobní 
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režie, osobní náklady na správní pracovníky, placené nájemné kancelářských prostorů, ostatní 

správní režie, odbytové náklady, úrokové náklady) a nakonec jsou zde vypočteny celkové 

náklady. 

                        Tab.č. 13 Náklady 2 strojů při dvousměnném provozu. 

Spotřeba el. energie: 2 152 894 Kč 

Cena = 3,90 Kč/kwh 6,8 cyklů x 0,5 hod./cyklus x 246 kwh 

x 330 dnů  

Spotřeba za rok = 276 012 kwh x 2 str. 

x 3,90 Kč/kwh 

Náklady na svoz pneumatik: 538 560 Kč 

Množství pneumatik = 1 346 400 kg 

Cena = 0,2 Kč/kg 

1 346 400 kg x 2 str. x 0,2 Kč/kg  

Nájemné výrobních prostorů: 480 000 Kč 

Platby pracovní agentuře za 

pneumatiky: 

1 267 200 Kč 

Pro obsluhu 2 strojů na 2 směnném 

provozu potřebujeme 4 pracovníky. 

120 Kč/hod. 

Pracovní čas/den x počet prac. x směny 

x počet dnů 

8 h x 2 prac. x 2 směny x 330 dnů = 

10 560 hod. x 120 Kč/hod. 

Opravy a údržba: 420 000 Kč 

3% ze 14 mil. Kč (7 mil. x 2 str.)  

Odpisy: 2 800 000 Kč 



 31 

 odpisy 5 let ze 14 mil. Kč (7 mil. x 2 str.)  

Ostatní výrobní režie: 140 000 Kč 

1% ze 14 mil. Kč (7 mil. x 2 str.)  

Osobní náklady správních pracovníků 

(4 pracovníci): 

2 160 000 Kč 

180 000 Kč/měs. 180 000 Kč x 12 měs. 

Nájemné kancelářských prostorů: 240 000 Kč 

Ostatní správní režie: 360 000 Kč 

 30 000 Kč x 12 měs. 

Odbytové náklady: 700 000 Kč 

5% ze 14 mil. Kč (7 mil. x 2 str.)  

Úrokové náklady: 352 082 Kč 

Úvěr 10 mil. Kč (2 stroje) 

Průměrný úrok 176 041 Kč/1 stroje 

176 041 Kč x 2 str. 

Náklady celkem: 11 510 736 Kč 

 

 Hospodářský výsledek  

 Výnosy  8 257 920 Kč 

 Náklady         - 11 510 736 Kč 

              - 3 252 816 Kč 
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Při provozu 2 strojů ve dvousměnném pracovním provozu se dosahuje ztráty ve výši 

3 252 816 Kč/rok. 

 

6.5 Výnosy a náklady 3 strojů ve dvousměnném provozu 

(var. 6.5)  

Výchozí údaje jsou převzaty z kalkulace výnosů a nákladů pro provoz 2 strojů 

(Tab.č.12 Výnosy 2 strojů ve dvousměnném provozu. V tab.č.14 Výnosy 3 strojů ve 

dvousměnném provozu jsou vypočteny všechny výnosy pro provoz 3 strojů, poplatek za 

likvidaci (výnosy z likvidace jsou převzaty z tab.č.12 Výnosy 2 strojů ve dvousměnném 

provozu)), výnosy z oleje, výnosy z koksu, výnosy z drátu, celkové výnosy. 

               Tab.č.14 Výnosy 3 strojů ve dvousměnném provozu. 

Poplatek za likvidaci/1stroj: 2 019 600 Kč 

Výnos z likvidace = 673 200 Kč 673 200 Kč x 3 str.  

Výnosy z oleje: 3 466 980 Kč 

Výnos z oleje = 1 155 660 Kč 1 155 660 Kč x 3 str. 

Výnosy z koksu: 5 890 500 Kč 

Výnos z koksu = 1 963 500 Kč 1 963 500 Kč x 3 str.  

Výnosy z drátu: 1 009 800 Kč 

Výnos z drátu = 336 600 Kč 336 600 Kč x 3 str.  

Výnosy celkem: 12 386 880 Kč 
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Výchozí údaje jsou převzaty z tab.č.13 Náklady 2 strojů při dvousměnném provozu). 

V tab.č.15 Náklady 3 strojů ve dvousměnném provozu jsou propočteny všechny podstatné 

položky nákladů pro provoz 3 strojů při dvousměnném provozu (spotřeba el. energie, náklady 

na svoz pneumatik ze sběrných míst, placené nájemné výrobních prostorů, platby pracovní 

agentuře za výrobní pracovníky, opravy a údržba, odpisy, ostatní výrobní režie, osobní 

náklady na správní pracovníky, placené nájemné kancelářských prostorů, ostatní správní 

režie, odbytové náklady, úrokové náklady) a nakonec jsou zde vypočteny celkové náklady. 

                        Tab. č. 15 Náklady 3 strojů ve dvousměnném provozu. 

Spotřeba el. energie: 3 229 340 Kč 

Spotřeba za rok = 276 012 kwh 

Cena = 3,90 Kč/kwh 

276 012 kwh x 3 str. x 3,90 Kč/kwh 

Náklady na svoz pneumatik: 2 442 528 Kč 

Množství pneumatik = 1 346 400 kg 1 346 400 kg x 3 str. x 0,2 Kč/Kg  

Nájemné výrobních prostorů: 480 000 Kč 

Platba pracovní agentuře za 

pneumatiky: 

1 900 800Kč 

Pro obsluhu 3 strojů na 2 směnném 

provozu je potřeba 3 pracovníků/směnu 

Sazba 120 Kč/hod. 

Pracovní čas/den x počet prac. x 

směny x počet dnů 

8 hod. x 3 prac. x 2 směny x 330 dnů 

x 120 Kč/hod. 

Oprava a údržba: 610 000 Kč 

3% ze 21 mil. Kč (7 mil. x 3 str.)  

Odpisy: 4 200 000 Kč 
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odpisy 5 let ze 21 mil. Kč (7 mil. x 3 

str.) 

 

Ostatní výrobní režie: 210 000 Kč 

1% z 21 mil. Kč (7 mil. x 3 str.)  

Osobní náklady správních 

pracovníků: 

2 160 000 Kč 

180 000 Kč/měs. 180 000 Kč x 12 měs. 

Nájemné kancelářských prostorů: 240 000 Kč 

Ostatní správní režie: 360 000 Kč 

30 000 Kč/měsíc 30 000 Kč x 12 měs. 

Odbytové náklady: 1 050 000 Kč 

5 % ze 21 mil. Kč (7 mil. x 3 str.)  

Úrokové náklady: 528 123 Kč 

Úvěr 15 mil. Kč 

Průměrný úrok 176 041 Kč/ 1 stroj 

176 041 Kč x 3 str. 

Náklady celkem:  15 796 103 Kč 

 

Hospodářský výsledek  

Výnosy   12 386 880 Kč 

Náklady           - 15 796 103 Kč 
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    - 3 409 223 Kč 

Při provozu 3 strojů ve dvousměnném pracovním provozu se dosahuje záporného  

hospodářského výsledku v hodnotě 3 409 223 Kč/rok.  

 

6.6 Možné snížení limitu poplatků za zpracování       

pneumatik  

Snížení jsem provedla pouze u variant s kladným hospodářským výsledkem. Varianty: 

 Varianta 6.2 : Výnosy a náklady při provozu 2 strojů. 

 Varianta 6.3 : Výnosy a náklady při provozu 3 strojů. 

Aby byl hospodářský výsledek rovný 0 u varianty 6.2, musel by se poplatek za 

likvidaci pneumatik snížit z 1 Kč/kg na 0,22 Kč/kg. 

 

1 Kč…………………………4 070 880 Kč (poplatek za likvidaci pneumatik) 

x Kč…………………………898 275 Kč (Náklady – Výnosy (H.V.)) 

x            = 0,220658678 Kč/ kg 

            = 0,22 Kč/ kg 

U varianty 6.3 by se musel poplatek za likvidaci pneumatik snížit z 1 Kč/kg na 0,49 

Kč. 

1 Kč…………………………6 106 320 Kč (poplatek za likvidaci pneumatik) 

x Kč…………………………2 967 412 Kč (Náklady – Výnosy (H.V.) 

x           = 0,485957499 Kč/kg = 0,49 Kč/kg 
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6.7   Zvýšení cen výstupů 

Zvýšení cen výstupů o 10 % a 15% jsem provedla u všech variant: 

Výnosy při provozu 1 stroje, var. 6.1. 

 Výnosy při provozu 2 strojů, var. 6.2. 

Výnosy při provozu 3 strojů, var. 6.3. 

 Výnosy 2 strojů ve dvousměnném provozu, var. 6.4. 

Výnosy 3 strojů ve dvousměnném provozu, var. 6.5. 

Náklady zůstanou stejné není třeba je znova přepočítávat. 

 

         Výnosy při provozu 1 stroje (var. 6.1) 

Výchozí údaje jsou převzaty z tab.č.6 Výnosy při provozu 1 stroje. V tab.č.16 Výnosy 

při zvýšení prodejní ceny výstupů při provozu 1 stroje, jsou základní parametry ( výrobní 

cyklus, počet cyklů za den, množství oleje v 1 cyklu, množství koksu v 1 cyklu, množství 

drátu v 1 cyklu) údaje jsou převzaty z tab.č.4 Kvalifikace vstupů a výstupů. Dále jsou zde 

vypočteny prodejní ceny zvýšené o 10% a 15%. Výnosy likvidace: zpracování pneumatik kg 

x poplatek za likvidaci, výnosy produktů při zvýšení 10% (olej, koks, drát), výnosy produktů 

při zvýšení 15% (olej, koks drát),celkové výnosy (při zvýšení 10% a 15%). 

Tab.č.16 Výnosy při zvýšení prodejní ceny výstupů při provozu 1 stroje. 

Objemy a výnosy 

Zpracování pneumatik Výnosy (produkty) 

kusy kg Olej (l) Koks (kg)  Drát (kg) 

1 cyklus (140 min) 60 600 103 350 50 

Den (10, 28 cyklů) 616,8 6168 1059 3598 514 
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Rok (330 dnů) 203 544 2 035 440 349 470 1 187 340 169 620 

Původní cena (Kč)  5,00 2,50 3,00 

Prodejní cena 

zvýšena o 10 % (Kč) 

 

5,50 

 

2,75 

 

3,30 

Prodejní cena 

zvýšena o 15 % (Kč) 

5,75 2,80 

 

3,45 

 

Poplatek za likvidaci 

(Kč) 

1,00 

 

Výnosy likvidace 

(Kč) 

2 035 440 

Výnosy při zvýšení 

10 % (Kč) 

 1 922 085 3 265 185 559 746 

Výnosy celkem při 

zvýšení 10 % (Kč) 
7 782 456 

Výnosy  při zvýšení 

15% (Kč) 

 2 009 453 3 324 552 585 189 

Výnosy celkem při 

zvýšení 15 % (Kč) 
7 954 634 

 

Hospodářský výsledek (zvýšení o 10 %) 

Výnosy celkem při zvýšení 10%   7 782 456 Kč 
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Náklady celkem              - 9 381 265 Kč (z tab.č.7 ) 

                 - 1 598 809 Kč 

Provoz 1 stroje při zvýšení prodejní ceny o 10 % , je ztrátový ve výši 1 598 809 

Kč/rok. 

Hospodářský výsledek (zvýšení o 15 %) 

Výnosy celkem při zvýšení 15%   7 954 634 Kč    

Náklady celkem              - 9 381 265 Kč (z tab.č.7) 

               -  1 426 631 Kč 

   I při zvýšení prodejní ceny o 15 %, je provoz 1 stroje ztrátový ve výši 1 426 631 

Kč/rok. 

 

Výnosy při provozu 2 strojů (var. 6.2) 

Výchozí údaje jsou převzaté z tab. č. 8 Výnosy při provozu 2 strojů. V tab.č.17 

Výnosy při zvýšení prodejní ceny výstupů při provozu 2 strojů je vypočten poplatek za 

likvidaci (výnos z likvidace je převzatý z tab.č.16 Výnosy při zvýšení prodejní ceny výstupů 

při provozu 1 stroje), výnosy z oleje 10% a 15%, výnosy z koksu 10% a 15%, výnosy z drátů 

10% a 15%, výnosy celkem (10% a 15%). 

    Tab.č.17 Výnosy při zvýšení prodejní ceny výstupů při provozu 2 strojů. 

Poplatek za likvidaci: 4 070 880 Kč 

Výnosy z likvidace 2 035 440 

Kč 

2 035 440 Kč  x 2 

str.  

Výnosy z oleje 10% : 3 844 170 Kč 

Výnos z oleje = 1 922 085 Kč 1 922 085 Kč x 2 
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str. 

Výnosy z oleje 15 %: 4 018 905 Kč 

Výnos z oleje = 2 009 452,5 Kč 2 009 452,5 Kč x 2 

str.  

Výnosy z koksu 10 %: 6 530 370 Kč 

Výnosy z koksu = 3 265 185 Kč 3 265 185 Kč x 2 

str.  

Výnosy z koksu 15 % : 6 649 104 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hospodářský výsledek (zvýšení o 10 %) 

Výnosy celkem při zvýšení 10 %    15 564 912 Kč 

Náklady celkem:              - 13 621 725 Kč (z tab.č.9) 

           1 943 187 Kč 

Výnosy z koksu = 3 324 592 Kč 3 324 552 x 2 str. 

Výnos z drátu 10 %: 1 119 492 Kč 

Výnos z drátu = 559 746 Kč 559 746 Kč x 2 str. 

Výnos z drátu 15 %: 1 170 378 Kč 

 Výnos z drátu = 585 189Kč 585 189 Kč x 2 str. 

Výnosy celkem 10 %: 15 564 912 Kč 

Výnosy celkem 15% : 15 909 267 Kč 
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Provoz 2 strojů při zvýšení prodejní ceny o 10 % dosahuje kladného výsledku ve výši  

1 943 187 Kč/rok. 

 Hospodářský výsledek (zvýšení o 15 %) 

 Výnosy celkem při zvýšení 15 %   15 909 267 Kč 

 Náklady celkem              - 13 621 725 (z tab.č.9) 

          2 287 542 Kč 

Při zvýšení 15% prodejní ceny se dosahuje kladného výsledku ve výši   2 287 542 

Kč/rok. 

 

 Výnosy při provozu 3 strojů (var. 6.3) 

Výchozí údaje jsou převzaté z  tab.č.16 Výnosy při zvýšení prodejní ceny výstupů při 

provozu 1 stroje. V tab.č.18 Výnosy při zvýšení prodejní ceny výstupů při provozu 3 strojů je 

vypočten poplatek za likvidaci (výnos z likvidace je převzatý z tab.č.16 Výnosy při zvýšení 

prodejní ceny výstupů při provozu 1 stroje), výnosy z oleje 10% a 15%, výnosy z koksu 10% 

a 15%, výnosy z drátů 10% a 15%, výnosy celkem (10% a 15%). 

       Tab.č.18 Výnosy při zvýšení prodejní ceny výstupů při provozu 3 strojů. 

Poplatek za likvidaci: 6 106 320 Kč 

Výnosy z likvidace = 2 035 440 

Kč  

2 035 440 Kč  x 3 str.  

Výnosy z oleje 10% : 5 766 255 Kč 

Výnosy z oleje = 1 922 085 Kč 1 922 085 Kč x 3 str. 

Výnosy z oleje 15 %: 6 028 357,5Kč 

Výnosy z oleje =2 009 452,5 Kč 2 009 452,5 Kč x 3 str.  
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Výnosy z koksu 10 %: 9 795 555 Kč 

Výnosy z koksu = 3 265 185 Kč 3 265 185 Kč x 3 str.  

Výnosy z koksu 15 % : 9 973 656 Kč 

Výnosy z koksu = 3 324 592 Kč 3 324 552 x 3 str. 

Výnos z drátu 10 %: 1 679 238 Kč 

Výnosy z drátu = 559 746 Kč 559 746 Kč x 3 str. 

Výnos z drátu 15 %: 1 755 567 Kč 

Výnosy z drátu = 585 189 Kč 585 189 Kč x 3 str. 

Výnosy celkem 10 %: 23 347 368 Kč 

Výnosy celkem 15% : 23 863 901 Kč 

 

Hospodářský výsledek (zvýšení o 10 %) 

Výnosy celkem při zvýšení 10 %    23 347 368 Kč 

Náklady celkem:              - 18 812 588 Kč (z tab.č.11) 

             4 534 780 Kč 

Provoz 3 strojů při zvýšení prodejní ceny o 10 % dosahuje kladného výsledku ve výši    

4 534 780 Kč/rok. 

 

 Hospodářský výsledek (zvýšení o 15%) 

 Výnosy celkem při zvýšení 15 %   23 863 901 Kč 
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 Náklady celkem              - 18 812 588 Kč (z tab.č11) 

           5 051 313 Kč 

Při zvýšení 15% prodejní ceny se dosahuje kladného výsledku ve výši 5 051 313 

Kč/rok. 

 

Výnosy 2 strojů ve dvousměnném provozu (var. 6.4) 

Výchozí údaje jsou převzaté z tab.č.12 Výnosy 2 strojů ve dvousměnném provozu. 

V tab.č.19 Výnosy při zvýšení prodejní ceny výstupů při provozu 2 strojů ve dvousměnném 

provozu je vypočten poplatek za likvidaci (výnos z likvidace je převzatý z tab.č.12 Výnosy 2 

strojů ve dvousměnném provozu), výnosy z oleje 10% a 15%, výnosy z koksu 10% a 15%, 

výnosy z drátů 10% a 15%, výnosy celkem (10% a 15%). 

Tab.č.19 Výnosy při zvýšení prodejní ceny výstupů při provozu 2 strojů ve 

dvousměnném provozu. 

Poplatek za likvidaci/1 stroje: 673 200  Kč 

Poplatek za likvidaci/2 stroje: 

 

1346400 Kč  

673 200 Kč x 2 str. 

Výnosy z oleje 10% : 2 542 452  Kč 

Zvýšena cena = 5, 50 Kč 

Výnos z oleje = 231 132 Kč 

5,50 Kč x 231 132 Kč x 2 str. 

Výnosy z oleje 15 %: 2 658 018Kč 

Zvýšená cena = 5,75 Kč 

Výnos z oleje = 231 132 Kč 

5,75 Kč x 231 132 Kč x 2 str.  
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Výnosy z koksu 10 %: 4 319 700 Kč 

Zvýšená cena = 2,75 Kč 

Výnos z koksu = 785 400 Kč 

2,75 Kč x 785 400 Kč x 2 str.  

Výnosy z koksu 15 % : 4 398 240 Kč 

Zvýšená cena = 2,80 Kč 

Výnos z koksu = 785 400 Kč 

2,80 Kč x 785 400 Kč x 2 

str. 

Výnos z drátu 10 %: 740 520 Kč 

Zvýšená cena 3,30 Kč 

Výnos z drátu = 112 200 Kč 

3,30 Kč x 112 200 Kč x 2 

str. 

Výnos z drátu 15 %: 774 180 Kč 

Zvýšená cena = 3,45 Kč 

Výnos z drátu = 112 200 Kč 

3,45 Kč x 112 200 Kč x 2 

str. 

Výnosy celkem 10 %: 8 949 072 Kč 

Výnosy celkem 15% : 9 176 838 Kč 

 

Hospodářský výsledek (zvýšení o 10 %) 

Výnosy celkem při zvýšení 10 %    8 949 072 Kč 

Náklady celkem:             - 11 510 736 Kč (z tab.č.13) 

           - 2 561 664 Kč 
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Provoz 2 strojů (dvousměnný provoz) při zvýšení prodejní ceny o 10 % dosahuje 

záporného výsledku ve výši 2 561 664 Kč/rok. 

 Hospodářský výsledek (zvýšení o 15 %) 

 Výnosy celkem při zvýšení 15 %   9 176 838 Kč 

 Náklady celkem              - 11 510 736 Kč (z tab.č.13) 

                   -  2 333 898 Kč 

Při zvýšení 15% prodejní ceny 2 strojů (dvousměnný provoz) se dosahuje záporného 

výsledku ve výši 2 333 898 Kč/rok. 

 

 Výnosy 3 strojů ve dvousměnném provozu (var.6.5) 

Výchozí údaje jsou převzaté z tab.č.14 Výnosy 3 strojů ve dvousměnném provozu. 

V tab.č.20 Výnosy při zvýšení prodejní ceny výstupů při provozu 3 strojů ve dvousměnném 

provozu je vypočten poplatek za likvidaci (výnos z likvidace je převzatý z tab.č.12 Výnosy a 

náklady 3 strojů ve dvousměnném provozu), výnosy z oleje 10% a 15%, výnosy z koksu 10% 

a 15%, výnosy z drátů 10% a 15%, výnosy celkem (10% a 15%). 

            Tab.č.20 Výnosy při zvýšení prodejní ceny výstupů při provozu 3 strojů  

                                     (dvousměnný provoz). 

Poplatek za likvidaci/1 

stroje: 

673 200  Kč 

Poplatek za likvidaci/3 

stroje: 

2 019 600 Kč 

673 200 Kč x 3 str. 

Výnosy z oleje 10% : 3 813 678 Kč 

Zvýšená cena =5, 50 Kč 5,50 Kč x 231 132 Kč x 3 str. 
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Výnos z oleje = 231 132 Kč 

Výnosy z oleje 15 %: 3 987 027Kč 

Zvýšená cena = 5,75 Kč 

Výnos z oleje = 231 132 Kč 

5, 75 Kč x 231 132 Kč x 3 str.  

Výnosy z koksu 10 %: 6 479 550 Kč 

Zvýšená cena = 2,75 Kč 

Výnos z koksu = 785 400 

Kč 

2,75 Kč x 785 400 Kč x 3 str.  

Výnosy z koksu 15 % : 6 597 360 Kč 

Zvýšená cena = 2,80 Kč 

Výnos z koksu = 785 400 

Kč 

2,80 Kč x 785 400 Kč x 3 str. 

Výnos z drátu 10 %: 110 780 Kč 

Zvýšená cena = 3,30 Kč 

Výnos z koksu = 112 200 

Kč 

3,30 Kč x 112 200 Kč x 3 str. 

Výnos z drátu 15 %: 1 161 270 Kč 

Zvýšená cena = 3,45 Kč 

Výnos z drátu = 112 200 Kč 

3,45 Kč x 112 200 Kč x 3 str. 

Výnosy celkem 10 %: 12 423 608 Kč 
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Výnosy celkem 15% : 13 765 257 Kč 

 

Hospodářský výsledek (zvýšení o 10%) 

Výnosy celkem při zvýšení 10 %    12 423 608 Kč 

Náklady celkem:              - 15 796 106 Kč (z tab.č.15)  

           - 3 372 498 Kč 

Provoz 3 strojů (dvousměnný provoz) při zvýšení prodejní ceny o 10 % dosahuje 

záporného výsledku ve výši 3 372 498 Kč/rok. 

 Hospodářský výsledek (zvýšení o 15%) 

 Výnosy celkem při zvýšení 15 %   13 765 257 Kč 

 Náklady celkem              - 15 796 106 Kč (z tab.č.15) 

         - 2 030 849 Kč 

Při zvýšení 15%  prodejní ceny 3 strojů (dvousměnný provoz), se dosahuje záporného 

výsledku ve výši  2 030 849 Kč/rok. 

 

6.8 Změna výrobního cyklu 

Z vypočtených variant jsem si vybrala 2 ziskové varianty a změnila jsem výrobní 

cyklus ze 140 min. na 160 min. Toto jsem provedla proto, abych zjistila, jak se tato změna 

promítne do hospodářského výsledku. Výchozí údaje jsou převzaté z tab.č.10 Výnosy  při 

provozu 3 strojů. V tab.č.21 Výnosy při provozu 3 stojů (při změně výrobního cyklu)  se 

nachází základní parametry ( výrobní cyklus, počet cyklů za den, množství oleje v 1 cyklu, 

množství koksu v 1 cyklu, množství drátu v 1 cyklu) údaje jsou převzaty z tab.č.4 Kvalifikace 

vstupů a výstupů. Prodejní ceny jsou  převzaty z tab.č.5 Ceny jednotlivých produktů. Dále 

jsou zde vypočteny výnosy/1 stroje jednotlivých produktů (oleje, koksu, drátu) a výnosy/3 
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strojů jednotlivých produktů (oleje, koksu, drátu). Poplatek za likvidaci: zpracování 

pneumatik (kg) x poplatek za likvidaci. Celkové výnosy. 

Tab.č. 21 Výnosy při provozu 3 strojů (při změně výrobního cyklu). 

Objemy a výnosy 

Zpracování pneumatik 
Výnosy (produkty) 

Kusy Kg Olej (l) Koks (kg) Drát (kg) 

1 cyklus (160 min) 
60 600 103 350 50 

Den ( 9 cyklů) 
540 5 400 927 3 150 450 

Rok (330 dnů) 
178 200 1 782 000 305 910 1 039 500 148 500 

Prodejní cena (Kč) 
 5 2,5 3 

Poplatek za likvidaci (Kč) 
1,00 

Výnosy (Kč)/ 1 stroje 
 1 782 000 1 529 550  2 598 750 445 500 

Výnosy (Kč) / 3 stroje 
 5 346 000 4 588 650 7 796 250 1 336 500 

Výnosy celkem (Kč) 
19 067 400 

 

Výchozí údaje jsou převzaté z tab.č.11 Náklady při provozu 3 stojů. V tab.č.22 

Náklady při provozu 3 strojů (při změně výrobního cyklu) jsou vypočteny všechny podstatné 

položky nákladů pro provoz 3 strojů (spotřeba el. energie, náklady na svoz pneumatik ze 

sběrných míst, placené nájemné výrobních prostorů, platby pracovní agentuře za výrobní 

pracovníky, opravy a údržba, odpisy, ostatní výrobní režie, osobní náklady na správní 

pracovníky, placené nájemné kancelářských prostorů, ostatní správní režie, odbytové náklady, 

úrokové náklady) a nakonec jsou zde vypočteny celkové náklady. 
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           Tab.č.22 Náklady při provozu 3 strojů (při změně výrobního cyklu). 

 

Spotřeba el. energie: 

 

 

4 274 127 Kč 

 

Cena = 3,90 Kč/kwh 

9 cyklů x 0,5 hod./cyklus x 246 kwh x 

330 dnů x 3 str.  

Roční spotřeba = 365 310 kwh x 3,90 

Kč/kwh 

 

Náklady na svoz pneumatik: 

 

 

1 069 200 Kč 

Množství pneumatik = 1 782 000 

kg  

 

 

1 782 000  kg x 3str. x 0,2 Kč/kg 

 

Nájemné výrobních prostor: 

 

 

 

480 000 Kč 

 

Platby pracovní agentuře za 

pracovníky: 

 

2 851 200 Kč 

 

 120 Kč/hod. 

 

 

Pracovní čas/den x počet prac. x směny x 

počet dnů 

 

8h x 3 pra. x 3 směny x 330 dnů x 120 

Kč/hod. 

 

Opravy a údržba: 

 

 

630 000 Kč 

 

3% ze 7 mil. x 3 str. 

 

 

 

 

Odpisy: 

 

 

4 200 000 Kč 

 

Odpisy 5 let z 21 mil. Kč (7 mil. x 

3 str.) 
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Ostatní výrobní režie: 

 

 

 

210 000 Kč 

 

1% z 21 mil. Kč (7 mil. x 3 str.) 

 

 

 

 

Osobní náklady správních 

pracovníků: 

 

 

2 160 000 Kč 

 

180 000 Kč/měs. 

 

 

180 000 Kč x 12 měs. 

 

Nájemné kancelářských 

prostorů: 

 

 

240 000 Kč 

 

Ostatní správní režie: 

 

 

360 000 Kč 

 

30 000 Kč/měs. 

 

 

30 000 Kč x 12 měs. 

 

Odbytové náklady: 

 

 

1 050 000 Kč 

 

5% z 21 mil. Kč (7 mil. x 3 str.) 

 

 

 

 

Úrokové náklady: 

 

 

528 123 Kč 

Úvěr 15 mil. Kč 

Průměrný úrok 176 041 Kč/1stroj 

 

176 041 Kč x 3 str. 

 

Náklady celkem: 

 

18 052 650 Kč 

 

 

 

Hospodářský výsledek: 

 

Výnosy ………………………………..19 067 400 Kč 

Náklady………………………………- 18 052 650 Kč 

                                                                              1 014 750 Kč 
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Při změně výrobního cyklu ze 140 min. na 160 min.  (ve variantě 6.3) se dosahuje 

kladného hospodářského výsledku ve výši 1 014 750 Kč/rok, což je pro firmu příznivé. 

 

Druhou variantou je varianta provozu 3 strojů při zvýšení cen výstupů (10%,15%). 

Výchozí údaje jsou převzaty z tab.č.18 Výnosy při zvýšení prodejní ceny výstupů při provozu 

3 strojů.V tab.č.23 Výnosy při provozu 3 strojů při zvýšení cen (při změně výrobního cyklu) 

jsou vypočteny výnosy produktů (olej, koks, drát), výnosy z oleje 10% a 15%, výnosy 

z koksu 10% a 15%, výnosy z drátů 10% a 15%, výnosy celkem (10% a 15%). 

Tab.č.23 Výnosy při provozu 3 strojů při zvýšení cen (při změně výrobního cyklu). 

Objemy a 

výnosy 

Zpracování pneumatik Výnosy (produkty) 

Kusy Kg Olej (l) Koks (kg) Drát (kg) 

 

1 cyklus 

(160 min) 

 

60 600 103 350 50 

 

Den ( 9 

cyklů) 

 

540 5400 927 3150 450 

 

Rok (330 

dnů) 

 

178 200 1 782 000 305 910 1 039 500 148 500 

 

Prodejní cena 

     (Kč)      

 

 

5,00 2,50 3,00 

 

Zvýšená  

prodejní cena 

o 10% (Kč) 

 

 
5,50 

 

2,75 

 

3,30 

 

 

Zvýšená 

prodejní cena 

o 15% (Kč) 

 

 5,75 2,80 3,45 

 

Poplatek za 

likvidaci (Kč) 
1,00 
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Výnosy při  

zvýšení 10 % 

(Kč) 

 

 
5 346 000 

1 782 000 x 3 str. 

5 047 515 
1 682 505 x 3 

str. 

8 575 875 
2 858 625 

x 3 str. 

1 470 150 

490 050 x 

3 str. 

 

Výnosy 

celkem při 

zvýšení o 

10 % (Kč) 

 

20 439 540 

 

Výnosy při 

zvýšení o 

15% (Kč) 

 

 
     5 346 000 
1 782 000 x 3str. 

   5 276 947,5  
1 758 982,5 x 

3 str. 

8 731 800 
2 910 600 

x 3 str. 

1 536 975 
512 325 x 

3str. 

Výnosy 

celkem při 

zvýšení o 

15% (Kč) 

 

20 891 723 

 

Výchozí údaje jsou převzaty z tab.č.11 Náklady při provozu 3 stojů. V tab.č.24 

Náklady při provozu 3 strojů při zvýšení cen (při změně výrobního cyklu) jsou vypočteny 

všechny podstatné položky nákladů pro provoz 3 strojů (spotřeba el. energie, náklady na svoz 

pneumatik ze sběrných míst, placené nájemné výrobních prostorů, platby pracovní agentuře 

za výrobní pracovníky, opravy a údržba, odpisy, ostatní výrobní režie, osobní náklady na 

správní pracovníky, placené nájemné kancelářských prostorů, ostatní správní režie, odbytové 

náklady, úrokové náklady) a nakonec jsou zde vypočteny celkové náklady. 

         Tab.č.24 Náklady při provozu 3 strojů při zvýšení cen (při změně výrobního cyklu). 

 

Spotřeba el. energie: 

 

 

 

4 274 127 Kč 

 

Cena = 3,90 Kč 

 

 

9 cyklů x 0,5 hod./cyklus x 246 kwh x 330 dnů 

x 3 str. x 3,90 Kč/kwh 

 

Roční spotřeba = 365 310 kwh x 3 str. x 3,90 

Kč/kwh 
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Náklady na svoz pneumatik: 

 

 

1 069 200 Kč 

 

Množství pneumatik = 

1 782 000  

 

 

1 782 000 kg x 3str. x 0,2 Kč/kg 

 

Nájemné výrobních prostor: 

 

 

480 000 Kč 

 

Platby pracovní agentuře za 

pracovníky: 

 

2 851 200 Kč 

 

 120 Kč/hod. 

 

Pracovní čas/den x počet prac. x směny x počet 

dnů 

 

8h x 3 pra. x 3 směny x 330 dnů x 120 Kč/hod. 

 

Opravy a údržba: 

 

 

630 000 Kč 

 

3% ze 7 mil. x 3 str. 

 

 

 

Odpisy: 

 

 

4 200 000 Kč 

 

Odpisy 5 let z 21 mil. Kč (7 

mil. x 3 str.) 

 

 

 

Ostatní výrobní režie: 

 

 

210 000 Kč 

 

1% z 21 mil. Kč (7 mil. x 3 

str.) 

 

 

 

Osobní náklady správních 

pracovníků: 

 

2 160 000 Kč 

 

180 000 Kč/měs. 

 

 

180 000 Kč x 12 měs. 

 

Nájemné kancelářských  

prostorů: 

 

 

240 000 Kč 
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Ostatní správní režie: 

 

 

360 000 Kč 

 

30 000 Kč/měs. 

 

 

30 000 Kč x 12 měs. 

 

Odbytové náklady: 

 

 

1 050 000 Kč 

 

5% z 21 mil. Kč (7 mil. x 3 

str.) 

 

 

Úrokové náklady: 

 

 

528 126 Kč 

Úvěr 15 mil. Kč 

Průměrný úrok 176 042 

Kč/1stroj 

 

176 042 Kč x 3 str. 

 

Náklady celkem: 

 

 

18 052 650 Kč 

  

Hospodářský výsledek (zvýšení 10%) 

 

Výnosy……………………………………20 439 540 Kč  

Náklady…………………………………- 18 052 650 Kč 

                 2 386 890 Kč 

 

 

Hospodářský výsledek (zvýšení 15%) 

Výnosy……………………………………20 891 723 Kč 

Náklady…………………………………- 18 052  650 Kč 

                                                                                  2 839  077 Kč 

V těchto variantách při změně výrobního cyklu se dosahuje kladného hospodářského 

výsledku. U zvýšení o 10 % je to, 2 386 890 Kč/rok. U zvýšení o 15 % je to, 2 839 077 

Kč/rok. 
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7 Závěr 

V závěru mé diplomové práce bych chtěla zrekapitulovat dosažené výsledky ve 

společnosti HOKS INDUSTRY a. s.. 

Staré pneumatiky jsou v dnešní době stále větším problémem životního prostředí a to 

díky velkému rozmachu automobilového průmyslu za poslední léta. 

Pro svou diplomovou práci jsem si vybrala společnost HOKS INDUSTRY a. s., která 

se zabývá likvidací použitých pneumatik. Společnost HOKS INDUSTRY a. s., díky svému 

zařízení HOKS – TS 500 likviduje všechny druhy odpadu z pryže, včetně starých pneumatik. 

Ročně vzniká na světě asi 1 miliarda starých pneumatik. Zařízení HOKS – TS 500, dokáže 

odpadní pryž přeměnit na certifikované palivo a to pyrolýzní koks a pyrolýzní olej a třetí 

surovinou je kovový šrot. Předpokládané ceny těchto jednotlivých produktů jsou odvozeny od 

podobných produktů a nabídce potencionálních odběratelů, dle informací pracovníků 

společnosti. Olej - 5,00 Kč/l, Koks – 2,50 Kč/kg, Drát – 3,00 Kč/kg. 

Cílem práce bylo zjištění hospodářského výsledku při různých výrobních kapacitách, 

nákladech a cenách výstupních produktů. Vypočetla jsem několik variant a došla k těmto 

závěrům. 

Varianta 6.1 (jeden stroj třísměnný provoz), varianta 6.4 (dva stroje dvousměnný 

provoz) a varianta 6.5 (tři stroje dvousměnný provoz) jsou ztrátové a pro akciovou společnost 

nevyhovující. 

Varianta 6.2 (dva stroje na třísměnný provoz) dosahuje kladného hospodářského 

výsledku ve výši 898 275 Kč/rok. 

Varianta 6.3 (tři stroje na tři směny) je nejvíce vyhovující z pěti variant. U této 

varianty dosahuje společnost nejvyššího hospodářského výsledku ve výši 2 967 412 Kč/rok. 

Při zvýšení cen výstupů o 10 % a 15 % je stav u všech variant následující. Ani zvýšení 

cen výstupů o 10 % resp. 15 % nepřineslo kladný hospodářská výsledek u ztrátových variant 

(6.1,6.4,6,5). Je logické, že ziskové varianty svůj kladný hospodářský výsledek ještě zvýšily ( 

2 stroje až na 2 287542 Kč/rok, 3 stroje na 5 051 313 Kč/rok). 
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V závěru propočtové části práce (6.8) byly provedeny propočty u 2 ziskových variant 

při zvýšení délky výrobního cyklu ze 140 min. na 160 min. U zvýšení o 10 % se dosahuje 

kladného hospodářského výsledku a to ve výši 2 386 890 Kč/rok. Stejně tak, i u  zvýšení o 15 

%  je hospodářský výsledek kladný ve výši 2 839 077 Kč/rok. Tato varianta je pro společnost, 

také vyhovující, ale dosahuje se menšího hospodářského výsledku než u varianty 6.3. 

V tab.č.25 Přehled ztrátových variant se nachází všechny hospodářské výsledky, které jsou 

ztrátové. V tab.č.26 Přehled ziskových variant se nachází všechny hospodářské výsledky, 

které jsou ziskové. 

                                Tab.č.25 Přehled ztrátových variant. 

 Hospodářský výsledek 

(Kč/rok) 

Výnosy a náklady při provozu 1 stroje (var.6.1) - 2 121 265 

Výnosy a náklady 2 strojů ve dvousměnném provozu (var. 

6.4) 

- 3 252 816 

Výnosy a náklady 3 strojů ve dvousměnném provozu (var.6.5) - 3 409 223 

Výnosy při provozu 1 stroje při zvýšení 10% (var.6.1) - 1 598 809 

Výnosy při provozu 1 stroje při zvýšení 15% (var.6.1) - 1 426 631 

Výnosy 2 strojů ve dvousměnném provozu při zvýšení o 10% 

(var.6.4) 

- 2 561 664 

Výnosy 2 strojů ve dvousměnném provozu při zvýšení o 15% 

(var.6.4) 

- 2 333 898 

Výnosy 3 strojů ve dvousměnném provozu při zvýšení o 10% 

(var.6.5) 

- 3 372 498 

Výnosy 3 strojů ve dvousměnném provozu při zvýšení o 15% - 2 030 849 
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(var.6.5) 

 

                              Tab.č.26  Přehled ziskových variant.  

 Hospodářský výsledek 

(Kč/rok) 

Výnosy a náklady při provozu 2 strojů (var.6.2) 898 275 

Výnosy a náklady při provozu 3 strojů (var.6.3) 2 967 412 

Výnosy při provozu 2 strojů při zvýšení o 10% (var.6.2) 1 943 187 

Výnosy při provozu 2 strojů při zvýšení o 15% (var.6.2) 2 287 542 

Výnosy při provozu 3 strojů při zvýšení o 10% (var.6.3) 4 534 780 

Výnosy při provozu 3 strojů při zvýšení o 15% (var.6.3) 5 051 313 

Výnosy při provozu 3 strojů (při změně výrobního cyklu) 1 014 750 

Výnosy při provozu 3 strojů pří zvýšení cen o 10% (při změně 

výrobního cyklu) 

2 386 890 

Výnosy při provozu 3 strojů pří zvýšení cen o 15% (při změně 

výrobního cyklu) 

2 839 077 

 

Společnosti se vyplatí pouze provoz 2, či 3 strojů ve třísměnném provozu. Ostatní 

varianty nepřicházejí k úvahu. 
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8  Přílohy 

 Příloha č. 1 : Zařízení HOKS – TS 500 (obr. č.1 – obr. č.5) 
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 Příloha č. 1: Zařízení HOKS – TS 500 (obr. č.1 – obr. č.5) 

  Obr.č.1      Zařízení HOKS – TS 500 

 

 

 

 

 

 

 

   Obr.č.2     Zařízení HOKS – TS 500 
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   Obr.č.3      Zařízení HOKS – TS 500 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Obr.č.4     Zařízení HOKS – TS 500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 62 

   Obr.č.5      Zařízení HOKS – TS 500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


