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Anotace 

Bakalářská práce se zabývá problematikou investičního rozhodování, které slouží k 

vytváření optimálních rozhodnutí v oblasti investiční činnosti podniku. V teoretické části 

jsou rozebrány základy investičního rozhodování a následně jsou 

charakterizovány metody, které je možné v této oblasti využít. Efektivním 

nástrojem, který popisuji a následně využívám se své práci, je tvorba 

technicko-ekonomických studií. V praktické části je řešena technicko-ekonomická 

studie zvýšení objemu realizovaných služeb v konkrétních podmínkách společnosti 

SLAOS spol. s.r.o. Mezi základní ukazatele využívané v technicko-ekonomické 

studii zvýšení objemu realizovaných služeb ve společnosti SLAOS spol. s.r.o. 

patří doba návratnosti a rentabilita investice. 

Klíčová slova: investiční rozhodování, technicko-ekonomická studie, ekonomická 

efektivnost, analýza, podnikatelský projekt 

 

Abstract 

This thesis deals with investment decisions, which serve to establish the optimal 

investment decisions in the enterprise. In theoretical part deals with the basics of 

investment decisions and subsequently characterized by methods that can be used in this 

area. Effective tool to describe and then I use in my work, is the creation 

techno-economic studies. The practical part is solved by technical-economic study realized 

an increase in services in specific conditions of SLAOS spol. s.r.o. The basic indicators 

used in technical-economic study carried out increasing the volume of services in society 

SLAOS spol. s.r.o. include payback and return on investment. 

 

Keywords: investment decisions, technical-economic studies, economic efficiency, 

analysis, business project 
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1 Úvod 
Pracuji v malé společnosti a zjišťuji, že v její části – středisku prádelny a čistírny 

dochází ke stagnaci, středisko nevytváří dostatečnou ekonomickou efektivnost, není 

věnována dostatečná péče jeho rozvoji a naplňování zvýšených požadavků zákazníků na 

komplexní služby. Uvědomuji si, že bez investic a realizovaných opatření se nemůže obejít 

žádná společnost bez ohledu na její velikost. Investiční rozhodování obecně představuje u 

nefinančních podniků rozhodování o obnově a rozšíření investičního majetku, běžného 

majetku, do reklamy, výchovy pracovníků a v menší míře jde o investování do finančního 

majetku. Pro investiční činnost je typické jeho dlouhodobost, je nezbytné uvažovat s 

faktorem času a s rizikem změn po dobu plánování i realizace daného investičního 

projektu. Při investičním plánování je velmi důležitá celková znalost vnějších i vnitřních 

podmínek, za kterých se investice uskutečňuje, a ve kterých bude působit. Rozhodnutí o 

růstových opatřeních zvláště v oblasti investic jsou vzhledem k dlouhodobému působení na 

ekonomický výsledek firmy jedním z nejdůležitějších počinů, kdy nesprávné rozhodnutí 

může v oblasti finančních toků ohrozit firmu v jejím budoucím fungování. V malých 

firmách jsou někdy prováděna rozhodnutí intuitivně, což může mít likvidační důsledky. 

Proto jsem se rozhodla zpracovávat analýzu současného stavu střediska, a to komplexně 

včetně vyhodnocení všech podnětů od zákazníků a stanovit návrh opatření na zvýšení 

objemu realizovaných služeb střediska prádelny a čistírny s cílem zlepšení její ekonomické 

efektivnosti. Technicko-ekonomická analýza v nejobecnějším pojetí jsou dokumenty 

různorodého rozsahu a obsahu, které nejsou zpracovány v souladu s žádnou normou, 

nařízením nebo vyhláškou a představují převážně veškeré podklady potřebné pro investiční 

rozhodování. Mezi podklady této studie patří analýzy, které podnik provádí v rámci svého 

investičního projektu. Poznání trhu, analýza, vyjasnění konkurenční situace, prognóza 

poptávky aj. tvoří východiska pro koncipování marketingové strategie projektu. 

Cílem bakalářské práce je zpracovat na základě analýzy současného stavu technicko-

ekonomickou studii zvýšení objemu realizovaných služeb v podmínkách střediska 

prádelny a čistírny společnosti SLAOS spol. s.r.o. Metoda řešení této studie musí být 

přizpůsobena skutečností, že se jedná o malou organizací zajišťující služby. 
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2 Proces přípravy a realizace podnikatelských investičních 

projektů 

Podnikatelské investiční projekty jsou tvořeny soubory technických a ekonomických 

studií sloužících pro přípravu, realizaci, financování a efektivní provozování investice. 

Každý projekt určitým způsobem ovlivňuje své okolí a zároveň je sám ovlivňován 

okolními vlivy. Čím je větší projekt, tím působí větší vlivy. Při sestavování projektu je 

třeba reálné stanovení konkrétních cílů, z nichž pak vychází veškeré řízení projektu. Jedná 

se o cíle [5]: 

- technického charakteru (spolehlivost, výrobní kapacita aj.) 

- ekonomického charakteru (vývoz, dovoz, obrat, rentabilita aj.) 

- časového charakteru (zahájení výstavby, zahájení užívání aj.) 

 

Podnikatelské investiční projekty se člení z hlediska [5]: 

1. výše kapitálových výdajů 

2. charakteru přínosu pro podnik 

3. stupně závislosti 

4. vztahu k objemu původního majetku 

5. typů peněžních toku z investic         

 

Jednou ze základních náplní podnikatelské strategie firmy je příprava a realizace 

podnikatelských projektů. Předpokladem dosažení podnikatelských úspěchů je kvalitní 

příprava. Vlastní příprava a realizace podnikatelského projektu od seznámení s určitou 

základní myšlenkou projektu až po následné uvedení do provozu můžeme chápat jako sled 

několika fází. V praxi se můžeme setkat s různým členěním těchto fází, ale mezi nejčastější 

patří dělení v níže uvedené tabulce (tabulka 1). [1] 
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Tabulka 1: Členění fází investičním projektů [[[[4,7]]]] 

Fotr, J. a Souček, I. Schollrová, H. 

předinvestiční předinvestiční 

investiční investiční 

provozní provozní 

 ukončení provozu a likvidace 

 

Tyto fáze lze chápat také jako určité etapy života projektu vyobrazené níže 

(obrázek 1).  

Obrázek 1: Etapy života projektu [[[[12]]]] 
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2.1 Předinvestiční fáze 

Je to přípravná fáze. Součástí fáze je sběr marketingových, technických 

a ekonomických informací, které slouží jako podklady zpracování projektu. Předinvestiční 

fázi by měla být opravdu věnována největší pozornost. Informace, které jsou v této fázi 

získány, rozhodují o úspěchu či neúspěchu projektu. [6] 

Představuje hledání příležitostí neustálým sledováním podnikatelského okolí podniku. 

Získané informace je třeba posoudit a vyhodnotit. K vyhodnocování a zpracování poznatků 

je možno použít studie těchto příležitostí. Studie by měly být stručné, málo nákladné a 

měly by osvětlit podstatné aspekty těchto příležitostí. Výsledkem je určitý předběžný výběr 

příležitostí, kterým bude věnována pozornost a naopak vyloučit ty, kde hrozí vysoké riziko 

neúspěchu nebo finanční ztráty, finanční náročnost apod. Součástí této fáze při 

vyhodnocování je předběžná technicko-ekonomická studie, která tvoří mezistupeň mezi 

hledáním příležitostí a zpracováním jejich důkladné analýzy. Předběžný výběr by měl 

zhodnotit, jakým příležitostem se dále věnovat. Poslední součástí je technicko-ekonomická 

studie, která by již měla poskytnout veškeré podklady potřebné pro rozhodnutí realizace 

projektu. Je označována jako studie proveditelnosti. Při provedení studií a analýz těchto 

fází by mělo být rozhodnuto [6]:  

• Zda investici uskutečnit 

• Kdy investici uskutečnit 

• Kterou investici realizovat  

 

2.2 Investiční fáze 

Hlavním cílem investiční fáze je zpracování kvalitního plánu a účinné vlastní řízení 

realizace projektu. Představuje vlastní realizaci projektu. Má dvě základní etapy [1]:  

• etapa projekční – vytvoření právního, finančního a organizačního rámce zadání 

stavby, zpracování úvodní a prováděcí projektové dokumentace 

• etapa realizační – realizace výstavby, příprava uvedení do provozu, uvedení do 

provozu, zkušební provoz a aktualizace dokumentace systému  

 

Kritickým faktorem pro investiční fázi je čas. Důležitá je kontrola časového plánu 
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realizace a včasné odhalení odchylek. Zásadní chybou je snažení o zkrácení nebo 

přeskočení některých kroků předinvestiční fáze s cílem snížit náklady na přípravu projektu. 

[2] 

 

2.3 Provozní fáze 

Obsahuje zkušební provoz, jeho vyhodnocování, postupné zdokonalování, následný 

běžný provoz a v poslední řadě údržbu projektu. V této fázi se mohou vyskytovat 

problémy, které se posuzují z krátkodobého a dlouhodobého hlediska. Krátkodobý pohled 

představuje uvedení projektu do provozu. Problém, který zde může nastat, se týká např. 

nezvládnutí technologického procesu, nedostatečná kvalifikace pracovníků a další. Svůj 

počátek má však většina problémů již ve fázi realizace projektu. Dlouhodobý pohled 

představuje celkovou strategii, která tvoří základ projektu. Významnou součástí provozní 

fáze je činnost, která zajišťuje spolehlivý provoz. Jedná se o údržbu zařízení, která má své 

cíle [1]: 

• zachování investice a udržení je ve stavu odpovídajícím požadavkům provozu 

• aplikace strategie údržby pro maximalizaci dostupnosti a využití zařízení 

• doporučení, která se týkají volby materiálů, oprav nebo modifikaci zařízení  

 

Činnost údržby je ve firmách realizována různými způsoby, které představují pro firmu 

náklad. Náklad je třeba zakomponovat do projektu a má obvykle fixní charakter. [1] 

2.3 Ukončení provozu a likvidace 

Představuje konečnou fázi života projektu. Zahrnuje převážně činnosti, jako jsou 

demontáž zařízení a jeho likvidace, prodej veškerých nepotřebných zásob, sanace lokality 

a jiné. Součástí konečné fáze jsou příjmy z likvidovaného majetku, tak i náklady na jeho 

likvidaci. Rozdíl mezi příjmy a výdaji z likvidace projektu tvoří likvidační hodnota 

projektu. Likvidační hodnota projektu v posledním roce jeho života je součást peněžního 

toku projektu. V případě kladné likvidační hodnoty se zvyšuje ukazatel ekonomické 

efektivnosti projektu a v opačném případě se snižuje ukazatel ekonomické efektivnosti 

projektu. Fáze týkající se ukončení provozu a likvidace v mé práci není popsaná, protože 

zařízení a technologie mají dlouhodobý charakter. [7] 
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3 Technicko-ekonomická studie podnikatelského projektu 

Technicko-ekonomická studie, cizími slovy Feasibility Study, je nejdůležitější 

součástí předinvestiční fáze, poskytuje klíčové podklady pro rozhodování k realizaci 

vlastního projektu. Technicko-ekonomická studie je detailní rozbor technických, 

ekonomických, manažerských, finančních a mnoha dalších aspektů. Studie přináší 

společnosti důležité informace. Podstatou studie je celkové vyhodnocení podnikatelského 

projektu. Příprava technicko-ekonomické studie je iterační proces postupného zpřesňování 

jejích jednotlivých prvků s mnoha zpětnými vazbami. [4]   

3.1 Náplň technicko-ekonomické studie 

Každý autor popisuje jinak celkovou náplň technicko-ekonomické studie, a proto pro 

bližší přehled je v níže uvedené tabulce (tabulka 2) popis od tří vybraných autorů.  

Tabulka 2: Jednotlivé fáze technicko-ekonomické studie vybraných autorů [[[[4,5,9]]]] 

 
Valach, J. a kolektiv 

 
Fotr, J. a Souček, I. 

 
Kislingerová, E. 

Souhrnný přehled výsledků Strategie firmy a rozsah projektu Analýza trhu 

Zdůvodnění a vývoj projektu Analýza rizika Analýza vstupu 

Kapacita trhu a produkce Marketingová strategie Marketingová strategie 

Materiální vstupy Základní materiály a suroviny Analýza výrobního zařízení 

Lokalizace a prostředí Umístění projektu Analýza lokalizace projektu 

Technický projekt Technologický proces a výrobní 
zařízení 

Analýza rizika 
 

Organizační projekt Organizační uspořádání Analýza organizace a řízení 

Pracovní síly Pracovníci a mzdové náklady Analýza lidských zdrojů 

Časový plán realizace Plán realizace projektu Plán realizace 

Finanční a ekonomické vyhodnocení, 
včetně rizika projektu 

Rozpočet projektu Finanční analýza a hodnocení 

V praktické části používám pro zpracování technicko-ekonomické studie převážně dle 

autora pana Jiřího Fotra a Ivana Součka. 
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Studie by měla zachycovat dosažené výsledky z hlediska jednotlivých prvků 

podnikatelského projektu a podstatné aspekty celého optimalizačního procesu, který je 

k výsledkům vedl. Měla by formulovat a hodnotit co nejvíce variant výrobního programu, 

technologie, materiálů, velikosti a umístění výrobní jednotky, financovaní aj. se zřetelem 

na jejich vzájemné vazby. Při zpracovávaní technicko-ekonomické studie je zapotřebí 

zdůraznit dva aspekty. Prvním aspektem je tvůrčí myšlení a variantní přístupy 

zpracovatelů. Druhým aspektem je těsná závislost jednotlivých složek technicko-

ekonomické studie. Zpracování studie je ve většině případů obtížné z důvodu existence 

většího počtu variant projektu i předpokladů, ze kterých vychází hodnocení a výběr 

variant. Důležité je uvést a podrobně zdůvodnit jaké metody a postupy byly použity při 

hodnocení variant. Studii převážně zpracovává tým odborníků, kteří pokrývají všechny 

významné oblasti projektu. Jedná se o ekonomy, marketingové specialisty, technology, 

specialisty z oblasti financování a účetnictví a specialisty na ochranu životního prostředí. 

Každý projekt sebou nese náklady na zpracování.  Podle výše těchto nákladů rozlišujeme 

velké projekty, projekty středního rozsahu a malé projekty. Pro odhad nákladů na 

zpracování projektu se využívá vynaložený čas. [9] 
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4 Finanční analýza a hodnocení projektů 

Pro moji práci představuje finanční analýza jedenu z klíčových nástrojů pro 

zpracování celého projektu. 

Finanční analýza představuje pro technicko-ekonomickou studii projektu velmi 

důležitou roli. Poskytuje nejen základní informace pro přijetí či zamítnutí projektu, ale 

slouží jako ukazatel pro výběr správné varianty, která by se měla realizovat. Tvoří 

důležitou součást pro investiční a finanční rozhodování. Investiční rozhodování souvisí 

s věcnou náplní projektu. Představuje výrobní program, technologický proces, rozhodnutí 

k čemu konkrétně poslouží investice. Finanční rozhodování souvisí s rozhodnutím, zda 

určitý projekt realizovat. Poukazuje na to v jaké struktuře a velikosti bude zapotřebí 

finančních zdrojů. Mezi těmito rozhodnutími existuje těsná závislost. Společným znakem 

je peněžní tok neboli CASH FLOW projektu po celou dobu jeho života. [4] 

4.1 Finanční kritéria efektivnosti investičních projektů 

Jedním z důležitých cílů každého investičního projektu je zajištění výnosnosti 

plánované investice. Pokud podnik investuje na úkor své likvidity, pak by si měl zajistit 

návratnost peněžních prostředků, které byly použity pro pořízení. Tato investice přináší 

vyšší riziko než vypůjčení potřebných financí na kapitálovém trhu. Proto se od takové 

investice očekává vyšší peněžní výnos, než je úrok na kapitálovém trhu. Výnosnost, riziko 

a likvidita představují rozhodující faktory pro porovnávání investic, často jsou tyto prvky 

označovány jako magický trojúhelník, který je vyobrazen v níže uvedeném obrázku 

(obrázek 2). Obecně se očekává dosáhnutí co nejvyššího výnosu s co nejmenším rizikem a 

nejvyšší likviditou. V praxi tyto představy nejsou reálné. Pro maximální výnos je nutné ve 

většině případů přijmout vyšší riziko a snížit likviditu na minimum. [8] 
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Obrázek 2: Magický trojúhelník [[[[13]]]] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kritéria hodnocení ekonomické efektivnosti slouží jako propočet určitých ukazatelů 

ekonomické efektivnosti. Mezi nejčastěji používané patří [4]: 

• rentabilita kapitálu (Return on Capital) 

• doba návratnosti (Payback Period) 

• kritéria založená na diskontování  

4.1.1 Ukazatelé rentability 

Tyto ukazatelé se používají pro měření výnosnosti kapitálu potřebného k financování 

projektu. Metoda je založena na poměru mezi vloženými prostředky a ziskem. 

Existuje celá řada těchto ukazatelů, mezi nejčastější patří [4]: 

− rentabilita vlastního kapitálu (ROE)- vyjadřuje míru zhodnocení vlastních zdrojů, 

které byly použity pro financování projektu a lze ji vypočíst podle uvedeného 

vzorce (1).  

100×=
VK

Z
RVK         (1) 

RVK…………rentabilita vlastního kapitálu (%) 

Z……………..roční zisk po zdanění 

VK…………..velikost vlastního kapitálu 
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− rentabilita celkového kapitálu (ROA)- vyjadřuje celkové zhodnocení všech zdrojů, 

které byly použity k financování projektu, tj. vlastních i cizích zdrojů. Dá se 

vyjádřit také uvedeným vzorcem (2). 

100×
+

=
TK

ÚZ
RTK         (2) 

RTK…………rentabilita celkového kapitálu 

TK…………...celkový kapitál 

Z……………..roční zisk po zdanění 

Ú…………….úroky 

 

− rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu (ROI)- představuje zisk a úroky 

(buď před, nebo po zdanění) dělený celkovým kapitálem vloženým do projektu 

sníženým o krátkodobé cizí zdroje. 

− účetní rentabilita projektu- odstraňuje nedostatky při stanovování jednotlivých roků 

života projektu. Účetní rentabilitu projektu lze určit podle uvedeného vztahu (3). 

100×=
PIM

PZ
URP         (3) 

URP....………účetní rentabilita projektu (%) 

PZ...................průměrná roční výše zisku po zdanění 

PIM................ průměrná hodnota pořízeného investičního majetku 

 

Předností tohoto ukazatele je jednoduchost a srozumitelnost propočtu. Slouží 

k rychlému posouzení, zda je projekt výhodný, a to převážně u projektů s krátkou 

životností. Nevýhodou je závislost na zvoleném způsobu odepisování. [4] 

4.1.2 Doba návratnosti 

Stanovuje dobu, která je potřebná pro úhradu celkových investičních nákladů projektu 

jeho čistými výnosy. Čisté výnosy jsou chápany jako součet zisku po zdanění a odpisů. 

Stanovit tuto dobu není složité. Jedná se především o porovnávání stanovené doby úhrady 

s její určitou normovanou hodnotou, kterou si zvolí firma. Pro přijetí projektu je zapotřebí 

výsledku, kdy je nižší doba úhrady než normovaná doba. Čím je doba úhrady kratší, tím je 

z tohoto hlediska projekt výhodnější. Předností tohoto ukazatele je jednoduchost a 
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srozumitelnost propočtu. Nedostatkem je ignorování výnosů projektu po době úhrady, 

zdůrazňování rychlé finanční návratnosti projektu a nerespektování faktoru času. Pro tyto 

nedostatky není doba úhrady příliš spolehlivé kritérium. Může však sloužit jako doplňující 

hledisko, hlavně pro projekty s krátkou životností nebo pro rizikové projekty. [4] 

4.1.3 Kritéria založené na diskontování 

Diskontování je přepočet budoucí hodnoty na současnou hodnotu, která zohledňuje 

faktor času do peněžní podoby. Diskontování nám dá odpověď, zdali se investice vyplatí. 

Diskontování vyjadřuje vztah v níže uvedeném vzorci (4). [14] 

( )tr

R
PV

+
=

1
          (4) 

PV………….. .současná hodnota 

R......................očekávaná částka v budoucnosti 

r.......................diskont-cena příležitosti 

t.......................čas (počet let) 

 

Časová hodnota peněz 

Základní kritéria této skupiny tvoří čistá současná hodnota, index rentability a vnitřní 

výnosové procento. Napomáhají eliminovat časovou hodnotu peněz, kdy výše určité částky 

získané dnes má jinou hodnotu než stejná částka získaná později. Mezi faktory, které 

působí na odlišnou časovou hodnotu peněz, patří především [4]: 

− inflace 

− nejistota budoucích příjmů 

− oportunitní náklady 

 

Vzhledem k odlišné časové hodnotě peněz není možné v rámci realizovaných projektů 

sčítat příjmy a výdaje jako při výpočtu doby úhrady, ale je zapotřebí provést přepočet k 

stejnému okamžiku, kterým je zahájení projektu. Proces přepočtu je označován jako 
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diskontování a přepočtené hodnoty budoucích příjmů a výdajů jako jejich současné 

hodnoty. [4] 

Čistá současná hodnota 

Tvoří součet diskontovaných čistých toků hotovosti během doby života projektu, 

zahrnujícího období výstavby, období provozu a fázi likvidace projektu. Pro výpočet čisté 

současné hodnoty projektu je třeba stanovit čisté toky hotovosti v jednotlivých letech 

života a diskontní sazbu. Tuto hodnotu lze vypočíst podle uvedeného vzorce (5). [2] 

∑
= +

=
n

i
i

i

r

ČTH
ČSH

1 )1(
         (5) 

ČSH................čistá současná hodnota projektu 

ČTHi...............čistý tok hotovosti v i-tém roce života projektu 

r...................... diskontní sazba  

n……………..doba života projektu 

Výpočet může představovat buď kladnou čistou současnou hodnotu, jinými slovy, že 

očekávaná výnosnost projektu převyšuje požadovanou výnosnost danou diskontní sazbou. 

V tomto případě by měl podnik projekt realizovat, v opačném případě, že vyjde záporná 

čistá současná hodnota, měl by podnik realizaci projektu jednoznačně zamítnout. [2] 

Index rentability  

Je v blízkém vztahu s čistou současnou hodnotou projektu. Vyjadřuje velikost 

současné hodnoty budoucích příjmů projektu, která připadá na jednotku investičních 

nákladů přepočtených na současnou hodnotu. Číselně je identifikován jako podíl současné 

hodnoty budoucích příjmů projektu a současné hodnoty investičních výdajů. Pokud je 

index rentability dle výpočtu v uvedeném vzorci (6), větší než 1, měl by být projekt 

realizován. [4] 

DIN

DČČ
IR =           (6) 

IR................... .index rentability 
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DČV... ………diskontované čisté výnosy 

DIN................ diskontované investiční náklady 

Vnitřní výnosové procento 

Udává výnosnost, kterou projekt poskytuje během svého života. Číselně je rovno 

takové diskontované sazbě, kde čistá současná hodnota projektu je rovna nule a vyjadřuje 

se vztahem uvedeným níže (7).  

0
)1(1

=
+

=∑
=

n

i
i

i

r

ČTH
ČSH         (7) 

ČSH................čistá současná hodnota projektu 

ČTHi...............čistý tok hotovosti v i-tém roce života projektu 

r...................... diskontní sazba  

n……………..doba života projektu 

 

Stanovit vnitřní výnosové procento je obtížnější než určení kladné čisté současné 

hodnoty z důvodu řešení rovnice n-tého stupně. Ručně stanovíme velikost vnitřního 

výnosového procenta opakovanými propočty kladné čisté současné hodnoty při různých 

hodnotách diskontní sazby. Pokud má investiční projekt vnitřní výnosové procento vyšší 

než diskontní sazbu je vhodný pro realizaci. [4] 
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5 Složky technicko-ekonomické studie 

Náplň technicko-ekonomické studie je už popsána výše, avšak pro bližší přehled jsou 

zde popsány analýzy, kterým se budu věnovat i ve své praktické části.  

5.1 Analýza trhu a marketingový výzkum 

Klíčovou aktivitou pro rozhodování o základních parametrech projektu a jeho celkový 

úspěch je analýza trhu. Analýza trhu představuje východiska pro koncipování celkové 

strategie projektu. Jedná se o velmi náročný proces, který se skládá převážně z těchto fází 

[2]: 

− analýza a hodnocení výchozí situace projektu či firmy 

− analýza a hodnocení podnikatelského okolí 

− stanovení strategických cílů 

− tvorba a hodnocení variant strategie na základě SWOT analýzy volba strategie pro 

realizaci 

 

Marketingový výzkum se soustřeďuje na získávání, analyzování a vyhodnocování 

informací o trhu a jeho okolí. Zabývá se poptávkou, konkurencí, potřebami a chováním 

zákazníků, konkurenčními produkty a marketingovými nástroji. Souhrn informací a 

výsledků umožňuje identifikovat tržní příležitosti i tržní rizika podnikatelského projektu. 

Pro potřebu technicko-ekonomické studie je zapotřebí [2]: 

- stanovit cílový trh projektu 

- definovat segment trhu 

- analyzovat zákazníky 

- analyzovat tržní konkurenci 

- analyzovat distribuční kanály 

- analyzovat obor 

- stanovit budoucí vývoj poptávky 

 

Tržní příležitosti můžeme chápat jako všechny směny, které se uskutečňují na trhu a 

představují nějaký přínos, jak pro zákazníka, tak pro dodavatele (výrobce). [2] 
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Tržním rizikem rozumíme změnu tržních cen a jejich dopad na zisk firmy. Velikost rizika 

je závislá na struktuře citlivosti jednotlivých položek aktiv a pasiv a na struktuře bilance 

(výsledovky) na změny tržních cen. [2] 

5.2 Materiálové vstupy a energie 

Při zvolení technologického procesu, výrobního programu a velikosti výrobní 

kapacity je možno stanovit potřebné vstupy. Větší pozornost by měla být věnována 

základním materiálům a surovinám, které se podílejí na výrobním programu a tvoří část 

výrobních nákladů. Pro posuzování je třeba brát na zřetel [2]: 

− dostupnost základního materiálu  

− substituce materiálu v případě nedostupnosti 

− kvalita materiálu 

− vzdálenost zdrojů materiálu 

− míra rizika spojená se zabezpečováním materiálu 

− cenová úroveň materiálu 

 

V technicko-ekonomické studii bychom neměli zapomínat i na méně významné 

složky. Jedná se zejména o různé pomocné materiály, polotovary, montážní díly, 

komponenty, energie. Pro posuzování ekonomické efektivnosti a ziskovosti se stanovují 

nákladové veličiny. Materiálové vstupy a energie by měly obsahovat tyto nákladové 

veličiny [2]: 

− název materiálového vstupu 

− očekávané náklady na jednotku produkce 

− očekávané náklady na předpokládaný objem produkce 

− očekávanou nákupní cenu za materiál a energii 

− normu spotřeby na jednotku vyráběného produktu 

 

Náklady, které představují materiálové vstupy a energie dělíme na přímé a nepřímé. 

Přímé náklady (proporcionální) jsou přímo úměrně závislé na objemu produkce. Jedná se 

tedy o náklady za základní materiál a suroviny, polotovary a komponenty. Nepřímé 

náklady (fixní) tvoří réžije a jejich výše se nemění s objemem produkce. Představují náklad 
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na pomocný materiál, náhradní díly a energie. [2] 

5.3 Velikost a umístění výrobní jednotky 

Velikost výrobní jednotky představuje velikost její výrobní kapacity. Velikost je 

ovlivňována několika faktory, které mají omezující charakter a vymezují určitý interval 

velikosti výrobní kapacity. Mezi některé faktory patří minimální ekonomická velikost, 

zdrojové omezení, standardizace velikostí výrobních zařízení, prognóza prodeje a velikost 

prodeje. Umístění výrobní jednotky je převážně chápáno jako dvouetapový proces. První 

etapa zvažuje varianty lokality a v druhé etapě je posuzováno vlastní umístění výstavby 

v rámci zvolené lokality. Při rozhodování o velikosti a umístění výrobní jednotky při 

zpracovávaní projektu má  klíčový  význam  infrastruktura. K významným složkám 

infrastruktury patří doprava, komunikace, energie, lidské zdroje, stavební, montážní 

a opravárenské kapacity, možnost likvidace nebo ukládání odpadů. [2] 

5.4 Technologie a výrobní zařízení 

Výběr technologie je jedním z klíčových prvků při zpracovávání technicko-

ekonomické studie projektu. Výběr je vhodné zvolit na základě detailní formulaci 

a vyhodnocení jednotlivých variant technologického procesu. Výběr technologie je do jisté 

míry ovlivňována mnoha faktory. Výběr technologie může být omezována šíří výrobního 

sortimentu, dostupností a kvalitou základního materiálu, disponibilními zdroji finančních 

prostředků, výši výrobních nákladů, výši nákladů potřebných pro získání technologie, 

mírou novosti a pokrokovosti technologie, náročností technologie na pracovní síly, 

znečišťováním životního prostředí. V technicko-ekonomické studii je vhodné zvažovat 

i způsob pořízení technologie.  Mezi nejznámější způsob získání technologie patří získání 

licence nebo přímý nákup. Výběr výrobního zařízení úzce souvisí s volbou technologie 

a velikostí výrobní jednotky. Výsledkem úzkého vztahu je předpoklad optimálního 

souboru výrobních zařízení a strojů. S volbou zařízení souvisí zvažování řady aspektů, 

které souvisí s výší investičních nákladů, nároků na kvalifikaci pracovníků, opravou a 

údržbou, infrastrukturou aj. [2] 

5.5 Pracovní síly 

Jednou z podmínek pro úspěšnost investičního projektu je zajištění potřebných 

pracovních sil s vyhovující kvalifikací, zkušenostmi a dovednostmi. V technicko-

ekonomické studii je vhodné specifikovat kvantitativní požadavky, kvalitativní požadavky, 
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navrhnout vhodné programy k výcviku a školení, určit výši osobních nákladů a náklady na 

výcvikové programy a další potřebné požadavky, které souvisí s investičním projektem. [2] 

5.6 Organizace a řízení 

V technicko-ekonomické studii je vhodné zpracovat v případě rozsáhlejšího projektu 

i organizační uspořádání jednotky, která vznikne realizaci projektu. Jednotka je rozčleněna 

do jednotlivých útvarů, jsou vymezeny řídící úrovně, jejich pravomoci a odpovědnosti. 

S organizačním uspořádáním úzce souvisí režijní náklady. Při stanovování režijních 

nákladů je vhodné posuzovat jednotlivé operace, seskupení do organizačních útvarů. [2] 

5.7 Plán realizace projektu 

Realizační fáze začíná rozhodnutím o přijetí projektu a následuje zpracování 

technické dokumentace, uzavírání kontraktů, vlastní investiční výstavba a až na konci je 

zahájení provozu výrobní jednotky. Pro podnik je vhodné stanovit si plán realizace, jehož 

součástí jsou [2]: 

− jednotlivé aktivity, které je zapotřebí zabezpečit 

− zdroje pro jednotlivé aktivity 

− osoby odpovědné za realizaci jednotlivých aktivit 

− termíny dokončení jednotlivých aktivit 

− výsledky, ke kterým by jednotlivé aktivity měly směřovat 

− vzájemné vztahy a závislosti jednotlivých aktivit 

−  aktivity, kterým by měla být věnována zvýšená pozornost 
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6 Popis společnosti 

Společnost  SLAOS spol. s r.o. je organizací zabývající se realizací služeb v oblasti 

praní, chemického čištění a zajišťování nehořlavé úpravy pracovních oděvů, klempířských 

a pokrývačských činnostech, oprav a rekonstrukcích střech a činnostech úklidových. Na 

trhu služeb je od roku 1993 a dosahuje dobrých hospodářských výsledků. V bakalářské 

práci se zabývám významnou činností firmy, jejíž podíl na obratu představuje 40 % 

a zahrnuje značný podíl hmotného majetku, a to střediskem provádějícím praní, chemické 

čištění a nehořlavou úpravou pracovních oděvů. Toto středisko zajišťuje praní a chemické 

čištění montérkových, kanalákových a mofosových souprav a jiných osobních ochranných 

oděvů a prostředků osobní hygieny, chemické čištění prošívaných oděvů, kožených 

a kožešinových oděvů, pracovních textilních a kožených rukavic, textilních potahů apod. 

Specifickou službou je provádění jednorázové nehořlavé impregnace pracovních 

ochranných oděvů a pomůcek  FLOVAN a vícerázové impregnace SAHARA, která vydrží 

15 pracích cyklů. Jako doplňkovou službu pro zákazníky provádí opravy veškerých 

pracovních oděvů. 
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7 Analýza současného stavu objemu produkce  
Středisko prádelny a čistírny ve stávajícím období zajišťuje pro firmu SLAOS zisk 

před zdaněním ve výši cca 245 tisíc Kč, což není pro společnost a další rozvoj střediska 

dostatečné. Není dostatečně využívaná kapacita zařízení a personálních zdrojů, přitom se 

projevuje dostatek zájmu o služby poskytované tímto střediskem. Provedená analýza 

současného stavu slouží ke stanovení základních problémů a provozních úzkých míst 

s cílem stanovit na jejím základě opatření pro zlepšení ekonomické efektivnosti střediska. 

Analýzu jsem rozdělila do oblastí: 

- Realizované služby 

- Výrobní zařízení 

- Materiálové a energetické vstupy 

- Vliv na životní prostředí 

- Pracovní síly a organizace 

 

 

7.1 Realizované služby  

Ve stávajícím období za rok zrealizuje toto středisko praním cca 75 t, chemickým 

čištěním cca 110 t, impregnací  FLOVAN  cca 2 t a impregnací SAHARA cca 0,5 t prádla.  

 

Mezi nejvýznamnější zákazníky patří společnost Vítkovice MACHINERY GROUP, 

dále pak společnosti EVRAZ VÍTKOVICE STEEL  a.s., HAYES LEMMERZ - CZECH 

s.r.o., A.S.A. spol. s..r.o., HUTNÍ MONTÁŽE  a.s., COMERTEX OSTRAVA spol. s r.o.,  

HUISMAN CONSTRUKCE  s.r.o., SKANSKA a.s., ČSAD Frýdek -Místek a.s., CANIS 

safety a.s., FERONA a.s.,  MOSTÁRNA Lískovec spol. s r.o., OZO Ostrava s.r.o.,  

VAMOZ-servis, a.s., ŠKODA VAGÓNKA a.s., TECHNOMONT Frýdek- Místek, spol. 

s.r.o., Ostravské opravny a strojírny s.r.o., a řada dalších. Jsou uspokojovány i potřeby 

malých firem a fyzických osob samostatně výdělečně činných. 

Firma se potýká s problémem uspokojovat potřeby stávajících zákazníků, který se týká 

komplexnosti služeb a to praní i bílého prádla. Momentálně to firma řeší zajišťováním 

spřízněnou prádelnou, která má své sídlo ve Frenštátě pod Radhoštěm, což vzhledem 

k značné vzdálenosti organizování dodávek pro zákazníky komplikuje a vznikly 

i problémy, kdy některé firmy odešly ke konkurenci.  
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7.2 Výrobní zařízení  

Středisko je vybaveno pro praní prádla třemi vodními pračkami PRIMUS a jednou 

pračkou WIRPOOL, pro sušení prádla slouží dvě sušičky prádla D25. Kapacita sušiček je 

úzkým místem v technologickém toku, neumožňuje kapacitní využití praček a omezuje 

množství realizovaných služeb střediska. Pro chemické čištění je vybaveno třemi pračkami 

na chemické čištění SUPREMA. Jedná se o špičkové italské stroje druhé generace, 

z hlediska ekologické bezpečnosti jsou vybaveny záchytnou vanou rozpouštědla a nádobou 

pro zachycení kontaktní vody separátoru. Pístový kompresor slouží pro prádelnu a čistírnu 

jako zdroj, který vyrábí vzduch. Používá se kompresorová stanice PKS 17/150, která se 

skládá z elektromotoru a tlakové nádoby s příslušenstvím. Elektrický vyvíječ páry PONY 

GE50, slouží jako zdroj pro výrobu páry, která zásobuje lis a jednu z chemickým praček. 

Rozvod páry je veden potrubím, která jsou napojena na toto zařízení. Pro konečnou úpravu 

vypraného prádla jsou využívány dva lisy TEXTIMA, jedná se o přítlačný systém, který 

zalisuje prádlo do požadované figury (tvaru), dále pak dva žehlící stoly FTURA a 

elektroparní žehličky. Pro zajištění oprav oděvů slouží pět šicích strojů MINERVA. Pro 

vertikální dopravu v rámci provozovny slouží nůžková zvedací plošina. 

Většina zařízení je daňově odepsaná, avšak technický stav je dobrý s předpokladem 

dalšího využívání minimálně dalších 10 let. 

Pro dopravu prádla slouží automobil pořízený na leasingovou smlouvu a částečně je 

využíván automobil sloužící i pro ostatní střediska společnosti SLAOS. 

V prádelně a čistírně se provádí technologické postupy popsané v příloze (příloha 13). 

7.3 Materiálové a energetické vstupy 

Materiálovými vstupy při zajišťování služeb jsou prací prášky, rozpouštědla, speciální 

chemické prostředky a textilní materiál. Jedná se o alkalickou a sekvestrační kapalnou 

prací přísadu CLAX BUILD 1 BL2, tenzidovou prací přísadu CLAX 100 OB 2 AL1 

a ostatní prostředky řady CLAX, REAL, AGRO a jiné prací prášky, pro chemické čištění 

perchlorethylen a molitanové filtry. Pro nehořlavou impregnaci se používají speciální 

prostředky TEXAFLAM LP, TEXAFLAM GPFN, KATALYZÁTOR FRE, TEXAPRET 

MFN, TEXAVIV PN, TEXAPAL AA, odpěňovače, soda a kyselina octová. Pro opravy se 

využívají látky keprové a mofosové, zipy a jiná galanterie. Většinu materiálů dodavatelé 

dopravují do sídla firmy v potřebném čase pro provoz.  
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Energie jsou odebírány ze sítě společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. na základě 

ročních smluvních vztahů a z nich vyplývajících cen, elektrický proud za složené sazby.  

S dodávkami materiálů a energie nejsou problémy, zvýšení odběru energií je možné. 

7.4 Vliv na životní prostředí 

Firma využívá při chemickém čištění moderní zařízení šetrné k životnímu prostředí, 

přesto se při provozování čistírny projevují vlivy na znečištění ovzduší a vzniká zde odpad, 

jehož likvidaci je nutno řešit oprávněnou firmou. Rozhodnutím Krajského úřadu 

Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství je za stacionérní zdroje 

znečišťování ovzduší těkavými organickými látkami v objemu 0,542 t vyměřen poplatek 

v celkové výši 1 100 Kč/rok. Odpad, který vzniká při chemickém čištění ve formě kalů 

obsahujících halogenová rozpouštědla je likvidován firmou Marius Pedersen a.s. Hradec 

Králové, provozovna Hlučín dle smluvního ujednání za 12 000 Kč/ t. Pro činnost spojenou 

s tímto odpadem je ve firmě zpracován specielní předpis. 

7.5 Pracovní síly a organizace 

V středisku je zaměstnáno 11 zaměstnanců v jednosměrném provozu na ranní směně. 

Plánovaná údržba zařízení se provádí mimo ranní směnu. Případné nárazové potřeby 

zákazníků či vlivy poruch zařízení jsou řešeny mimořádnými směnami.  

V prádelně pracují následující profese: 

- Vedoucí prádelny a čistírny zodpovídá za přímý chod provozovny, komunikaci se 

zákazníky a naplňování jejich požadavků. Organizuje činnost provozovny, kontroluje 

a dohlíží na bezpečnost práce, dodržování pracovní a technologické kázně zaměstnanci, 

dodržování zásad ekologie a hygieny provozu. Zajišťuje předepsanou dokumentaci 

a organizuje expedici a dopravu zrealizovaných služeb. 

- 3 pracovnice obsluhy pracích a čistících strojů, které také třídí prádlo před a po vyprání,  

- 2 lisařky prádlo žehlí, skládají a třídí k následné expedici,  

- 3 švadleny provádí opravy prádla a jeho přípravu pro expedici,  

- údržbář zodpovídá za chod strojů, za odstraňování drobných závad, čistotu a bezpečnost 

provozu, 

- řidič dodávkového automobilu zajišťuje rozvoz plněných zakázek zákazníkům.  

Vlastní obchodní činnost zajišťuje vedení firmy SLAOS spol. s.r.o., zajišťuje sepsání 

patřičných obchodních a pracovních smluv, vede patřičnou evidenci, na základě provozní 

dokumentace vystavuje faktury, zabezpečuje nákup veškerých materiálů a služeb 
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potřebných pro provozování a napomáhá automobilem s rozvozem zakázek prádelny 

a čistírny. 

Z důvodu úzkého místa sušení není dostatečně využíváno pracovního potenciálu a to 

jak v oblasti praní, tak i dokončujících činnostech a šicí dílně. 

7.6 Závěr analýzy 

Po provedení analýzy se jeví následující problémy k řešení: 

- zajistit komplexní služby praní pro zákazníky rozšířením programu o praní prádla bílého 

- vyřešit úzké místo zvýšením kapacity sušení 

- realizovanými opatřeními zvýšit objem poskytovaných služeb a tím i ekonomické 

efektivnosti 

Pro řešení formou investic jsou předpoklady v možnosti zajištění prostoru pro 

instalace, zajištění materiálových a energetických vstupů, kvalitě personální i vlivů 

v oblasti životního prostření.  
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8 Opatření na zvýšení objemu produkce 

Na základě analýzy současného stavu objemu produkce, možnosti trhu a posouzení 

příčin jsem dospěla k názoru, že je nutno směřovat opatření do následujících oblastí 

činnosti prádelny a čistírny firmy SLAOS spol. s.r.o., a to zajištění praní bílého prádla, 

zvýšení kapacity sušení barevného prádla a příprava realizace opatření. 

8.1 Zajištění praní bílého prádla 

Realizace tohoto opatření umožní zákazníky požadované komplexní služby a rozšíření 

segmentu služeb v cenově výhodné oblasti. Vyžaduje to vybudování samostatné linky 

bílého prádla, oddělené od prádla barevného, sestávající s pracího stroje, sušičky a 

žehlícího mandlu, ostatní žehlící techniky je ve stávající provozovně dostatek. Prostor pro 

vybudování linky je v provozovně k dispozici a je vybaven přívody všech potřebných 

energií. Technologie praní je v převážné části procesu stejná jako u praní prádla 

barevného, obsluha musí dbát na šetrné zacházení s prádlem, ve fázi žehlení však dochází 

k rozdělení pracovního toku na žehlení prádla tvarového žehličkou nebo žehlícím lisem, 

ale u předpokládaných 70% rovného prádla žehlení na korytovém mandlu. Po balíčkování 

bude u většiny zakázek nutno připravovat expedici spolu s ostatními produkty prádelny a 

čistírny.  

Na základě předběžných nabídek jsem vybrala následující vybavení: 

- Průmyslová odpružená pračka FX135 

- Průmyslový bubnový sušič F 9 

- Žehlící korytový mandl 

 

8.2  Zvýšení kapacity sušení barevného prádla 

Realizace tohoto opatření umožní řešení úzkého místa v provozovně, zajištění 

požadavků zákazníků, zvýšení produktivity práce a ekonomické efektivnosti provozovny. 

Řešení je v pořízení nové sušičky, prostor pro instalaci je dostatečný a obsluhy je dostatek. 

Technologie praní barevného prádla zůstane nezměněna. 

Na základě předběžných nabídek jsem vybrala následující vybavení: 

- Průmyslový bubnový sušič F 9 
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8.3 Příprava realizace opatření 

Zvýšení realizace služeb prádelny vyžaduje přípravu zajišťovanou vedením 

společnosti. 

Je nutno zpracovat technicko-ekonomickou studií na zvýšení objemu služeb realizaci 

výše uvedených opatření s předpokladem využívání od 1. 1. 2013. Na základě této studie 

rozhodnout o realizaci a stanovit opatření a termíny přípravy v oblasti technické, 

organizační a finanční. 
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9 Technicko-ekonomická studie zvýšení objemu služeb 

Cílem této technicko-ekonomické studie je rozpracovat technické, ekonomické a 

finanční aspekty projektu stanoveného na základě navržených opatření pro zvýšení objemu 

služeb střediska prádelny a čistírny společnosti SLAOS spol. s r.o. 

Zpracovaná studie obsahuje následující složky: 

- analýza trhu 

- výrobní zařízení a investiční náklady 

- výkonové možnosti 

- výnosy z realizovaných služeb 

- náklady na materiál a energie 

- pracovní síly 

- ostatní náklady 

- umístění provozovny 

- finanční analýza 

 

9.1 Analýza trhu 

Průzkumem poptávky v předpokládaném obsluhovaném regionu je potvrzena potřeba 

rozšíření programu praní realizované prádelnou a jsou již požadavky konkretizovány 

předběžnými objednávkami na příští roky. V oblasti chemického čištění a impregnací se 

dosud nejeví zvýšená poptávka nad dosud realizované objemy.   

Z provedeného průzkumu vyplývá, že hlavními konkurenty je firma RENATEX s.r.o., 

která konkuruje ve všech činnostech, co se týká praní, čištění, impregnace a oprav. Je to 

jedna z největších prádelen v Moravskoslezském kraji, svou činnost zaměřila i na 

pronájem prádla. Tato firma však zaměřila svou činnost převážně na praní a pronájem 

bílého prádla, převážně pro velká zdravotnická zařízení, hotely a velké podniky. Tím 

vzniká možnost naplňování segmentu malých firem pro ostatní prádelny a čistírny. Dalšími 

konkurenty jsou Prádelna Perla-Vlček v oblasti praní a čištění pracovních oděvů, Prádelna 

Jaromír Fojtík, Prádelna Evita-Barbora Kasprowitzová, HPF Clean a Hadr & Kyblík 

v oblasti praní. 

Dlouhodobá působnost na trhu, stálý okruh příznivě uspokojovaných zákazníků, 

vysoká kvalita daná uplatňováním moderní technologie, odbornost personálu zajišťující 

nejen kvalitní vyprání a vyčištění, ale i kvalitní opravy a adjustáž, užití šetrné technologie 
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k životnímu prostředí a příznivé ceny prováděných služeb jsou dobrým předpokladem 

prádelny a čistírny SLAOS v uvedené konkurenci uspět. Navíc je firma schopna 

poskytovat odbornou pomoc, která se týká výběru pracovních oděvů. Firma poskytuje 

služby v příznivé cenové úrovni. Ceny pro jednotlivé zákazníky jsou sjednávány 

v závislosti na druhu ochranných oděvů a stupni znečištění, spec.požadavků zákazníka a 

dopravních vzdáleností. Průměrné docilované ceny u praní barevného prádla včetně oprav 

se pohybují kolem 23 Kč/kg, u chemického čištění včetně oprav kolem 24 Kč/kg, u 

impregnace FLOVAN  28 Kč/kg, u impregnace SAHARA 330 Kč/kg. Ceny jsou tedy 

konkurenční výhodou. Na základě průzkumu cen v oblasti praní bílého prádla se u 

konkurence tyto pohybují kolem 36 Kč/kg. Zajišťování této služby bude tedy výhodou. 

Pro zlepšení efektivnosti firmy je tedy nutno co nejrychleji řešit zajištění praní bílého 

prádla a celkově zvýšit kapacitu praní tak, aby byly uspokojeny požadavky stávajících i 

budoucích zákazníků. Co se týče obslužnosti, firma se zaměřuje na zabezpečování služeb 

v okruhu 30 km, což je odpovídající možnostem únosnosti dopravních nákladů.  

Zvýšení realizace v segmentu bílého prádla o 25 t a v segmentu barevného prádla o 35 

t za rok je plně kryto poptávkou. 

9.2 Výrobní zařízení a investiční náklady 

Pro vybudování linky bílého prádla bude využito předběžné nabídky dodavatelské 

firmy a vybrána následující technika odpovídající i technickým podmínkám ve stávající 

provozovně, a to: 

- průmyslová odpružená pračka FX135 vybavena XControl programátorem, velkým 

vypouštěcím ventilem, velkým dveřním otvorem pro snadné vkládání a vykládání prádla, 

s elektrickým ohřevem. Pro lepší přehlednost jsou technické parametry uvedeny v tabulce 

(tabulka 3). [15] 

Tabulka 3: Technické parametry odpružené pračky FX135 [[[[15]]]] 

Technické parametry 

Kapacita bubnu 13,5 kg 

Objem bubnu 135 l 

Průměr bubnu 620 mm 

Otáčky praní 49 rpm 

Otáčky odstředění 1 075 rpm 
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Předpokládané náklady na pořízení (zahrnující cenu pračky, dopravu na místo, 

instalací a zaškolení obsluhy) jsou 133 000 Kč. [15] 

 

- Průmyslový bubnový sušič T 9 vybavený snadnoovladatelným mikroprocesorem, 

kombinací radiálního a axiálního proudění vzduchu RADAX, velkým dveřním prostorem 

a PowerDry perforovanými zvedacími žebry k vydatnějšímu proudění vzduchu přes 

prádlo. Technické parametry jsou uvedeny v níže uvedené tabulce (tabulka 4). [15] 

 

Tabulka 4: Technické parametry bubnového sušiče T 9 [[[[15]]]] 

 

Předpokládané náklady na pořízení jsou 60 650 Kč. [15] 

 

- Žehlící korytový mandl s elektrickým ohřevem. Technické parametry tohoto mandlu 

jsou pro lepší přehled uvedeny v tabulce (tabulka 5). [15] 

 

Tabulka 5: Technické parametry žehlícího korytového mandlu [[[[15]]]] 

Hmotnost 240 kg 

Rozměry 795x 911x 1 225 mm  

Hlučnost pod 65 dB 

Technické parametry 

Kapacita bubnu 9 kg 

Objem bubnu 190 l 

Průměr bubnu 760 mm 

Hmotnost 170 kg 

Rozměry 795x 815x 1 465 mm  

Technické parametry 

Pracovní šířka válce 1 600 mm 

Průměr válce 290 mm  

Hlučnost 45 dB 

Kapacita 45 kg/ h 
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Předpokládané náklady na pořízení 129 000 Kč. [15] 

 

- Pro odstranění úzkého místa v prádelně barevného prádla bude stávající zařízení 

doplněno o průmyslový bubnový sušič T 9, který je již popsán výše.  

 

Celkové investiční náklady představují 383 300 Kč. Předpoklad realizace investice je 

uvažován v prosinci 2012 s využitím od 1. 1. 2013. Dodavatel zaručuje dodání a 

zprovoznění výše uvedeného zařízení do šesti týdnů, od doručení objednávky. [15] 

 

9.3 Výkonové možnosti 

Oproti stávajícím objemům prováděných služeb praní barevného prádla ve výši 

74 672 kg, 2 012 kg impregnací FLOVAN, 515 kg impregnace SAHARA a 109 650 kg 

chemického čištění bude po instalaci nového zařízení pro praní zajišťováno: 

 

Tabulka 6: Návrh zajištění objemu prováděných služeb 

Sortiment a zařízení Náplň kg Cyklus 

min. 

Počet 

cyklů 

Výroba 

kg/den 

Výroba 

kg/rok 

Praní bar. prádla: 

pračka 1 20 75 6 120 30 600 

pračka 2 20 50 9 180 45 900 

pračka 3 10 50 9 90 22 950 

pračka 4 5 50 9 45 11 475 

celkem 435 110 925 

sušička 1 19 45 8 152 38 760 

sušička 2 19 45 8 152 38 760 

sušička 3 - nová 9 30 15 135 34 425 

celkem 439 111 945 

Celkem vč. impregnace 435 110 925 

Hmotnost 257 kg 

Rozměry 2200x 500x 1100 mm 
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Praní bílého prádla: 

pračka pro bílé - nová 13,5 60 7 95 24 098 

sušička pro bílé - 

nová 

9 30 15 135 34 425 

Celkem bílé prádlo 95 24 097 

Chemické čištění: 

čistící stroj 1 20 80 5 100 25 500 

čistící stroj 2 25 70 6 150 38 250 

čistící stroj 3 30 70 6 180 45 900 

Celkem chem. čištění 430 109 650 

 

Z výše uvedeného výpočtu výkonové možnosti vyplývá, že po realizaci opatření na 

zvýšení objemu praní vznikne oproti stávajícím podmínkám přebytek kapacity sušení, což 

je pro dobrou organizaci prádelny žádoucí. V oblasti chemického čištění není uvažováno 

se zvýšením objemu čištění. Kapacita žehlící techniky převyšuje výrobní možnosti 

prádelny a čistírny, nový mandl bude využíván na žehlení rovného prádla. 

Zvýšení objemu praní je o vypočtených 33 726 kg u barevného a 24 097 kg u bílého 

v relaci s poptávkou po této službě. 

9.4 Výnosy z realizovaných služeb 

Realizací opatření na zvýšení objemu praní docílí firma mimo vlivu objemu také i 

příznivého vlivu struktury poskytovaných služeb a to vzhledem k příznivé ceně praní 

bílého prádla.  

Docílí se tak zvýšení výnosů z realizace ze stávajících cca 4,6 mil. Kč na cca 6,2 mil. 

Kč. 

Růst výnosů mezi rokem před a v letech po realizaci opatření je uveden v příloze 

(příloha 1). To jak se projeví zvýšení objemu praní, uvádí tabulka (tabulka 7).  

 

Tabulka 7: Zvýšení objemu praní 

Sortiment praní Ukazatel Před realizaci Po realizaci Rozdíl 

Barevné kg 74 672 108 398 + 33 726 

 Kč/kg 22,92 22,92  
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 Kč 1 711 635 2 484 482 + 772 847 

Bílé kg 0 24097 + 24 097 

 Kč/kg 0 34,75  

 Kč 0 837 371 + 837371 

Celkem Kč 1 711 635 3 321 853 + 1 610 218 

 

Výnosy z realizace ostatních služeb prádelny a čistírny zůstávají nezměněny.  

V cenách praní barevného prádla a chemického čištění je zahrnuta i cena oprav oděvů, 

která představuje podíl 22%. Průměrné ceny realizovaných služeb byly stanoveny na 

základě rozboru fakturace za rok 2011, cena praní bílého prádla byla stanovena na základě 

rozboru cen konkurenčních firem, mírně snížena o možné riziko nového dodavatele této 

služby. 

9.5 Náklady na materiál a energie 

Na základě sledování spotřeb pracích prášků je měrná hodnota u vysoce znečištěných 

pracovních oděvů ve výši 1,50 Kč/kg, u ostatních pak 0,95 Kč/kg, pro ostatní prádlo 

1,32 Kč/kg. Nová pračka na bílé prádlo spotřebovává prací prášky, jejichž spotřeba je 

v souladu s ověřenými spotřebami pro barevné prádlo typu ručníků apod. tj. ve výši 

1,32 Kč/kg. Dodávky zajišťuje, AGRO GROUP a.s. Praha. Náklady na materiál pro ostatní 

služby jsou na úrovni výchozího roku. Specifikace spotřeb a nákladů na materiál 

v jednotlivých letech a pro jednotlivá zařízení je uvedena v příloze 2 – Náklady na 

materiál. 

Náklady na energie jsou druhým největším nákladem střediska, jejich specifická výše 

u jednotlivých druhů služeb je dána složitosti technologie.  

Pro nová zařízení linky bílého prádla jsou výrobcem stanoveny následující spotřeby 

elektrické energie uvedené níže v tabulce (tabulka 8).  

Tabulka 8: Spotřeby elektrické energie nových zařízení 

Spotřeba elektrické energie 

pračka FX135        0,19 kWh/ kg prádla 

sušička T9              0,33 – 0,60 kWh/kg prádla  

(nižší hodnota pro prádlo k mandlování) 

 mandl      0,30 kWh/ kg prádla 
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Průměrná cena el. proudu je  4,39 Kč/ kWh. Spotřeba vody v nové pračce je 7,2 l/ kg 

prádla, průměrná cena vody je 40,84 Kč/ m³, stočného 27,71 Kč/ m³. Propočet nákladů je 

uveden v příloze (příloha 4). Energie jsou odebírány ze sítě společnosti ArcelorMittal 

Ostrava a.s. na základě ročních smluvních vztahů a z nich vyplývajících cen. Elektrický 

proud za složené sazby uvádí tabulka níže (tabulka 9).  

Tabulka 9: Sazby elektrické energie 

Sazba CO2d  distribuce elektřiny 

Jistič 84 Kč/ měsíc 

Systémové služby 0,15540 Kč/ kWh 

příspěvek na OZE+KVET          0,37000 Kč/ kWh 

cena za OTE                               0,00475 Kč/ kWh 

vlastní distribuce                         2,12787 Kč/ kWh 

cena silové elektřiny                   2,02200 Kč/ kWh 

Sazba CO3d  distribuce elektřiny 

Jistič 1 1223 Kč/ měsíc 

Jistič 2 12225 Kč/ měsíc 

Systémové služby 0,15540 Kč/ kWh 

příspěvek na OZE+KVET          0,37000 Kč/ kW 

cena za OTE                               0,00475 Kč/ kWh 

vlastní distribuce                         1,01774 Kč/ kWh 

cena silové elektřiny                   2,02200 Kč/ kWh 

Ekologická daň 0,02830 Kč/ kWh 

 

Pitná voda je dodávaná za cenu 38,50 Kč/ m³, odvod odpadní vody za 26,90 Kč/ m³. 

Po instalaci nového zařízení dojde ke snížení specifických nákladů na elektrickou energií, 

ale ke zvýšení spotřeby vody. Specifikace spotřeb a vyčíslení nákladů na energie 

v hodnotovém vyjádření je uvedeno v příloze (příloha 4).  

9.6 Umístění provozovny 

Prádelna a čistírna firmy SLAOS je umístěna v areálu společnosti ArcelorMittal 

Ostrava a.s., který se nachází v Ostravě- Kunčicích. Prostory jsou v pronájmu na základě 

smlouvy o nájmu nebytových prostor a to na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní 

lhůtou. Zahrnují prostory zřízené za účelem zřízení dílny prádelny a čistírny, dílny šití 

prádla, skladů, expedice a kanceláře. Část pronajatého prostoru, která nebyla dosud 



32 

 

využívána, a je vybavena přívody energií a upravena tak, že je vhodná pro rozšíření 

prádelny a čistírny, bude nyní využita pro instalací zařízení a provoz pracoviště prádelny 

bílého prádla. Instalace sušičky pro barevné prádlo je doplňkem stávajícího pracoviště. 

Rizikem umístění celého střediska a tedy i instalace nového zařízení je krátká 

výpovědní lhůta nájemní smlouvy. 

 

9.7 Vliv na životní prostředí 

Po instalací nového zařízení nedojde ke změně oproti výchozímu roku. Rozsah služeb 

chemického čištění se nezmění, takže rozsah poplatků za znečištění ovzduší a výše nákladů 

na likvidaci kalů bude po příští období na úrovni výchozího roku, viz příloha 3 – Náklady 

na likvidaci kalů. 

 

9.8 Pracovní síly 

Provoz nových zařízení vyžaduje zvýšení počtu zaměstnanců z 11 na 13. Novým 

pracovním místem je obsluha pračky a sušičky a obsluha žehlícího mandlu pro pracoviště 

bílého prádla. Roční náklady na tyto 2 zaměstnance představují hodnotu 216 000 Kč ve 

mzdách a 56 160 Kč v zákonném sociálním a 17 280 Kč ve zdravotním pojištění. 

Organizačně bude pracoviště bílého prádla podřízeno vedoucímu prádelny a čistírny a 

bude v úzkém technologickém propojení z ostatních pracovišť střediska. Realizaci opatření 

na zvýšení objemu realizovaných služeb zajistí zvýšení produktivity práce vztažené 

k hodnotě realizace o 14,5 %. 

Vliv na osobní náklady je uveden v příloze (příloha 5).  

9.9 Doprava 

Pro dopravu bude i nadále využíván automobil pořízený na leasingovou smlouvu. Je 

předpokládáno, že po ukončení smlouvy bude opět sjednána nová smlouva na nový 

automobil. Navíc bude jako nyní, ale ve větší míře, využíváno automobilu sloužícího i pro 

ostatní střediska společnosti, což je patrné z vývoje nákladů na dopravu uvedeného 

v příloze (příloha 6).  
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9.10 Ostatní náklady 

Náklady na údržbu v letech po realizaci jsou uvažovány v poměru zvýšeného objemu 

realizovaných služeb, zvýšení nákladu oproti výchozímu roku je o 9 560 Kč na celkovou 

částku za středisko 96 060 Kč. V roce 2018 jsou předpokládány větší opravy stávajícího 

zařízení, obdobně jak to bylo v roce 2011, a to v celkové výši za středisko 126 060 Kč. 

Nájemné za užívané prostory jsou uvažovány ve výši 240 780 Kč. 

Odpisy nového zařízení jsou v druhé odpisové skupině a je předpokládáno 

rovnoměrné odepisování. Z důvodu nové investice budou odpisy v roce 2013 vyšší o 42 

164 Kč, v letech 2014 až 2016 vyšší o 85 286 Kč.  

Náklady na leasingové splátky za dodávkový automobil jsou ve výši 75 744 Kč. 

Ostatní režie ve výši 110 196 Kč je uvažována v objemu přiměřenému řešení provozu 

nového zařízení, zahrnuje hlavně náklady na vytápění a pojištění provozovny. Tepelná 

energie pro vytápění je uvažována za cenu 263 Kč/ GJ. Správní režie je rozdělována 

vedením společnosti SLAOS a zahrnuje veškeré náklady potřebné pro provozování 

společnosti jako celku. Vzhledem k růstu výkonu střediska prádelny a čistírny je 

předpokládán nárůst výše režie o 24 300 Kč na celkovou výši 373 000 K4.  

Vývoj těchto druhů nákladů je uveden v příloze (příloha 7, 8). 

9.11 Plán realizace 

Pro realizace záměru musí vedení společnosti zajistit: 
1. Na základě technicko-ekonomické studie na zvýšení objemu služeb rozhodnout o 

pořízení investice a objednat potřebné zařízení do 31. 7. 2012 

2. Zajistit předpoklady pro finanční pokrytí investice do 31. 10. 2012  

3. V předstihu připravit a potvrdit smlouvy na dodávku služeb praní pro rok 2013 do 

31. 10. 2012 

4. Připravit prostory pro instalaci zařízení do 31. 10. 2012 

5. Instalovat zařízení do 15. 12. 2012 

6. Materiálově a personálně zabezpečit provoz nových zařízení do 15. 12. 2012 

7. Plně využívat provoz nového zařízení 

 



34 

 

9.12 Finanční analýza 

Rozhodnutí o realizaci opatření ke zvýšení objemu služeb vyžaduje analýzu, jak 

v oblasti vlastní investice a její efektivnosti, tak i ve sféře finanční, tj. vlivu na pokrytí 

finančních potřeb celé společnosti. Proto jsou zpracovány toky hotovosti po celou dobu 

předpokládané životnosti projektu. Základem zpracovaných toků jsou výnosy a náklady 

potřebné pro jejich vytváření, jejíž výše je dána zásadami uvedenými v předchozích 

podkapitolách a uvedena v přílohách (příloha 1-8). 

Instalace nového zařízení je uvažována v měsíci prosinci 2012 (výchozí rok), kdy 

dodavatel toto zařízení instaluje, vyzkouší a proškolí zaměstnance. Od počátku roku 2013 

bude zařízení v plném provozu. Za tím účelem budou již v roce 2012 sjednány roční 

smlouvy se zákazníky na rok 2013. 

Ve zpracovaných tocích je zahrnut a zhodnocen vliv realizované investice na finanční 

toky, při čemž je uvažováno z úhrady investice bankovním úvěrem. Společnost SLAOS 

spol. s.r.o. má k běžnému účtu sjednán kontokorentní úvěr, který využívá ke krytí 

přechodného nedostatku finančních prostředků a je i využitelný i pro financování rychle 

návratných provozních opatření. Úvěr může být čerpán průběžně až do výše sjednaného 

limitu, limit je neměnný po celou dobu platnosti úvěrové smlouvy, každým příchodem 

finančních prostředků na běžný účet je úvěr průběžně splácen, úrok se platí pouze 

z čerpané částky úvěru, a to pravidelně měsíčně. Společnost SLAOS spol. s.r.o. má sjednán 

limit ve výši 1 000 000 Kč s tím, že během roku musí být docíleno kladného stavu na účtu, 

úrok při debetním čerpání ve výši 6,15 %. U běžného účtu v kladné hodnotě banka 

poskytuje úrok ve výši 0,01 %. 

Uvažuji využít tohoto kontokorentního úvěru pro realizaci navrhovaných opatření. 

Toky hotovosti jsou uvedeny v příloze (příloha 9). 

Ze zpracovaných toků hotovosti vyplývají následující parametry, které uvádí tabulka 

níže (tabulka 10).  

Tabulka 10: Parametry vyplývající z finanční analýzy 

Parametry finanční analýzy 

Investiční náklady    383 300 Kč 

Předpokládaná životnost zařízení 12 let 

Přírůstek toku hotovosti za 1. rok provozování (rok 2013)                     637 821 Kč 

Přírůstek toku hotovosti kumulativní za 12 let 7 722 828 Kč 
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K návratnosti dochází již v prvém roku realizace. Dobu návratnosti a rentabilitu 

investice lze vypočíst z níže uvedených vzorců (8, 9).  
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Vzhledem k tomu, že v dlouhodobém hodnocení investice dochází k inflačním vlivům 

je nutno zohlednit v hodnocení i odlišnou časovou hodnotu peněz. Proto v hodnocení 

k zohlednění faktoru času využívám procesu složitého úrokování a to pomocí diskontu. 

Diskont určuje, jak je třeba zmenšit budoucí očekávaný přínos. Protože je uvažováno 

s financováním investice úvěrem stanovuji diskontní míru na základě úrokové míry 

poskytovaného úvěru, tj. 6,15 %. 

Vypočtené diskontní faktory jsou v následující výši a jsou uvedeny v tabulce níže 

(tabulka 11).  

Tabulka 11: Vypočtené diskontní faktory 

Rok Diskontní faktor 

1. 0,942063 

2. 0,887483 

3. 0,836065 

4. 0,787626 

5. 0,741993 

6. 0,699005 

7. 0,658506 

8. 0,620355 

9. 0,584413 

10. 0,550554 

11. 0,518657 

12. 0,488607 
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Na základě těchto faktorů byly v příloze (příloha 9) stanoveny čisté současné hodnoty 

pro jednotlivá léta předpokládané životnosti investice. Ze zpracovaných toků vyplývají 

následující parametry v níže uvedené tabulce (tabulka 12). 

 

Tabulka 12: Parametry vyplývající ze zpracovaných toků 
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Srovnáme-li dobu úhrady a diskontovanou dobu úhrady zjišťujeme rozdíl ve výši 0,04 

roku, který představuje vliv působnosti inflačních vlivů v období po realizaci projektu. 

Z výše uvedených ukazatelů vyplývá, že investice potřebná pro realizací zvýšení 

objemu služeb prádelny a čistírny má rychlou návratnost, zajišťuje zvýšení produktivity 

práce a ekonomické efektivnosti střediska prádelny a čistírny. Také z hlediska 

dlouhodobého je výhodná, vzhledem k tomu, že čistá současná hodnota má ve všech letech 

životnosti příznivou výši. 

Pro ověření plnění podmínek využití kontokorentního úvěru pro realizaci toho záměru 

je zpracován tok hotovosti v 1. roce realizace (2013), v kterém jsou propočteny všechny 

položky (včetně DPH) ovlivňující finanční toky celé společnosti.  

Tyto toky jsou uvedeny v příloze 10 – Vliv realizace opatření na toky hotovostí v Kč v 1. 

roce (2013). 

Pro srovnání nákladů na jednotlivé druhy služeb a jejich rentability v roce 

analyzované skutečnosti (rok 2011) a po realizovaných opatřeních na zvýšení objemu 

služeb (rok 2014) byly zpracovány kalkulace. V kalkulacích jsou pro jednotlivé druhy 

služeb specifikovány náklady na materiál a energie a náklady na likvidaci kalů. Specifické 

náklady na dopravu jsou pro jednotlivé druhy. Náklady na mzdy a pojištění a nepřímé 

náklady jsou pro jednotlivé druhy služeb rozděleny na základě kalkulačního koeficientu 

stanoveného na bázi pracnosti. 

Parametry finanční analýzy 

Čistá současná hodnota v 1. roce (rok 2013)  217 567 Kč 

Čistá současná hodnota kumulativní za 12 let  4 978 671 Kč 
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Z kalkulací vyplývá, že po realizací investice dojde ke zvýšení rentability za středisko 

o 2,73 Kč/kg, u praní o 3,64 Kč/kg, a dále vzhledem k úspoře v oblasti lepšího využití 

nepřímých nákladů a nákladů na mzdy a pojištění u čištění o 1,70 Kč/kg, u impregnace 

FLOVAN o 2,15 Kč/kg, u impregnace SAHARA o 8,63 Kč/kg. 

Kalkulace jsou uvedeny v příloze (příloha 11, 12). 
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10 Závěr 

Každý rozvoj společnosti vyžaduje velkou péči s přípravou opatření, zvláště jedná-li 

se o řešení investiční, kdy je nutno si vypůjčit kapitál. Nesprávně zaměřená a neefektivní 

investice může nepříznivě ovlivnit chod společnosti, a to až k úpadku. Zaměřila jsem se na 

řešení problematiky přípravy investiční akce v malé společnosti, kdy by nezdar v oblasti 

efektivnosti investice byl přímo likvidační. Bylo tedy nutné provádět pečlivou analýzu 

všech významných aspektů činností v oblasti provozní, obchodní i finanční a na jejich 

základě připravit a zpracovat technicko-ekonomickou studií podnikatelského záměru a 

učinit investiční rozhodnutí. 

Ve zpracované technicko-ekonomické studii zvýšení objemu realizovaných služeb 

střediska prádelen a čistíren společnosti SLAOS spol. s.r.o. jsem provedla analýzu 

současného stavu provozování střediska prádelny a čistírny, a to jak z hlediska provozně-

technického a z  hlediska ekonomické efektivnosti tak, a to zvláště z hlediska možnosti 

lepšího uplatnění na trhu poskytovaných služeb. Na základě provedené analýzy byly 

zjištěny následující hlavní problémy: 

- nedostatečné naplňování komplexních požadavků zákazníků na praní, 

- nedostatečná ekonomická efektivnost střediska, 

- nedostatečná kapacita sušiček v prádelně omezující objem služeb praní. 

Pro zajištění vyššího objemu realizovaných služeb, který řeší uvedené problémy, 

byla stanovena opatření a zpracován projekt včetně finanční analýzy jeho proveditelnosti. 

Bylo navrženo investiční řešení, nákup nového zařízení v hodnotě 383,3 tis. Kč, kdy 

dodavatel zajišťuje také instalaci tohoto zařízení a zacvičení obsluhy. Prostory jsou ve 

stávající provozovně dostatečné, materiálové, energetické i personální zabezpečení nečiní 

organizační potíže. Vedení společnosti má dostatečné zkušenosti v řízení a organizaci 

provozu, termínově stanovena opatření jak v oblasti provozu, tak i v oblasti obchodní 

dovede zajišťovat. 

Oproti toku hotovosti ve výchozím roku ve výši cca 225 tis. Kč je v dalších letech 

vždy nad úrovní 800 tis. Kč a to po celou dobu předpokládané životnosti. Celkový 

kumulativní přírůstek toku hotovosti je ve výši 7 723 tis. Kč. Zvýšení rentability je 

dokumentováno srovnáním kalkulací před realizací opatření obsažených v technicko-

ekonomické studii a v roku po jeho plné realizaci.  
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Velmi rychlá návratnost ve výši 0,60 roku umožňuje realizovat financování investice 

kontokorentním úvěrem, který již má firma sjednán.  

Pro potvrzení předpokladu financování investice tímto úvěrem byla zpracována 

detailní časová studie průběhu toku hotovosti v jednotlivých měsících roku po realizaci a 

ověřena reálnost tohoto řešení. Také z dlouhodobého hlediska jsou realizovaná opatření, a 

to i přes působení inflačních vlivů, dostatečně ekonomicky přínosná. Diskontovaná doba 

úhrady je 0,64 roku. Kumulativní čistá současná hodnota za dobu předpokládané životnosti 

činí 4 979 tis. Kč a i ve 12 roku je vyšší než tok hotovosti ve výchozím roce. Ale u 

dlouhodobé působnosti může být rizikem krátká výpovědní lhůta nájemní smlouvy prostor, 

v kterých je provozovna umístěna. 

Zpracovaná finanční analýza prokázala výhodnost realizace v projektu uvedených opatření 

a jeho příznivý vliv na ekonomickou efektivnost, produktivitu práce a tím i na příznivé 

finanční toky pro celou společnost SLAOS spol. s.r.o. 
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11 Seznam použitých zkratek 

KWh   kilowatthodina 

h   hodina 

Kg    kilogram 

t   tuna 

l   litr 

mm    milimetr 

mil.   milión 

Kč   koruna česká 

dB   decibel 

rpm   anglická zkratka pro otáčky za minutu 
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Příloha 13 
Výrobní zařízení a technologie prádelny a čistírny 

Středisko prádelna a čistírna je ve výchozím období vybavena následujícím 

zařízením: 

Pro praní prádla jsou k dispozici tři vodní pračky PRIMUS, které jsou založeny na 

principu bezfosfátového praní. Náplň vodních praček je různá, dvě pračky mají náplň 20 

kg a jedna 10 kg. Pračky se liší i ve způsobu programování. Postup praní v automatických 

pračkách PRIMUS se provádí dle návodu výrobce strojů v souladu s požadavky určenými 

výrobci textilií. Jedná se zejména o určení teploty, zda je možno oděv sušit, bělit apod. Je 

zde také stanovena závislost na druhu a intenzitě zašpinění prádla. K tomu se využívá 

dávkování kapalných pracích a finalizačních prostředků pomocí automatizovaných 

mikroprocesorem řízených dávkovačů firmy JOHNSONDIVERSEY. Technologické 

postupy dávkování jednotlivých pracích komponent jsou uloženy v paměti řídící jednotky 

dávkovače a jsou vypracovány firmou JOHNSONDIVERSEY, která je systematicky i 

namátkově kontroluje nejméně 5x ročně. Zaměstnanci byli vyškoleni touto firmou, jednak 

pro obsluhu pračky, ale i dávkovače. Praní závisí pouze na zmáčknutí příslušného tlačítka 

pro danou technologii praní. Celé dávkování je automatizováno a dávkovač se po skončení 

praní automaticky vypne. Automatické dávkovací systémy k těmto profesionálním 

pračkám jsou moderní, hygienické a jednoduché na obsluhu. Dávkovače jsou řízeny přímo 

pračkami a jejich instalace nevyžaduje připojení na elektřinu a vodu – pouze připevnění na 

stěnu a napojení na nádoby (sudy, kanystry) s koncentráty pracích prostředků. Přednosti je, 

že z dávkování je zcela vyloučen lidský faktor, vysoký prací efekt, optimální množství 

pracího prostředku dle zvoleného programu, snížená tvorba vodního kamene, skutečně 

bezfosfátové praní, zajištěna dezinfekce prádla již při 60 stupních, následná neutralizace 

prádla snižuje možnost vzniku alergických reakcí u uživatelů prádla, výrazné prodloužení 

životnosti prádla, zachování přirozených vlastností textilií. Po instalaci uzavřeného 

systému dávkování není nutné používat další pomocné prací složky, systém se skládá ze 

sady pracích složek, které plně zajistí vysokou kvalitu prádla: alkalická prací přísada, 

hlavní prací prostředek na bázi tensidů, bělící a dezinfekční přísada, prací přísada na bázi 

enzymů, základní neutralizační prostředek, neutralizační prostředek s avivážním účinkem. 

Jedna z vodních praček má, na rozdíl od ostatních dvou, na programování kartu, která 

umožňuje předpírku. Používá se převážně pro silně znečištěné prádlo. Součástí prádelny je 
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i jedna automatická pračka WIRPOOL s náplni praní 5 kg, která je využívaná pro 

maloobjemové zakázky a praní osobního prádla a ručníků. Pro vysušování vypraného 

prádla jsou využívány dvě sušičky prádla D25 s náplni 15 –20 kg. 

Chemická čistírna je vybavena třemi pračkami na chemické čištění SUPREMA. 

Jedná se o špičkové italské stroje druhé generace.  První pračka SUPREMA PREMIER 

2250 má náplň na 20 kg prádla, druhá pračka SUPREMA EX 253l má náplň na 25 kg 

prádla a poslední chemická pračka SUPREMA E 333L má náplň na 30 kg prádla. Všechny 

pračky je možno obsluhovat jak na ruční , tak i automatický chod. Všechny chemické 

čistící stroje SUPREMA mají uzavřený okruh sušení s uplatněním chladícího zařízení 

systému zpětného získávání a konečné redukční fáze při ukončení sušení. Stroje jsou 

vybaveny kombinací ručního ovládání a elektromechanického programátoru s možnosti 

automatického řízení. Systém řízení a signalizace je umístěn na čelním panelu stroje. Pro 

sledování průběhu zpětného získávání a destilace jsou v zadní části umístěna průhledítka. 

Chladící agregát kondenzátoru sušení a redukce, v němž je použito chladivo, využívá u 

každého stroje ve svém efektu tepelného čerpadla. Z hlediska ekologické bezpečnosti jsou 

všechny stroje SUPREMA vybaveny záchytnou vanou rozpouštědla a nádobou pro 

zachycení kontaktní vody separátoru. Chlazení strojů je kombinováno pomocí vody a 

chladiva. Ohřev destilátoru a topného systému sušení je elektrický. Ventily jsou ovládány 

pomocí stlačeného vzduchu. 

Pístový kompresor slouží pro prádelnu a čistírnu jako zdroj, který vyrábí vzduch. 

Používá se kompresorová stanice PKS 17/150, která se skládá z elektromotoru a tlakové 

nádoby s příslušenstvím. Tlaková nádoba je válcová a slouží jako zásobník stlačeného 

vzduchu. Mezi příslušenství patří tlakový spínač, vypínač nadproudové ochrany, pojistný 

ventil, manometr a na výstupu je kulový ventil. Pro vypouštění kondenzátu ( to co se sráží) 

z tlakové nádoby je ve spodní části instalován vypouštěcí ventil. Každý čistící stroj měl v 

dřívější době samostatný kompresor. Jelikož se objevovaly časté poruchy, byla zabudována 

centrální kompresorová stanice PKS 17/150. Celý systém čisticích strojů SUPREMA je 

řízen mikroprocesorem, který po zadání kódu samostatně řídí čistící stroj. Byl proveden 

rozvod k jednotlivým strojům čistírny, jelikož jsou závislé na vzduchovém zdroji. Funkce 

chemického čištění je na bázi vzduchových ventilů, které uvolňují zásobník s 

PERCHLOTETHYLENEM do bubnů. Po odměření stanovené dávky se ventily uzavřou. 

Pomocí ventilů se také provádí recyklace PERCHLORETHYLENU, samostatné sušení 

prádla. Díky těmto ventilům nedochází ke špatnému dávkování a úniku potřebných médií. 
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Slouží také pro bezpečnost čištění a provozu. V případě jakékoliv poruchy se zablokují až 

do odstranění závady. 

Elektrický vyvíječ páry PONY GE50, slouží jako zdroj pro výrobu páry, která 

zásobuje lisya jednu z chemických praček. Rozvod páry je veden potrubím, která jsou 

napojena na onézařízení. Vyvíječ páry představuje kotel IV.třídy.  

Pro konečnou úpravu vypraného prádla jsou využívány dva lisy TEXTIMA, jedná se 

o přítlačný systém, který zalisuje prádlo do požadovaní figury ( tvaru ) a po určitém 

časovém limitu se sám odklopí. Díky vlivu vysoké teploty a dokonalým napařením ze 

spodní části lisu je dosažen vynikající efekt vyžehleného prádla. Dále pak dva žehlící stoly 

FTURA a elektroparní žehličky. Pro zajištění oprav oděvů slouží pět šicích strojů 

MINERVA. Pro vertikální dopravu v rámci provozovny slouží nůžková zvedací plošina. 

Pro dopravu prádla slouží automobil pořízený na leasingovou smlouvu a částečně je 

využíván automobil sloužící i pro ostatní střediska společnosti SLAOS. 

V prádelně a čistírně se provádí následující technologické postupy: 

Prádlo je roztříděno podle druhu vlákna, stupně znečištění, barvy, teploty praní. Odstraní 

se cizí předměty jako hřebíky, šrouby a další zapomenuté předměty, které by mohly 

způsobit škody nejen na prádle, ale i na strojích. Prádlo v prádelně se naváží a vloží volné, 

navzájem oddělené do bubnu stroje. Potom se zvolí příslušný program. Stroje mají pět 

základních programů podle druhu prádla. Na ovládacím panelu je umístěn dávkovač 

kapalných a finalizačních prostředků. Začátek i konec pracího cyklu i dávkování je 

indikován na indikátoru programů praní. Jedna z vodních praček má na rozdíl od ostatních 

dvou místo programování kartu, která umožňuje předpírku. Používá se převážně pro silně 

znečištěné prádlo. Postup je obdobný jako u těch dvou vodních praček. Rozdíl je že na 

ovládacím panelu se zvolí teplota lázně předpírky a hlavního praní. Do programátoru vloží 

obsluha stroje elektrickou kartu zvoleného programu praní, který je buď jednolázňový 

nebo dvoulázňový. Pro bezfosfátové praní jsou používány tekuté prací prostředky. Jako 

změkčovadlo se používá BUILD 1 BL2, které velice dobře uvolňuje špínu. Samotný tekutý 

prostředek se nazývá CLAX 100 OB 2AL1. Tyto prací prostředky zajišťují pomocí 

patentované násypky a vypouštěcího ventilu ekonomické a dokonalé praní. Agresivní 

tekuté prací prostředky a studená voda pro ochlazování vstupujíce do vnějšího bubnu přes 

spodní část, čímž je vlastně zabráněno přímému kontaktu s prádlem. Tímto se snižuje 

nebezpečí poškození prádla a také zabraňuje tepelnému šoku, který je hlavní příčinou 

mačkání prádla. Automatické dávkování tekutých pracích prostředků zabraňuje chybám při 
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normálním dávkování pracích prostředků a šetří čas ručního dávkování. Vypouštěcí ventil 

je montován přímo na vnější buben, čímž se dosahuje úspora vody a pracích prostředků. Po 

vyprání se prádlo vysušuje v sušičkách. 

Obdobně se po třídění vkládá prádlo do praček pro chemické čištění. Chemické 

čištění se provádí jedno- nebo  dvoulázňově podle stupně znečištění pracovních oděvů. O 

zvoleném postupu rozhoduje obsluha strojů. Jednolázňové čištění se používá u slabě 

znečištěných pracovních oděvů, dvojlázňové čištění se používá u silně znečištěných 

pracovních oděvů. Čistý perchlorethylen se přivede čerpadlem do bubnu, kde dojde ke 

smáčení pracovních oděvů rozpouštědlem, poté následuje odstředění. Po odstředění se 

perchlorethylen přečerpá do destilátoru, kde je na určenou teplotu zahřát, dochází k 

destilaci, při níž se oddělí nečistoty z pracovních oděvů, vlhkost a perchlorethylen, který se 

vrací zpět do nádrže. Následuje sušení, chlazení a následné odvětrání pracovního prostoru 

bubnu. Vzduch z pracovního prostoru bubnu prochází přes textilní a molitanový filtr. Ke 

změně teploty vzduchu je využíváno regenerační komory. Poté dochází ke zkapalnění 

směsi perchlorethylenu a vody. Tato směsnákapalina se přivádí do separátoru, kde se na 

základě rozdílné hustoty oddělí voda od perchlorethylenu. Přepadem odbíhá voda do 

záchytné nádoby a perchlorethylen se vrací zpět do pracovní nádrže. Technologie 

chemického čištění je založena na tzv suchém praní, při kterém se používá chemický 

prostředek perchlorethylen. Jedná se o proces založený na rozpouštění nečistot v 

organických rozpouštědlech. Úkolem čištění je oddělit rozpouštěním nečistoty z textilních 

nebo jiných materiálů. Oddělování jedné látky od druhé pomocí rozpouštědla se obecně 

nazývá extrakcí neboli vyluhováním. Toto rozpouštění nečistot probíhá v několika etapách 

a to: botnání-mezibuněčné botnání-uvolnění a rozptýlení nečistoty v rozpouštědle.  

Používaný technologický postup je dán sledem úkonů, které se provádějí dle stanovených 

podmínek. Mezi hlavní úkony patří čištění, odstřeďování, sušení a větrání, výhodou strojů 

druhé generace je recyklace čistícího média a nízké koncentraci škodlivin, které tak 

nezatěžují životní prostředí. I za toto malé znečišťování ovzduší firma platí poplatek. U 

tohoto druhu čištění se tvoří odpad, který čistírna likviduje prostřednictvím firmy 

MARIUS PETERSEN za poplatek  

Pro jednorázovou nehořlavou impregnací FLOVAN a stálou nehořlavou impregnací 

pracovních oděvů SAHARA se využívá praček a sušiček. Technologický postup je know-

how společnosti SLAOS a proto nebude dále rozváděn. Po provedených operacích se 

provádí zkouška účinnosti impregnace nehořlavé úpravy, tak že obsluha stroje zkouší 
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hořlavost barevného vzorku a namátkově vybraného 1 kusu pracovního oděvu. Vzorek se 

uchopí ve svislé poloze. Běžnou zápalkou, která se nechá z jedné třetiny hořet, zapaluje se 

vzorek tak, aby se vznítil na dolním konci, přičemž je nutno dbát, aby expozice plamenem 

byla dostatečná. Zápalka se drží ve vodorovné poloze 1 cm od spodního okraje vzorku a 

vesvislé rovině vzorku. Při zkoušce je nutno se vyvarovat proudění vzduchu. Textilie 

nesmí vzplanout, jen pod plamenem zápalky uhelnatí. Pokud zápalkovému testu várka 

pracovních oděvů nevyhoví, je nutno impregnaci opakovat znovu. Jednorázová nehořlavá 

úprava  FLOVAN je určena na ochranné pracovní oděvy. Chrání zaměstnance proti 

možnosti vznětu, při přímém styku s plamenem nebo žhavými látkami textilie zuhelnatí a 

oheň se dále nešíří. Nehořlavá úprava se provádí na pracovní oděvy nové i použité. Jedná 

se o úpravu jednorázovou, po každém vyprání nebo chemickém vyčištění je nutno 

impregnaci obnovit. Stálá nehořlavá úprava SAHARA je stálá i po opakované údržbě. 

Mechanicko-fyzikální a ochranné vlastnosti výrobku, jeho provedení, umožňují 

krátkodobou ochranu proti plameni a proti konvenčnímu teplu, profesní ochranu proti 

běžným vlivům, oděru a zašpinění. Nehořlavá úprava není zdraví škodlivá. Nezpůsobuje 

solné ani mikrobiální sedimenty, nepoškozuje barvy, materiály se zachovává svou 

ohebnost. Pro zachování všech hodnot, které materiál s nehořlavou úpravou má, je nutné 

dodržet pokyny pro údržbu, které jsou uvedeny na štítku. Provádějící firma garantuje 

účinnost nehořlavosti po celou dobu životnosti oděvu, pokud provádí i následné čištění 

oděvu. 

V konečné fázi procesu prádelny a čistírny se provádí vyžehlení pomoci přítlačného 

systému v lisu, kdy se oděvy zalisují do požadovaného tvaru, případně se vyžehlí 

žehličkou a provádí se třídění. V šicí dílně se pak provádí opravy vytříděných oděvů. Pro 

jednotlivé zakázky se provádí skládání, balíčkování, dokumentace a příprava expedice. 

Většina zakázek se rozváží jednotlivým zákazníkům automobilem. 

 

 


