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Abstrakt 

Předmětem diplomové práce je ekonomické vyhodnocení investice do zařízení            

pro detekci vad plechů ve společnosti ArcelorMittal Frýdek- Místek a.s. Průvodcem 

teoretické části je nejprve seznámení se společnosti, pojaté od historie až po výrobní 

program, poté jsou popsány základní principy a postupy investičního rozhodování. 

Pozornost je zde především věnována analýze nejpoužívanějších metod hodnocení 

efektivnosti investic. V praktické části jsou zjištěné skutečnosti využity pro hodnocení 

konkrétního investičního projektu společnosti, která podniká v oblasti válcování plechů. 

K hodnocení investičního projektu jsou použity metody čisté současné hodnoty, 

vnitřního výnosového procenta, diskontované doby návratnosti a indexu rentability. 

Klíčová slova: 

Investice, investiční projekt, metody hodnocení efektivnosti investic, diskontované 

náklady, čistá současná hodnota, index rentability, vnitřní výnosové procento, doba 

návratnosti, válcování, transformátorové plechy, detekce vad. 

Abstrakt: 

The subject of the graduation theses is an economic evaluation of investment in 

equipment for detect defects in metal in company ArcelorMittal Frýdek-Místek as 

Wizard theoretical part first introduction to society, ranging from history to production 

program, then describes the basic principles and procedures for investment decisions. 

Attention is mainly devoted to analysis of the most widely used methods for the 

assessment of investment efficiency. In the practical part, the findings are used to 

evaluate a particular investment project of the company, which operates in the field of 

sheet rolling. The investment project evaluation methods are used net present value, 

internal rate of return, discounted payback period, and profitability index. 

Klíčová slova: 

Investments, investment project evaluation methods of investment efficiency, 

discounted expense, net present value, profitability index, internal rate of return, 

payback period, rolling, transformer plates, detection of defects. 
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1 Úvod 

Investice jsou hnací silou ekonomiky. Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních 

projektů je nástroj, který umožňuje využít této síly správným směrem a s co nejlepšími 

efekty. Investice mají významný vliv na hospodaření podniku a v konečném důsledku 

také na realizaci dlouhodobé strategie rozvoje podniku. 

Přes důležitost takových aktivit, ale není v řadě podniků věnována investičnímu 

rozhodování a plánování dostatečná pozornost. Hodnocení investičních variant se často 

omezuje pouze na zjištění doby návratnosti investice bez zohlednění faktoru času          

a rizika spojeného s investicí. 

V rámci diplomové práce jakožto zdroje pro rozvoj společnosti jsem se rozhodla této 

problematice v rámci své diplomové práci věnovat. 

Diplomová práce je rozdělena do 4. částí: 

Ve druhé části se věnuju představení společnosti ArcelorMittal Frýdek- Místek a.s.,      

ve které jsem investici analyzovala. 

Ve třetí části se věnuji obecně podmínkám investic, investičním strategiím, kritériím    

pro uskutečnění investic a ekonomickou stránku investice. 

Čtvrtá část se pak zabývá vadami ve firmě ArcelormITTAL Frýdek- Místek a.s. Jsou 

zde popsány konkrétní vady, metody zkoušení a závěrem této kapitoly je určena příčina 

těchto vad- Diagram příčin a následků (Ishikawův diagram). 

Poslední část, pátá, pak zahrnuje celkové zhodnocení projektu, pomocí ekonomických 

metod jako jsou: čistá současná hodnota, vnitřní výnosové procento, index rentability       

a diskontovaná doba úhrady.  

Cílem této diplomové práce bylo provést, na základě aktuálních informací známých  

termínu vypracování diplomové práce, ekonomické vyhodnocení realizované investice 

do zařízení pro detekci vad plechů od firmy Argutech. 
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2 Představení společnosti ArcelorMittal Frýdek- Místek a.s. 

 

ArcelorMittal Frýdek- Místek a.s. je dceřinou společností ArcellorMittal Ostrava a.s., 

která sídlí ve Frýdku- Místku v Moravskoslezském kraji. Obě tyto společnosti pak patří 

do skupiny ArcelorMittal.  

Skupina ArcelorMittal je lídrem na všech hlavních globálních trzích s ocelí. Průmyslové 

zastoupení má více než ve 20-ti zemích světa na čtyřech kontinentech. [18] 

Společnost patří mezi významné evropské producenty elektroplechů. Jak jsem již 

uvedla výše, jsou stoprocentní dceřinou společností ArcelorMittal Ostrava, a.s. a díky 

tomu jsou přímou součástí obchodní a rozvojové politiky skupiny ArcelorMittal. 

Synergické efekty tohoto spojení se neustále rozvíjejí, což společnosti přináší 

dlouhodobou perspektivu a mnoho dalších výhod, jako jsou: 

 sjednocení nákupu, 

 jednoduchou a rychlou distribuci do celého světa, 

 snadný přístup k novým trhům, 

 jistotu v dodávkách vstupního materiálu, 

 záruku spolehlivého a silného zázemí, 

 přístup k technologiím a společnému know-how. 

Dlouhodobým, tedy strategickým cílem společnosti ArcelorMittal Frýdek- Místek a.s. je 

neustálé zvyšování kvality a objemu transformátorových plechů, zvyšování loajality 

zaměstnanců vzhledem k firmě a skupině ArcelorMittal a zlepšování vztahů                 

se zákazníky.[17] 

 

2.1 Historie společnosti  

Huť, nazvaná po svém zakladateli arcivévodovi Karlu Bedřichovi „Karlova huť“, která 

byla založena již v roce 1833 v blízkosti obce Lískovec poblíž Frýdku-Místku. Toto je 

počátek vzniku Válcoven plechu Frýdek-Místek. 
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Od svého založení prošla společnost ArcelorMittal Frýdek-Místek a.s. několika 

změnami a nakonec se zaměřila na produkci rozsáhlého sortimentu jakostí a rozměrů 

plechů a pásů válcovaných za studena.[17]  

Stručný přehled vývoje společnosti je uveden níže: 

V letech 1960-1969 došlo ve vývoji společnosti k význačné změně. Byla postavena 

studená válcovna (včetně moření, žíhání a konečné úpravy) vyrábějící nejen 

neušlechtilé plechy, ale také plechy a pásy z nerezavějící a křemíkové oceli. Státem 

vlastněný podnik Válcovny plechu byl v roce 1991 přetransformován na akciovou 

společnost. K 31. 12. 2005 byla ukončena výroba za tepla válcovaných plechů. 

 

 r. 1991- Válcovny plechu a.s., 

 r. 1998- Majoritním vlastníkem VP a.s. je Nová Huť, a.s., 

 r. 2005- Majoritním vlastníkem VP a.s. je Mittal Steel Ostrava, a.s., 

 r. 2006- Jediným vlastníkem je Mittal Steel Ostrava, a.s., 

r. 2008- Změna názvu společnosti ArcelorMittal Frýdek- Místek a.s. [18] 

 

2.2 Organizační struktura společnosti 

Společnost Válcovny plechu a.s. vznikla dne 25. 3. 1991 a to zápisem do Obchodního 

rejstříku Krajského obchodního soudu v Ostravě. Základní kapitál společnosti činil 

1416028 tis. Kč. Konečný počet zaměstnanců byl ke dni 1.1.2013 628 zaměstnanců. 

Tato skutečnost byla zveřejněna ve výroční zprávě.  

Společnost je řízena představenstvem, dozorčí radou a vedením společnosti. 

Představenstvo společnosti je statutárním orgánem společnosti, jedná jejím jménem, 

tvoří jej 3 osoby, které jsou voleny dozorčí radou. Dozorčí rada je kontrolním orgánem 

společnosti, dohlíží na výkon představenstva a má taktéž tři členy. Vedení společnosti 

tvoří generální ředitel, finanční ředitel, personální ředitel a výrobně- technický ředitel. 

ArcelorMittal Frýdek- Místek je velká společnost, která je rozdělena na několik úseků, 

odborů, oddělení a závodů. Schéma organizační struktury znázorňuje příloha 1.[17,18] 
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2.3 Výrobní program společnosti 

Nosným výrobním programem společnosti je výroba produktů z neušlechtilých              

a ušlechtilých ocelí válcovaných za studena, vyráběných v jakostech dle norem ČSN 

EN, ČSN a DIN dle požadavků odběratelů, a to zejména: 

 pásy a páska z anizotropních transformátorových ocelí, 

 pásy a páska z dynamo ocelí, 

 plechy, pásy a páska z oceli za studena válcované pro mírný až velmi hluboký 

tah, 

 plechy, pásy a páska z konstrukčních ocelí za studena válcované, 

 plechy, pásy a páska z hlubokotažných, konstrukčních a mikrolegovaných ocelí 

vyrobené dělením za tepla válcovaných ocelí spojitým pochodem, 

 nemořené plechy z hlubokotažných, konstrukčních a mikrolegovaných ocelí 

vyrobené dělením za tepla, 

 válcovaných ocelí spojitým pochodem, 

 deformačně zpevněná vázací páska, 

 žárově pozinkovaná zemnící páska a drát. 

Produkce vyráběného sortimentu je určena k dalšímu zpracování ve strojírenském, 

automobilovém, spotřebním a elektrotechnickém průmyslu. Jediným výrobkem 

určeným k přímé spotřebě zákazníkem je obalová pásová ocel.[17] 

 

2.4 Postavení firmy na trhu 

Firma zaznamenala relativně stabilní poptávku po distribučních transformátorech a tzv. 

cast resin transformátorech Pro rok 2011 bylo typické, že i když výrobci transformátorů 

měli relativně dost zakázek, požadované dodací lhůty na jejich dodávky se zkracovaly, 

což bylo dáno tím, že se realizovaly méně dlouhodobě plánované projekty. Stále více 

zákazníků žádá dodávky just in time – snaží se udržovat minimální stav zásob za 

účelem dosažení optimálního cash flow – což vede ke stále větším nárokům na 

logistiku. Vývoj prodeje na nejvýznamnějších trzích je následující: firma velice navýšila 

prodeje v Turecku, dále pak udržovala své prodeje v zemích jako Itálie, Francie, USA, 

Írák. V ostatních zemích Evropy i zámoří si firma udržovala víceméně konstantní 
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prodeje. Arcelor Mittal Frýdek Místek a.s. se stal významným dodavatelem trafo plechů 

do Iráku.  

Strategickým záměrem společnosti jsou především investice do zvyšování kvality (laser 

scrabing, vývoj HiB) a zlepšení servisu zákazníkům (dělící linka). [17] 

 

Nejvýznamnější konkurenti na trhu 

 Stalprodukt S.A. Bochnia, Polsko – tato firma je jedním z našich největších 

konkurentů, zejména pak poté, co dokončila navýšení výrobních kapacit na 100 

kt/rok a soustředila se na výrobu náročnějších jakostí, 

 ThyssenKrupp Electrical Steel GmbH, Německo – výrobní kapacita je 290 

kt/rok, je významnýmkonkurentem vzhledem ke svému historickému postavení 

na trhu, 

 Cogent Power Ltd., Velká Británie – výrobní kapacita 90 kt/rok.[17] 

 

 

2.5 Politika IMS 

Politika IMS (integrovaného systému řízení kvality, ochrany životního prostředí            

a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) v roce 2011 vycházela z Business plánu 2011   

a byla koncipována v kontinuitě s výsledky politiky roku 2010. Vedle stálých záměrů 

podporujících neustálé zlepšování kvality, plnění potřeb a očekávání zákazníků, 

ochrany životního prostředí, a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci byla nadále 

prioritně rozvíjena výroba plechů pro elektrotechnický průmysl. 

 

Jakost 

Cíle v oblasti kvality jsou zaměřeny zejména na plnění požadovaných kvalitativních 

ukazatelů produktů ArcelorMittal Frýdek- Místek a.s. a na plnění požadavků zákazníků 

u elektrotechnických ocelí a ocelí dodávaných spotřebitelům v automobilovém 

průmyslu. Zdokonalováním procesního modelu společnosti certifikovaného podle      

EN ISO 9001:2000 je přispíváno k efektivnějšímu řízení společnosti. 
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Životní prostředí 

Řízením environmentálních aspektů činnosti a pravidelnou komunikaci s orgány státní 

správy jsou naplňovány požadavky normy ISO EN 14001. Jsou odstraňovány staré 

ekologické zátěže a trvale snižováno čerpání přírodních zdrojů. Cíle v oblasti ochrany 

životního prostředí byly v roce 2011 zaměřeny zejména na plnění právních a jiných 

požadavků a realizaci cílů v oblasti snižování spotřeb energií a surovin. 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) 

Cíle v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci byly v roce 2011 zaměřeny 

zejména na implementaci požadavků preventivních norem proti smrtelným           

úrazům– FPS normy skupiny ArcelorMittal, zlepšení systému identifikace 

bezpečnostních rizik, snižování míry rizik, zajišťování systému kontrol, monitoringu      

a vyhodnocování procesu řízení BOZP. Politika BOZP je směřována k certifikovanému 

systému podle normy OHSAS 18001.[17] 
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3 Ekonomické hodnocení investic 

 

Investiční činnost podniku je velmi důležitou částí firemního rozhodování. Toto 

rozhodování se činí za účelem rozvoje podniku a je jedním z prostředků k naplnění cílů 

podniku. 

 

3.1   Investiční činnost 

Investice jsou charakterizovány jako určité požití úspor k výrobě statků, zejména 

kapitálových, případně k vývoji technologií, inovací a k získání lidského kapitálu. 

Znamenají také obětování dnešní hodnoty za účelem získání budoucí hodnoty. Dnešní 

hodnota je pak hodnotou jistou a budoucí pak méně jistou. [5] 

3.1.1  Investiční činnost a dlouhodobé financování 

 Investice jsou peněžité výdaje, u nichž se očekává přeměna na budoucí peněžité příjmy 

během delšího časového období, a to zpravidla více než 1 rok, tj. tzv. kapitálové výdaje 

(nejsou provozní výdaje).[5,11] 

 

Dle důsledku a plánu rozvoje projektů investice členíme:  

 rozvojové - navyšují schopnosti společnosti produkovat nebo prodávat výrobky 

či služby, podporují další růst společnosti nad rámec nutné obnovy, 

 obnovovací - souvisí s opotřebením majetku a obnovou (náhradou) dosavadních 

zařízení, která mohou být již zastaralá, 

 regulatorní - upravují je legislativní podmínky upravující podnikání                  

a povinnosti těchto společností vyhovět těmto podmínkám.[8] 
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Účetnictví dále člení investice na tři základní typy: 

 nehmotné investice - investice vztahující se k nehmotnému majetku firmy nebo 

které nemají materiálovou povahu. Jedná se například o investice do inovací, 

vývoje a výzkumu, nákup kow-how apod., 

 hmotné investice - investice vztahující se k nákupu  hmotnému majetku firmy 

mající dlouhodobý charakter a může rozšiřovat nebo vytvářet novou výrobní 

kapacitu, 

 finanční investice - investice vztahující se k finančnímu majetku firmy. Jedná 

se například o nákup dlouhodobých cenných papírů, akcií, obligací,              

které společnost kupuje za účelem získání dividend, úroků apod.[4,5] 

 

3.1.2  Kapitálové plánování  

Kapitálovým plánováním, eventuálně kapitálovým rozpočetnictvím se rozumí proces 

investičního rozhodování a s ním spojeného dlouhodobého financování investic. Jedná 

se o mnohostranně orientovanou činnost podniku, která je spojená s pořizováním 

dlouhodobého majetku společnosti, ať už hmotného, nehmotného, či finančního, která 

zahrnuje tyto etapy:  

 stanovení investiční strategie a dlouhodobých cílů firmy, 

 nacházení a hledání nových, z očekávané efektivnosti nadějných, projektů          

a jejich předinvestiční příprava, 

 tvorba kapitálových rozpočtů a prognózování stávajících i budoucích peněžních 

toků v souvislosti s projekty, 

 zhodnocení účinnosti projektů z různých hledisek, zejména pak zhodnocení 

jejich souhrnné finanční efektivnosti, 

 výběr optimální varianty financování projektů, 

 kontrola výdajů na projekty a následné zhodnocení (audit) realizovaných 

prodejů.[6] 
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Kapitálové plánování v praxi představuje velice rozmanitou činnost, ať už jde o délku 

plánovacího období, metody vyhledávání a hodnocení projektů. Podle potřeb firmy       

se sestavují dva druhy kapitálových rozpočtů: 

 dlouhodobý kapitálový rozpočet - má globální charakter, často se uvažuje 

s různými variantami, postupně se zpřesňuje a aktualizuje. Často se používá 

systém tzv. klouzavého plánování, kdy se po uplynutí každého roku plán 

posunuje o další rok a upřesňuje. 

 krátkodobý kapitálový rozpočet - má detailnější charakter, obsahuje 

podrobnou charakteristiku jednotlivých projektů, ocenění efektivnosti projektů   

a zdrojů jejich financování.[5,6] 

Východiskem kapitálového plánování jsou základní strategické cíle a postupy, 

které podnik sleduje.  

 

3.1.3  Podnikové cíle a investice  

V dnešní době převládá pluralitní pojetí cílů, tzn. sledování nikoliv pouze jednoho cíle  

(např. zisk, či ukazatele z něho odvozené), ale celou soustavu cílů, v níž finanční cíle 

(likvidita, zisk, tržní hodnota) mají dominantní úlohu. 

 

V posledních analýzách jsou jako hlavní cíle podnikatelské činnosti uváděny:  

 inovace výrobního programu, technologií, zařízení, 

 respektování požadavků na ochranu životního prostředí, 

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

uspokojování poptávky, 

 sociální cíle, vyjádřené mzdovým a sociálním zajištěním pracovníků, rozvojem 

jejich kvalifikace, stimulace, 

 efektivnost a finanční stabilita společnosti, vyjádřené tržní hodnotou firmy, 

likviditou a výnosností investic.[5,6] 

Nejsyntetičtější a nejkomplexnější postavení mezi výše uvedenými uváděnými cíli 

celkové podnikatelské činnosti společnosti má nesporně efektivnost a finanční stabilita 

společnosti.  
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Je zřejmé, že uvedené cíle nejsou vždy zcela konzistentní a může mezi nimi vznikat 

určitá konfliktnost a mohou si odporovat do jisté míry. Tuto konfliktnost je třeba brát na 

vědomí, dávat jí potřebnou váhu a respektovat ji a usilovat o kompromis při 

zabezpečování těchto cílů. 

 

3.1.4 Strategie dlouhodobého financování a investiční strategie  

Z důvodu dosažení podnikových a investičních cílů je zapotřebí zformulovat a sestavit 

investiční strategii. Investiční strategie jsou různé ustálené postupy k dosažení 

požadovaných investičních cílů, popř se k nim alespoň přiblížit. [12] 

Investor musí každou investiční příležitost posuzovat s přihlédnutím k určitým 

faktorům, aby ve svém rozhodování stále respektoval základní i dílčí finanční cíle 

podniku. Zmiňované faktory (tzv. magický trojúhelník investování) jsou uvedeny        

na obrázku 1: 

 

 očekávaný výnos investice (ve formě ročních příjmů, ve formě růstu hodnoty 

investice), 

 očekávané riziko investice, 

 očekávaný důsledek na likviditu podniku.[15] 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 investorský trojúhelník 

 

Výnosnost 

Riziko Likvidita 
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Investiční příležitosti s maximálním výnosem, nízkým rizikem a vysokou likviditou 

jsou ideální příležitostí. V praxi se takovéto investice však velice málo vyskytují. 

Z tohoto důvodu se musí investor rozhodnout, jaký z výše uvedených faktorů bude 

preferovat a upřednostňovat. Na základě tohoto se rozhodne pro jednu z následujících 

investičních strategií:  

 konzervativní strategie - podnik preferuje nízké zapojení dlouhodobého cizího 

kapitálu a tím i nízké finanční riziko = tato strategie financování snižuje riziko, 

ale také výnosnost podnikání, 

 agresivní strategie - je preferováno vysoké zapojení cizího dlouhodobého 

kapitálu = vysoké finanční riziko, ale také vysoká výnosnost, 

 strategie růstu ceny investice - preferovány investiční projekty, u nichž          

se předpokládá co největší zvýšení hodnoty původního investičního             

vkladu= vhodná při inflaci, která znehodnocuje běžné roční výnosy, ale budoucí 

hodnota majetku rychle roste v důsledku vyšší inflace, 

 strategie maximalizace ročních výnosů -  upřednostňují se co možno nejvyšší 

roční výnosy a nebere se ohled na růst ceny investice, eventuálně na jejím 

udržení = vhodné uplatňovat při nízké inflaci, jelikož se roční výnosy 

neznehodnocují do velké míry a investice si udržuje v zásadě svou reálnou 

hodnotu, 

 strategie růstu ceny spojená s maximálními ročními výnosy - preferují         

se projekty přinášející růst ceny investice v budoucnosti a růst ročních       

výnosů = ideální, proto se v praxi vyskytují velice sporadicky, 

 strategie maximální likvidity - upřednostňují se projekty se schopností rychlé 

transformace na peníze a s nejvyšší likviditou = zajišťují likviditu, ale přinášejí 

zpravidla menší výnosnost. Tato investiční strategie se uplatňuje v případě,       

že společnost má problémy se svou likviditou a jejím zajišťováním. [5,15]  
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3.2  Proces přípravy a realizace investičních projektů 

Naplňování zvolené podnikatelské a investiční strategie má základní formu v podobě 

přípravy a realizace podnikatelských a investičních projektů. Kvalitní příprava 

zmiňovaných projektů je primárním předpokladem k dosažení podnikatelského úspěchu 

ve velmi náročných podmínkách tržná ekonomiky. Celý proces přípravy, realizace      

(od identifikace prvotní myšlenky projektu až po zavedení projektu do provozu), lze 

chápat jako sled následujících fází: 

 před investiční fáze, 

 investiční fáze, 

 provozní (operační) fáze.[11] 

 

3.2.1  Před investiční fáze 

Tato fáze se dělí na tři dílčí etapy:  

 Identifikace podnikatelských příležitostí - identifikace podnikatelských 

příležitostí, která je velice důležitou pro budoucí investory. Podněty pro 

podnikatelské příležitosti si vyžadují permanentní sledování a vyhodnocování 

podnikatelského okolí, odhalení zdrojů významných surovin, exportní možnosti, 

apod. Takto získané podněty je však potřeba posoudit a vyhodnotit a vytvořit 

studii těchto příležitostí, jejichž cílem je zpracování dostupných informací         

o jednotlivých příležitostech do formy, která umožní posoudit efekty a budoucí 

nadějnost projektu. Tato studie by měla být stručná, málo nákladná a osvětlující 

podstatné aspekty těchto příležitostí.[1] 

 Předběžný výběr projektů a příprava projektu zahrnující analýzu jeho 

variant-  zpracování technicko-ekonomické studie, která slouží jako podklad 

pro finální rozhodnutí o realizaci či nerealizaci projektu. Jelikož mezi Studií 

příležitostí a technicko-ekonomickou studií existuje mezistupeň, je potřeba jej 

vypracovat a vyhodnotit. Tento mezistupeň se nazývá předběžná technicko-

ekonomická studie. Cílem této předběžné technicko-ekonomické studie je zda: 

o základní myšlenka, na které je projekt založen, je pro investora zajímavá, 

o byly vyřešeny a posouzeny všechny možné varianty projektu, 

o podnikatelská činnost je do takové míry slibná, že již na základě 

informací z této studie lze rozhodnout o realizaci projektu, 
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o povaha a náplň projektu opravňuje jeho detailní analýzu v podobě 

technicko-ekonomické studie projektu.[4] 

 Hodnocení projektu a rozhodnutí o jeho realizaci či zamítnutí                         

- technicko-ekonomická studie by měla poskytnout veškeré podklady potřebné 

pro investiční rozhodnutí. V rámci této studie je potřeba formulovat a kriticky 

vyřešit základní komerční, finanční, technické a ekonomické požadavky, a to     

na základě variantních řešení, která byla koncipována již v předběžné 

technicko-ekonomické studii. Výsledkem je pak formulace projektu včetně jeho 

cílů a základních charakteristik, marketingové strategie, velikostí výrobní 

jednotky, apod. Důležité je upozornit na předpokládané zabezpečení potřebných 

údajů pro finančně-ekonomickou analýzu a hodnocení. [2] 

3.2.2 Investiční fáze 

Investiční fáze zahrnuje větší počet činností, které společně tvoří realizaci projektu. 

Investiční fázi lze rozdělit do několika kroků, které tvoří: 

 vytvoření právní, finanční a organizační základny pro realizaci projektu, 

 získávání pozemků a výstavba nových budov, 

 získání a zaškolení personálu, 

 kolaudace a záběhový provoz, 

 zajištění předvýrobních marketingových činností včetně zabezpečení budov, 

 zpracování projektové dokumentace a získání technologie, 

 realizace nabídkových řízení zahrnující vyhodnocení nabídek a výběr 

dodavatelů.[5,7] 

Předpoklad pro dobrou budoucí realizaci projektu, aby byl v prvé řadě úspěšný,            

je zpracování kvalitního plánu a účinné vlastní řízení realizace projektu. Tyto musí 

spolu dohromady zabezpečit, že jednotlivé aktivity realizace proběhnou včas 

s přihlédnutím na jejich časovou návaznost a v žádoucí kvalitě tak, aby termín uvedení 

do provozu nebyl nijak ohrožen. Důležitá je kontrola časového plánu realizace. [2] 

3.2.3  Provozní fáze 

Provozní fázi je zapotřebí posuzovat jak z krátkodobého, tak z dlouhodobého hlediska. 

Krátkodobé hledisko se týká zavedení projektu do provozu. Na této úrovni mohou 

vznikat problémy a úskalí, pramenící z nezvládnutí technologického procesu.  
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Dlouhodobé hledisko se týká strategie jako takové, jinak řečeno veškeré strategie,       

na které byl projekt založen a z toho plynoucích výnosů a nákladů. Tyto výnosy            

a náklady ústí z předpokladů, ze kterých se při technicko-ekonomické studie vycházelo. 

Pokud se ukáže, že zvolená strategie i základní předpoklady byly falešné, je korekce 

nebo popř. náprava velice nákladná. [1] 

 

3.3 Metody hodnocení ekonomické efektivnosti investičních 

projektů 

Základním principem všech metod k posouzení ekonomické návratnosti investičních 

projektů je posoudit návratnost kapitálu. 

V dnešní době existuje mnoho metod k tomuto posouzení. Vhodnou metodu vybíráme 

na základě typu investice, konkrétních podmínek investičního případu a dostupných 

informací. 

Základní členění ekonomických kritérií hodnocení investičních projektů je znázorněno 

v následujícím schématu: [4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2 členění ekonomických kritérií hodnocení investičních projektů 

 

Účetní 

Finan. toky 

EKONOMICKÁ KRITÉRIA HODNOCENÍ 
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U účetních kritérií je efektem účetní veličina jako náklady a zisk. Základem jsou tedy 

údaje z výkazu zisku a ztrát. U finančních toků jsou efekty příjmy a výdaje. Údaje tedy 

získáváme z Cash Flow, tedy přehledu finančních toků firmy. U statických metod není 

zohledněn faktor času a vychází se z nominálních hodnot. U dynamických metod         

se zohledňuje faktor času, jsou to tedy kritéria založená na současné hodnotě, 

diskontování budoucích příjmů a výdajů. [4] 

Přehled kritérií hodnocení investičních projektů s ohledem na respektování faktoru času 

je znázorněn ve schématu 3. [4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3 ekonomická kritéria hodnocení investičních projektů 

 

3.3.1  Statická kritéria (metody) 

Statické metody se používají, jestliže na rozhodování o investicích nemá podstatný vliv 

faktor času. Tato skutečnost však není příliš správná, ale nemá podstatný vliv na 

ohodnocení a výběr příslušné varianty. Důležitou úlohu zde hraje i výše diskontní 

sazby, jelikož čím je nižší, tím je vliv času méně významný. [1,10] 

EKONOMICKÁ KRITÉRIA HODNOCENÍ 

INVESTIČNÍCH PROJEKTŮ 

Statická kritéria Dynamická kritéria 

Rentabilita 

investovaného kapitálu 

Doba úhrady 

NPV 

Vnitřní výnosové 

procento 

Index rentability 

Diskontovaná doba 

úhrady 



 

20 

 

3.3.1.1  Rentabilita investovaného kapitálu 

Kritérium rentability investovaného kapitálu dává do poměru průměrný roční zisk 

z realizace projektu k vloženým investičním prostředkům. Nejčastěji se užívá ukazatel 

dlouhodobě investovaného kapitálu (Return on Capital Employed, ROCE).  

 

     
    

   
 

                                                              (1) 

Kde:  ROCE= rentabilita vlastního kapitálu 

EAT=čistý zisk po dobu provozu investice 

 INV= kapitálové vstupy odpovídající pořizovací ceně investice 

Výhoda tohoto kritéria je lehká dostupnost dat potřebných k výpočtu, naopak 

nevýhodou je, že se nevychází z finančních toků, není zde zohledněn čas, nelze sčítat 

projekty, proto jej lze považovat za doplňkový ukazatel při výběru projektů. [1,4] 

 

3.3.1.2  Doba úhrady 

Kritérium doba úhrady neboli doba návratnosti (Payback method) je možno označit jak 

za statickou tak i za dynamickou metodu. Obecně ji lze formulovat jako časový interval, 

za nějž dochází k úhradě všech jednorázových kapitálových výdajů vynaložených na 

investiční projekt kumulovanými provozními příjmy od počátku provozu investice. 

Propočet statické verze doby úhrady: 

         

  

   

 

         (2) 

Kde: JKV=jednorázové kapitálové výdaje 

 DÚ= doba úhrady 

 FCFt= volné peněžní toky v jednotlivých letech investice 
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Propočet dynamické verze doby úhrady: viz. 3.3.2.4 Diskontovaná doba úhrady 

Výhodou tohoto kritéria je, že u dynamické metody je respektován faktor času a lze 

měnit náklad kapitálu. Výhodou obou metod, jak dynamické, tak statické je, že            

se vychází z finančních toků. Nevýhodou je, že se berou v úvahu pouze ty finanční 

toky, které jsou realizovány do doby investice. Finanční toky po této investici již nejsou 

brány do úvahy, proto se berou jako maximálně rizikové a nenávratné. [1,9] 

 

3.3.2 dynamická kritéria 

U dynamických kritérií zohledňujeme faktor času. Jedná se o kritéria založená na 

současné hodnotě, tzn. Diskontování budoucích příjmů a výdajů z investičních projektů.  

U obou kritérií však není nejlépe zvolena terminologie- statická a dynamická. Lépe 

bychom zvolili slova- nominální a diskontovaná kritéria. [1,9] 

 

3.3.2.1 NPV- Čistá současná hodnota 

Kritérium čistá současná hodnota neboli NPV (Net Present Value) představuje rozdíl 

mezi současnou hodnotou všech budoucích příjmů z projektu ( po zahájení výroby)        

a současné hodnoty výdajů vložených do investičního projektu ( do zahájení výroby). 

Tato metoda je v současné praxi považována za nejvhodnější metodu hodnocení 

investičních projektů. 

                    

 

   

 

                                                                                                                      (3) 

Kde:  NPV= čistá současná hodnota 

T= doba životnosti projektu 

 R= náklad kapitálu 

 FCFt= volné peněžní toky v jednotlivých letech provozu investice 

 JKV= jednorázové kapitálové výdaje 
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Pokud by se kapitálová výdaj K uskutečňoval delší dobu, bylo by potřeba tuto položku 

taktéž převést na současnou hodnotu. Tato skutečnost je vyjádřena vztahem: 

 

         

 

      
    

 

      

 

   

 

   

 

(4) 

Kde:  KV= kapitálové výdaje 

 n= jednotlivá léta kapitálových výdajů 

 

Podle kritéria čisté současné hodnoty je realizován projekt v případě, že NVP>0             

a naopak není realizován projekt (zamítnut) v případě, že NVP ≤ 0. Investiční projekt 

kladnou čistou současnou hodnotou zvyšuje hodnotu celého podniku, naopak projekt    

se zápornou čistou současnou hodnotou hodnotu celého podniku snižuje. Jinými slovy 

čím je NVP větší, tím je investiční projekt výhodnější. 

Výhodou této metody je, že pracuje a vychází z finančních toků a je respektován faktor 

času. Nevýhodou je uměle vytvořené nadhodnocení projektu způsobené prodlužováním 

doby životnosti. [4,8] 
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3.3.2.2 Vnitřní výnosové procento 

Kritérium vnitřní výnosové procento ( Internal Rate of Return, IRR) nám udává výši 

roční průměrné sazby, při které se současná hodnota provozních peněžních toků rovná 

kapitálovým výdajům. 

 

              

 

   

     

(5) 

Kde:  IRR= vnitřní výnosové procento 

T= doba životnosti projektu 

 FCFt= volné peněžní toky v jednotlivých letech provozu investice 

 JKV= jednorázové kapitálové výdaje 

 

Toto kritérium vypovídá o tom, že by měl podnik realizovat investiční projekt, pokud   

je jeho vnitřní výnosové procento vyšší, než náklad kapitálu (aktiv)s obdobným rizikem. 

Čím je výnosové procento vyšší, resp. Převyšuje náklad kapitálu srovnatelného 

rizikového projektu, tím je projekt pro společnost výhodnější.  

Výhodou kritéria je skutečnost, že se vychází z finančních toků a respektuje faktor času. 

Naopak nevýhoda je nesnadnost sčítání projektů, možnost nadhodnocování projektu 

prodlužováním doby životnosti. [1,4] 
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3.3.2.3 index rentability 

Kritérium index ziskovosti ( Profitability Index) je dáno poměrem budoucích 

diskontovaných peněžních příjmů z investice a jednorázovými kapitálovými výdaji. 

 

   
              

   

   
 

(6) 

Kde:  IZ= index ziskovosti 

 FCFt= volné peněžní toky v jednotlivých letech provozu investice 

 R= náklad kapitálu 

 JKV= jednorázové kapitálové výdaje 

Vypočítaná hodnota tohoto kritéria nám ukazuje, kolik připadá současné hodnoty 

provozních finančních toků z investice na jednu korunu investičních výdajů. Firma se 

rozhoduje následovně: Pokud nabývá hodnota IZ>1, pak je projekt realizován; pokud 

nabývá hodnota IZ≤1, pak je projekt zamítnut a firma jej nerealizuje. 

Toto kritérium je obdobné jako NPV, proto všechny výhody i nevýhody jsou totožné, 

stejně jako použitelnost. [2,4] 

 

3.3.2.4  diskontovaná doba úhrady 

     

  

   

            

(7) 

Kde: R= náklad kapitálu 

Výhodou tohoto kritéria je, že u dynamické metody je respektován faktor času a lze 

měnit náklad kapitálu. [1,9] 
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3.4  Peněžní toky z investic 

Výběr optimální metody hodnocení investic je pouze jeden z mnoha kroků, který může 

vést ke správnému posouzení investic. Dalším krokem je zajistit vstupní údaje               

o kapitálových výdajích a peněžních příjmech z investice dle potřeb zvolené metody, 

kterou jsme již hodnotili. 

Peněžní tok z investičního projektu tvoří veškeré kapitálové výdaje a peněžní příjmy, 

které byly vyvolané projektem od doby pořízení, přes dobu životnosti až po likvidaci. 

Při přípravě a následném rozhodování, který firma bude vybírat investiční projekt,       

se bavíme o očekávaných peněžních tocích, které jsou naplánovány, při hodnocení 

fungujícího projektu o skutečně dosažené peněžní toky. [2] 

 

3.4.1 Kapitálové výdaje 

Kapitálovými výdaji obecně nazýváme veškeré peněžní výdaje většího rozsahu,            

u kterých se očekává jejich přeměna na budoucí peněžní příjmy během delšího 

časového období. Obecně je nazýváme investice. 

Kapitálový výdaje nikdy nesmíme zaměňovat za investiční náklady, i když právě 

z těchto investičních nákladů kapitálové výdaje vycházejí. Jsou však pojímány 

komplexněji. [5,6] 

Pokud zúžíme kapitálové výdaje na výdaje na pořízení dlouhodobého majetku,          

pak jednoznačně musí obsahovat: [2,13] 

 výdaje na pořízení dlouhodobého majetku- výdaje na pozemek pro stavbu, 

přípravu a celkové zabezpečení stavby, realizaci stavební a strojní části 

projektu., popř, náklady vynaložené na vědu a výzkum, výchova nových 

pracovníků, apod., 

 výdaje na trvalý přírůstek oběžného majetku- zásoby surovin, náhradních 

dílů nedokončené výroby, pohledávek aj. složek oběžného majetku, jelikož 

zvýšení zásob aj. oběžného majetku je nezbytným předpokladem fungování 

dlouhodobého majetku. 
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Výpočet kapitálového výdaje lze vyjádřit následujícím vztahem: 

 

J           

(8) 

Kde:  JKV= jednorázový kapitálový výdaj 

 I= výdaj na pořízení dlouhodobého majetku 

 O= výdaj na trvalý přírůstek čistého pracovního kapitálu 

 P= příjem z prodeje existujícího nahrazovaného dlouhodobého majetku 

 D= daňové efekty (kladné, či záporné) [2,13] 

 

3.4.2 Peněžní příjmy z investičních projektů 

Vymezení reálných peněžních příjmů z investičního projektu je mnohem obtížnější,   

než stanovení kapitálových výdajů. V praxi tuto skutečnost lze považovat za 

nejkritičtější místo celého procesu plánování a rozhodování o investici jako takové.     

Je tomu tak proto, že ve skutečnosti doba životnosti investičního projektu je mnohem 

delší, než doba jeho pořízení. 

V praxi lze využít několik způsobů jak zjistit očekávané peněžní příjmy: 

 marketingová studie- nejčastější způsob, který vychází z marketingových 

technik, díky kterým stanovuje očekávanou výši prodeje výrobků nebo služeb, 

 hrubý odhad- pokud je marketingová studie těžce proveditelná, přistoupíme 

právě k hrubému odhadu. Při jeho stanovení se doporučuje variantní přístup,    

při kterém se stanovují jednotlivé očekávané varianty- optimistická varianta x 

pesimistická varianta, 

 porovnání investice- v této metodě porovnáváme naší investici s podobnou,      

již realizovanou investicí, u které jsou již peněžní toky známy. [1,14] 
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Výpočet peněžních příjmů z investičních projektů vypočítáme vztahem:  

             

(9) 

Kde:  P= celkový roční peněžní příjem z investičního projektu 

 Z= roční přírůstek zisku po zdanění, který investice přináší 

 A= přírůstek ročních odpisů v důsledku investice 

 O= změna oběžného majetku  (přesněji čistého pracovního kapitálu) v důsledku 

investování během doby životnosti (úbytek +, přírůstek -) 

 PM= příjem z prodeje dlouhodobého majetku koncem životnosti 

 D= daňový efekt z prodeje dlouhodobého majetku koncem životnosti [5,12] 
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4 Analýza odhalování příčin a následků vad plechů 

Firma ArcelorMittal Frýdek- Místek se převážně zaměřuje na výrobu 

transformátorových válcovaných plechů splňující různé formy jakosti podle norem 

ČSN.  

Konkrétně se budeme zabývat normou ČSN EN 10107. Tato evropská norma stanoví 

značky ocelových plechů a pásů pro elektrotechniku anizotropních, se jmenovitými 

tloušťkami 0,23 mm, 0,27 mm, 0,30 mm a 0,35 mm. Dále stanoví všeobecné 

požadavky, požadavky na magnetické vlastnosti, tvar a tolerance tvaru, technologické 

vlastnosti a kontrolní postupy. 

 

4.1 Všeobecné požadavky 

Všeobecné požadavky se zabývají: 

 způsobem výroby- toto stanoví výrobce, včetně chemického složení, 

 způsobem dodání -  plechy se musí dodávat ve svazcích, pásy ve svitcích; 

vnitřní průměr svitku je cca 508 mm; svitky obsahující sváry se musí skládat 

z pásů stejné značky, atd, 

 podmínkami dodávky- anizotropní výrobky jsou obvykle dodávány s izolačním 

povlakem povrchu, který je na obou stranách výrobku. Tato izolace se obvykle 

skládá ze sklovitého filmu, obsahujícího silikáty hořčíku a na tento základní 

film je nanesena druhá vrstva složená z anorganických složek- jako jsou 

fosforečnany, 

 stavem povrchu- povrch musí být hladký, čistý, bez mastnoty. Rozptýlené vady, 

např. trhliny, škrábance, puchýřky apod., jsou dovoleny tehdy, pokud 

nepřekročí mezní úchylky tloušťky a pokud nejsou na závadu dodávanému 

výrobku, 

 vhodnost ke stříhání- plechy a pásy musí být možné stříhat v libovolném místě  

a do obvyklých tvarů, při použití bezvadných nástrojů a při pečlivé práci.[19] 
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4.2 Technické požadavky 

4.2.1 Magnetické vlastnosti 

Mezi magnetické vlastnosti patří: 

 magnetická polarizace- určuje se ve střídavém magnetickém poli (vyjádřena 

jako vrcholová hodnota), při 50 Hz; minimální hodnoty magnetické polarizace 

pro intenzitu magnetického pole 800 A/m (vrcholová hodnota) jsou uvedeny 

v tabulkách 1 a 2 v příloze 2, 

 měrné ztráty- maximální hodnoty měrných ztrát při 50 Hz jsou uvedeny 

v tabulkách 1 a 2 v příloze 2. Platí pro zkušební vzorky ve stavu po stárnutí, 

stříhané rovnoběžně se směrem válcování. U Epsteinových pásků musí být       

po stříhání provedeno odstranění vnitřního pnutí, toto tepelné zpracování je věcí 

výrobce. [19] 

4.2.2 Rozměry a mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru 

Mezi rozměry a mezní úchylky rozměrů a tolerance tvarů patří: 

 tloušťka- jmenovité tloušťky výrobků jsou 0,23 mm, 0,27 mm, 0,30 mm a 0,35 

mm. Mezní úchylky tloušťky měřené v libovolném místě v rámci jedné zkušební 

jednotky nesmí být větší než ±0,030 mm, 

 šířka- obvyklé jmenovité šířky jsou ≤ 1000 mm, mezní úchylky jsou pro výrobní 

šířky ± 2 mm, 

 délka- Mezní úchylka délky plechů je závislá na objednané délce, je + 0,5 %, 

maximálně však + 6 mm, 

 šavlovitost- je největší vzdálenost mezi podélnou hranou plechu a přímkou 

spojující dva nejvyšší úseky okraje měřené délky na této hraně. Měření 

šavlovitosti se neprovádí u výrobků s šířkou ≤ 150 mm. Šavlovitost na délce    

1,5 m nesmí být větší než 0,5 mm, 

 rovinnost (vlnitost)- je vlastnost plechu nebo úseku pásu, která je 

charakterizována vlnitostí, což je poměr výšky vlny k její délce. Prověřování 

rovinností se neprovádí u výrobků s šířkou ≤ 159 mm. Vlnitost se uvádí 

v procentech a nesmí překročit hodnotu 1,5 %, 

 zbytkové prohnutí- Prověřování hodnot zbytkového prohnutí se může dohodnout 

při objednávání pro výrobky s šířkou nad 150 mm. V tomto případě však 
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vzdálenost mezi dolní hranou zkušebního vzorku s nosným plechem nesmí být 

větší než 35 mm a platí pouze pro dodávky ve svitcích, 

 výška otřepů- Měření výšky otřepů se provádí pouze u výrobků dodávaných 

v šířce pro konečné použití. Výška otřepů nesmí překročit 0,025 mm. [19] 

 

4.2.3 Technologické vlastnosti 

Mezi technologické vlastnosti patří: 

 hustota- hustota výrobku není specifikována. Obvyklá hodnota hustoty, která    

je základem pro výpočet magnetických vlastností a činitele zaplnění, je 7,65 

kg/dm
3
, 

 činitel zaplnění- minimální hodnoty činitele zaplnění jsou uvedeny v tabulkách   

1 a 2 v příloze 2, 

 počet ohybů- jedná se o maximální počet střídavých ohybů, při kterých             

se v základním kovovém materiálu objeví trhlina viditelná vizuálně; je podstatou 

hodnocení tvárnosti materiálu. Minimální počet ohybů je 1,  

 vnitřní pnutí- je pnutí, které je charakterizováno úchylkou od přímky při stříhání. 

Výrobky by měly být pokud možno bez vnitřního pnutí. Měření se neprovádí     

u výrobků s šířkou pod 500 mm. Naměřená mezera nesmí být větší než 1 mm, 

 odpor izolační vrstvy- minimální hodnoty odporu izolační vrstvy, měřeného 

před nebo po odstranění vnitřního pnutí, dohodne odběratel s výrobcem           

při objednávání. [19] 

 

4.3 Popis technologie a vad vznikajících při válcování 

Výroba transformátorových plechů je jednou z nejsložitějších metalurgických 

technologií. Postup jejich výroby v AMFM je znázorněn na obrázku v příloze a stručně 

popsán v následujících odstavcích. U jednotlivých technologických operací popsány       

i možné vady vzhledu povrchu nebo rovinnosti pásu, které zde mohou vzniknout nebo 

být zachyceny. Případné ovlivnění magnetických vlastností není diskutováno, protože 

by vyžadovalo rozsáhlejší teoretický základ.  
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Jako vstupní materiál je používán za tepla válcovaný pás z oceli s úzce definovaným 

složením (například křemík 2,9 – 3,2 %, uhlík 0,025 – 0,040 %, hliník 0,013 – 0,016 %, 

…, s důrazem na nízký obsah nečistot typu titan, niob, vanad, které tvoří stabilní nitridy 

a oxidy) a specifickými požadavky na válcování za tepla. Šířka teplého pásu je obvykle 

1035 mm, tloušťka 2,4 mm. Svitky od jednotlivých dodavatelů se svým složením neliší, 

ale existují drobné rozdíly dané odlišnostmi tratí pro válcování za tepla.  

První operací v AMFM je moření, tj. proces, kdy se z povrchu pásu odstraňují okuje 

mořením v kyselině sírové. Na konci mořící linky dochází k bočnímu obstřihu, kterým 

se sjednotí šířka pásu (obvykle na 1020 mm) a odstraní se případné nerovnosti hran. 

Tento proces je spojitý, ve vstupní části se svitky postupně spojují svařením, takže 

linkou prochází nekonečný pás, po moření se opět rozdělí pás na jednotlivé svitky.      

Při této operaci je sledován výskyt vad po válcování za tepla (zaválcované okuje, šupy, 

okrajové trhliny), případné vady jsou zaznamenávány do výrobní dokumentace. 

Následně jednotlivé svitky postupuji k válcování za studena na mezitloušťku            

(0,55 – 0,65 mm).  

Po odmaštění na odmašťovací lince jsou svitky oduhličeny na oduhličovací lince         

ve vlhčené vodíkodusíkové atmosféře. Při této operaci je kromě odstranění uhlíku cílem 

také vytvoření vhodné oxidické vrstvy na povrchu pásu, která později slouží jako základ 

pro vytvoření povrchové izolační vrstvy.  

Po oduhličení následuje druhé válcování na finální tloušťku (0,23 mm; 0,27 mm;       

0,30 mm; 0,35 mm), přičemž většina produkce je ve finální tloušťce 0,30 mm. Tato 

operace výrazně ovlivňuje finální rovinnost produktu. 

Po druhém válcování jsou svitky na tzv. nanášecí lince odmaštěny a v její druhé části    

je na jejich povrch nanesena suspenze MgO. Ta má dva účely – odděluje závity a chrání 

je tak v průběhu vysokoteplotního žíhání před svařením, a vytváří tzv. základovou 

vrstvu  

(MgO reaguje s oxidy vzniklými při oduhličovacím žíhání). Vzniklá základová vrstva 

(forsterit, Mg2SiO4) slouží jako podklad pro elektrotechnickou izolaci.  
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Klíčovou operací je vysokoteplotní žíhání. Při tomto žíhání dochází k primární          

(cca 700 °C) a později (při cca 1000 °C) k sekundární rekrystalizaci, při které dochází 

ke vzniku tzv. Gossovy textury, která je výhodná z hlediska magnetických vlastností. 

Ve finální fází VTŽ dochází při 1150°C  k rafinaci nečistot z oceli (rozpuští se sirníky    

a nitridy, síra a dusík jsou vodíkovou atmosférou rafinovány, jejich obsah je snížen      

na jednotky ppm). Zároveň vzniká forsteritové základové vrstvy, jak bylo uvedeno 

výše. Při vysokoteplotním žíhání může docházet ke vzniku tvarových vad – při ohřevu           

a chlazení vznikají teplotní pnutí, která vedou k deformaci, nebo za určitých podmínek 

dokonce k roztržení pásu. Při rafinační výdrži se může svitek částečně zbortit, může 

dojít k deformaci jeho okrajů. Nevhodně volená atmosféra může způsobit vznik         

tzv. oxidačních map na okrajích pásu, případně nemusí dojít ke vzniku dostatečně silné 

základnové vrstvy.  

Po VTŽ jsou na průběžné termorovnací lince svitky nejprve zbaveny zbytků 

nezreagovaného MgO (mytí pomocí vody a kartáčů), následně je na svitek nanášen 

elektrotechnický izolační povlak. Vypalování tohoto povlaku probíhá při 820 °C, 

tloušťka povlaku po vypálení je 2 – 3 µm. Výsledný vzhled izolace do značné míry 

závisí na kvalitě základové vrstvy z předchozí operace – tenká základová vrstva vede k 

„červenání“ povrchu (reakce kovu s kyselinou obsaženou v povlaku), nedostatečně 

umyté MgO vede k „bílému povrchu“. Nevhodné seřízení nanášecích válců může 

způsobit vznik pruhů, jejich poškození vznik fleků na izolaci. 

Současně s vypálením izolace dochází při teplotě 820°C k vyrovnání pásu - odstraní     

se nerovnosti vzniklé při válcování, případně při vysokoteplotním žíhání. Nicméně 

všechny nerovnosti pásu nejde odstranit, protože přílišné prodloužení pásu zhoršuje 

magnetické vlastnosti. Může docházek i ke vzniku „jelit“ – podélných vln ve středové 

části pásu.  

Poslední operací před distribucí zákazníkovi je boční obstřih na šířku požadovanou 

zákazníkem (obvykle 950 – 970 mm). Současně se odstraní hrany pásu poškozené       

při předchozích operacích. Při této operaci je původní svitek (8 – 10 t) rozdělen  

do tzv. distribučních svitků (3 – 5 t). Při každém dělení se odebírají vzorky (ze začátku, 

středu, příp. středů a konce původního svitu), na kterých se měří magnetické vlastnosti   

a kvalita elektrotechnické izolace. Na základě těchto měření je svitek zařazen do některé 

z jakostních tříd definovaných v ČSN EN 10107 a přiřadí se na odpovídající zakázku.  
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Při bočním obstřihu jsou ty části svitků, které nevyhovují z hlediska vzhledu izolace, 

případně nevyhovují po stránce rovinnosti pásu, navinuty do samostatných svitků. Podle 

typu vady jsou prodány jako druhá jakost, nebo je okrajová vada odstraněna obstřihem 

na menší šířku. V případě závažných vad je takovýto svitek šrotován. V každém případě 

je výskyt uvedených vad ztrátou pro podnik. [21] 

 

4.4 Metody na zjišťování vad pásu 

Jak bylo uvedeno v části 4.3, zahrnuje technologie výroby transformátorových pásů více 

operací, z nichž každá může ovlivnit výsledný stav pásu. Proto je jednou z cest, jak dále 

snížit výskyt vad, důsledná kontrola stavu pásu v celém toku výroby. Zjištěné vady jsou 

zaznamenávány do výrobní dokumentace včetně jejich polohy. Kontrola povrchu pásu   

a jeho rovinnosti je zvláště důležitá na termorovnacích linkách, protože při další operaci 

„boční obstřih“ je pás již dělen do distribučních svitků a místa pásu se sníženou kvalitou 

je nutné vystřihnout do samostatných svitků. Za rozhodnutí, kterou část svitku je nutné 

přeřadit do druhé jakosti, zodpovídá při bočním obstřihu „třídič“, pro kterého jsou 

informace z předchozích linek více než důležité – ojedinělé (lokální) vady jsou obvykle 

zákazníky tolerovány (jsou povolené), v opačném případě je nutné reagovat. Pokud       

je třídič o výskytu a rozsahu vad informován předem, jeho rozhodnutí je jednodušší. 

Podobně je tomu i v opačném případě - při navíjení svitku s vadami si nemusí při 

skončení výskytu vad nechávat „rezervu“, kdyby se vada znovu objevila. 

Inovační technologií pro sledování výskytu vad plechů je Zařízení pro detekci vad 

plechů firmy Argutec s.r.o. umístěné na jedné z termorovnacích linek AMFM.  

Tento systém podává objektivní informaci o výskytu vzhledových a rovinostních vad   

na celé délce pásu včetně jejich polohy (po délce i šířce pásu). Vylepšení oproti 

stávajícímu stavu je v tom, že osádka linky, která podobné údaje zaznamenává            

do výrobní dokumentace, nemůže z technologických důvodů sledovat pás trvale,           

a jejich hodnocení je subjektivní. Dalším vylepšením stávajícího stavu je záznam 

informace ve formě obrazu, což umožní technologům zpětně analyzovat příčiny vady, 

nebo reagovat na případné reklamace. [21] 
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4.5 Příčiny a následky vad vznikajících při válcování 

4.5.1 Diagram příčin a následků 

Diagram příčin a následků je důležitým grafickým nástrojem pro zhotovení analýzy 

všech příčin a následků (problém s jakostí). Diagram příčin a následků je někdy také 

nazýván Ishikavův diagram (Kaoru Ishiawa je jeho duchovním otcem) nebo                   

i diagramem rybí kosti podle svého atypického vzhledu.  

Použití Ishikawowa diagramu představuje systémový přístup k řešení problému, který 

pomáhá zdokumentovat všechny myšlenky a náměty. Diagram příčin a následků by      

se měl stát prvním krokem řešení všech problémů, jež mohou být vyvolány několika 

příčinami. 

Nutným předpokladem pro efektivní zpracování diagramu příčin a následků je týmová 

práce s využitím brainstormingu. Složení týmu by mělo korespondovat s řešenou 

problematikou, ale doporučuje se také zapojení „ laiků“, kteří nejsou zatížení „ provozní 

slepotou“. Práci týmu by měl řídit zkušený moderátor. 

Práce týmu začíná přesným vymezením daného problému (následku). Definovaný 

následek se zaznamenává na pravou stranu pracovní plochy a je zakreslena hlavní 

vodorovná linie. V první fázi stanoví tým hlavní kategorie příčin řešeného problému, 

které se do vznikajícího diagramu zaznamenávají jako hlavní větve směřující 

k vodorovné linii. 

Následně tým postupně v jednotlivých kategoriích analyzuje všechny možné příčiny 

řešeného následku na postupně rostoucí úrovni podrobnosti. Je důležité, aby tyto příčiny 

byly formulovány přesně. Identifikované možné příčiny se postupně zaznamenávají     

na vedlejší větvě diagramu. Dekompozice příčin na „příčiny příčin“ musí být prováděna 

tak dlouho, dokud se neodhalí veškeré kořenové příčiny následku. 

Vytvořený diagram příčin a následků (viz Obr. 4) by se měl stát živým záznamem,       

se kterým se při řešení dané problematiky neustále pracuje, a který se také doplňuje      

o další nové nápady a nově zjištěné poznatky.[14]  
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4.5.2 Diagram příčin a následků ve firmě Arcelor Mittal Frýdek- Místek a.s. 

Pro firmu AMFM jsou vady uvedené v části 4.2 (ať už to magnetické vlastnosti, 

rozměry a mezní úchylky rozměrů a tolerance tvarů nebo technologické vlastnosti) 

velmi citlivým tématem, které v rámci zachování mlčenlivosti vůči konkurenci 

zatajíme.  

Proto v této části popisující Ishikawův diagram vypracuji diagram obecného rázu,    

který popisuje a zahrnuje základní příčiny všech zmiňovaných vad v části 4.2 Technické 

požadavky. 

Ishikawův diagram je znázorněn v obrázku 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4 Ishikawův diagram příčin a následků 
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5 Ekonomické hodnocení investice- popis zařízení 

5.1 Popis investice 

Předmětem investice je zařízení pana Plačka pro detekci vad plechů. Produkt provádí 

automatické vyhodnocení povrchových vad na transformátorovém pásu pomocí 

soustavy kamer, snímajících povrch pásu a následné analýzy obrazů pomocí SW 

algoritmů, jejichž výsledky jsou ukládány do databáze a dále prezentovány klientským 

aplikacím. 

Schéma zařízení technologie ve společnosti AMFM je uvedena na následujícím 

obrázku: 
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Obr. 5  schéma systému ve společnosti ArcelorMittal Frýdek-Místek a.s. 
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Technologie snímání povrchu pásu obsahuje: 

 soustavu kamer pro snímání povrchu pásu a laserových čar, 

 soustavu osvětlení pro nasvícení povrchu pásu, 

 soustava laserů vykreslujících čáru pod úhlem pro zjištění odchylky od ideální 

roviny. 

 

Analýza a vyhodnocení povrchových vad plechů je prováděno pomocí SW 

aplikace, která dokáže rozpoznat následující typy vad: 

 rovinnost – indikace nerovného povrchu, 

 červenání – červený spálený povrch z pece, 

 fleky – různé typy fleků, 

 fleky – okraj – okrajové fleky – rozlišena levá/pravá strana, 

 pruhování – výskyt podélných pruhů, 

 síta – natržený pás ve kterékoli oblasti – trhlinky od cca 1mm, 

 díry – výskyt děr o průměru větším než 10mm, 

 polámaný okraj – polámání na okraji pásu – viditelné deformační čáry – 

rozlišena levá/pravá strana. 

Výsledky jsou ukládány do databáze a obrazová data kamer archivována na lokální 

disk. 

Stáří archivovaných dat je omezenou kapacitou diskového prostoru. 

 

Celý systém je řízen pomocí serweru, který je síťově propojen s: 

 řídicím systémem linky – pro získání aktuálních parametrů výroby, 

 podnikovou sítí – pro distribuci dat, 

 kamerovým systémem – pro získání obrazových dat z kamer pro další analýzu. 
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Server provádí: 

 vyhodnocení vad v reálném čase – windows služba, 

 ukládá výsledky do lokální databáze – databáze MS SQL Server, 

 ukládá snímky povrchu pásu – souborový systém, 

 odmazává staré archivy – souborový systém, 

 komunikuje se službou poskytující data z ŘS linky – součást služby, 

 poskytuje službu pro získání snímků z archivů – windows služba, 

 poskytuje data aplikaci pro operátora – součást služby, 

 poskytuje data aplikaci pro technology - databáze MS SQL Server. 

 

Aplikace pro operátora 

Zobrazení aktuálního zastoupení vad na zpracovávaném páse v reálném čase. 

Po zpracování svitku aplikace vytiskne přehled svitku se zastoupením vad. 

 

Aplikace pro technology 

Aplikace slouží pro zpětné prohlížení vyhodnocených vad a zobrazení povrchu pásu. 

Obsahuje také modul pro simulaci, který umožňuje opětovně spuštění analýzy svitku      

z uložených dat se změněnými parametry algoritmů pro docílení optimální rozlišovací 

schopnosti systému. 

 

5.2 Cíl projektu a návrh řešení 

S ohledem na výše uvedené skutečnosti, konkrétně v části 4.4 byl definován cíl 

projektu- objektivita ve sledování vad po celé délce válcovaného pásu včetně polohy 

těchto vad a kontinuita práce. Dále pak zápis sledovaných skutečností ve formě obrazu, 

což umožňuje zpětnou analýzu příčin vad a rychlejší reakci firmy na reklamace. [21] 
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Rozsah změny se uskutečňuje ve 4 fázích: 

 1. fáze: 

o instalace systému pro jednu stranu pásu, 

o instalace laserů, ukládání vzhledu pásu, 

o vývoj algoritmů: červenání, rovinnost, aplikace pro prohlížení snímků 

z archivů. 

 2. fáze: 

o ukládání vad do databáze, 

o vývoj algoritmů: skvrny, síta, zpětná analýza, simulace z archivů. 

 3. fáze: 

o vývoj algoritmů: špatný vzhled pásu, polámaný okraj, optimalizace 

algoritmů, 

o aplikace pro operátora, doplnění vyhodnocení pro obě strany pásu, 

o tištěný výstup pro dělící linky. 

 4. fáze- předání 

o optimalizace algoritmů, ladění systému, dokumentace systému, školení. 

Po uskutečnění těchto fází byl projekt úspěšně realizován a předán k užívání. Dva typy 

vad z 18-ti bude nutno, vzhledem k vyšší složitosti, dovyvinut na základě dohody a nad 

rámec plánovaných nákladů v příštích letech. Současný výstup systému je užíván        

pro okamžité reakce operátora a při dalších operacích na páse k plánovanému zvýšení 

výtěžnosti. [21] 

 

5.3 Ekonomická základna pro hodnocení projektu 

Celý projekt na zařízení byl vyvíjen spolu s Vysokou školou Báňskou- Technickou 

univerzitou Ostrava. Vývoj projektu byl prováděn VŠB-TUO z 100%. 

Na tento projekt byla použita dotace, kterou schválilo Ministerstvo obchodu a to ve výši 

400 000Kč. Firma ArcelorMittal Frýdek- Místek a.s. na tento projekt vynaložila           

ze svých zdrojů 600000 Kč.  

Celková inovace tudíž stála 1000000 Kč. 
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Předpokládaná životnost investičního projektu jak na technické tak na ekonomické 

zastarání je podle pracovníků ArcelorMittal Frýdek- Místek a.s. odhadována na 5 let 

bez nutnosti větších generálních oprav. Další investice se uskuteční v příštích letech     

na dovyvinutí zbývajících dvou typů vad. Výše této investice však není známa, proto se 

jí nebudeme zabývat a budeme investici brát jako úplnou. [21] 

 

5.4 Kapitálové výdaje 

Celkové výdaje na hlavní části investičního projektu byly stanoveny dle nabídky 

dodavatele. Tyto výdaje byly rozděleny a investovány v 5-ti částích. Dílčí složky 

nákladů na pořízení investice jsou uvedeny v následující tabulce: 

 

 Celková částka 

[Kč] 

Hrazeno z dotace 

[Kč] 

Účel platby 

[Kč] 

 200000 80000 Vývoj technologie 

Vývoj a optimal. algoritmů analýzy obrazu 

Vývoj podpůrného software 

 150000 60000 Vývoj technologie 

Vývoj a optimal. algoritmů analýzy obrazu 

Vývoj podpůrného software 

 250000 100000 Vývoj a optimal. algoritmů analýzy obrazu 

Vývoj podpůrného software 

 200000 80000 Vývoj technologie 

Vývoj a optimal. algoritmů analýzy obrazu 

Vývoj podpůrného software 

 200000 80000 Vývoj a optimal. algoritmů analýzy obrazu 

Celkem 1000000 400000  

 

Tab. 1 náklady na pořízení investice 

Pro následné propočty efektivnosti investičních projektů se předpokládalo uplatnění 

celkového kapitálového výdaje v průběhu realizace projektu v roce 2012. Jedná se tedy 

o jednoletý projekt- projekt, jehož termín zahájení a ukončení spadá do rozpočtového 

roku a doba realizace je kratší než 12 měsíců. [2 
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5.5 Očekávané příjmy 

V této kapitole jsem analyzovala investici vzhledem k výši nákladů potřebných            

na provoz. 

Příjmy společnosti jsou: 

 očekávané navýšení výrobní kapacity, 

 reklamace. 

 

Aktuální výrobní kapacita je 20 Kt/rok.  

Požadovaná výnosnost investičního projektu byla stanovena jako hodnota zvýšení 

celkové kapacity výroby: 4,17%. V přepočtu na finanční hodnotu je 131784 euro/rok 

(jelikož aktuální cena je 152 euro/t). V přepočtu na koruny se jedná o částku 3228708 

Kč/t při kurzu EUR/CZK 24,5.  

Výše této úspory však bude dosaženo ve druhém roce provozu investice. Ihned            

po spuštění provozu bude úspora pouhých 2,61% (2020846 Kč/t). Toto se bude 

navyšovat každý měsíc o cca 0,12%, až ve svém bezporuchovém provozu úspora 

dosáhne zmiňovaných 4,17%. V Konkrétně se této výše úspory dosáhne ve 14 měsíci    

od spuštění. 

Finanční úspora na reklamaci je dána záznamem informace na válcovací lince ve formě 

obrazu, což umožňuje zpětně analyzovat vady. Tato úspora činí 70000 Kč/rok. 

 

Do této skupiny patří také mzdové náklady. Při průměrné mzdě v Moravskoslezském 

kraji, která je 23577 Kč je nutno připočíst 34%, což jsou náklady zaměstnavatele         

na sociální a zdravotní pojištění. Částka 379118,2 Kč je výdaj společnosti                    

za zaměstnance za rok. Tato skutečnost je pro nás však nepodstatná, jelikož ke 

snižování počtu zaměstnanců v důsledku použití Zařízení pro detekci vad plechů firmy 

Argutec s.r.o. nedošlo. [16] 
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Pro přehlednost jsem tyto údaje zpracovala do následující tabulky:  

PŘÍJMY (úspory) 

[Kč] 

1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok 

Očekávané navýšení výroby [Kč/t] 2020846 3228708 3228708 3228708 3228708 

Reklamace 70000 70000 70000 70000 70000 

∑ 3298708 3298708 3298708 3298708 3298708 

Tab. 2 očekávané příjmy 

 

5.6 Očekávané výdaje 

V této kapitole jsem analyzovala investici vzhledem k výši výdajů potřebných              

na provoz. 

Výdaje na provoz jsou:  

 elektrická energie, 

 výdaje na údržbu. 

 

Aktuálních cena pro průmyslové firmy za spotřebu elektrické energie je 3422,51 Kč      

za MW/h. Úspora v odběru elektrické energie činí 1369 Kč, jelikož aktuální spotřeba 

elektrické energie ve firmě ArcelorMittal Frýdek- Místek a.s. je 2,7 MW/h ročně,       

což v přepočtu na finanční částku činí 9240,8Kč/rok. Spotřeba elektrické energie na 

výrobní lince s použitím inovačního zařízení je 3,1 MW/h, což v přepočtu na finanční 

hodnotu činí 10609,8 Kč. 

Výdaje na údržbu jsem stanovila následovně: 

Předpokládaný přírůstek na výdaje na údržbu je 20%/rok. 

 1. rok- 1,5% z celkové částky investice (1000000 Kč) 

 2. rok- výdaj na údržbu v prvním roce + 20% z tohoto výdaje 

 3. rok- výdaj na údržbu ve druhém roce + 20% z tohoto výdaje 

 4.rok- výdaj na údržbu ve třetím roce + 20% z tohoto výdaje 

 5.rok- výdaj na údržbu ve čtvrtém roce + 20% z tohoto výdaje 
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Pro přehlednost jsem tyto údaje zpracovala do následující tabulky: 

VÝDAJE [Kč] 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok 

El. energie 1369 1369 1369 1369 1369 

Údržba 15000 18000 21600 25920 31104 

∑ 16369 19369 22969 27289 32473 

 

Tab. 3 očekávané výdaje 

 

5.7 Ekonomické vyhodnocení investice  

Ekonomické vyhodnocení investice bylo provedeno dle požadavků a zásad 

ekonomického hodnocení projektů. K vyhodnocení byla použita metoda Čisté současné 

hodnoty, vnitřního výnosového procenta, indexu rentability a diskontované doby 

úhrady. 

EU používá pro hodnocení investičních projektů výnosovou sazbu 5,5%. 

Dle srovnání těchto dvou tabulek, konkrétně tabulky 2 očekávané příjmy a tabulky 3 

očekávané výdaje jsem vytvořila následující tabulku výnos z investice, ve které jsem 

znázornila stěžejní veličiny potřebné pro tyto výpočty. 

Pro přehlednost jsem tyto údaje zpracovala do následující tabulky 

 

 [Kč] 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok 

 Rozdíl 2074477 3279339 3275739 3271419 3266235 

 

Tab. 4 výnos z investice 
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V našem případě jsou veličiny pro výpočty následující: 

 doba životnosti projektu= 5 let,  

 náklad kapitálu= 5,5%, 

 volné peněžní toky v jednotlivých letech provozu investice: 

o 1 rok= 2074477Kč (2,61% z celkové kapacity výroby) 

o 2 rok= 3279339 Kč (4,17% z celkové kapacity výroby) 

o 3 rok= 3275739Kč (4,17% z celkové kapacity výroby) 

o 4 rok= 3271419Kč (4,17% z celkové kapacity výroby) 

o 5 rok= 3266235Kč (4,17% z celkové kapacity výroby), 

 jednorázové kapitálové výdaje= 100000Kč. 
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5.7.1 Čistá současná hodnota 

Byl proveden propočet čisté současné hodnoty. Konkrétní propočty jsou uvedeny níže. 

Součtem diskontovaných peněžních příjmů z investice v jednotlivých letech                   

a odečtením kapitálového nákladu byla zjištěna výše čisté současné hodnoty. 

                    

 

   

 

                                                                                                                      (3) 

Kde:  NPV= čistá současná hodnota 

T= doba životnosti projektu 

 R= náklad kapitálu 

 FCFt= volné peněžní toky v jednotlivých letech provozu investice 

 JKV= jednorázové kapitálové výdaje 

 

Výpočet:  

     
       

         
 

       

          
 

       

          
 

       

          

 
       

          
                       

 

Rozhodovací pravidlo pro přijetí projetu je: 

NPV>0 

 

Takto zjištěná výše čisté současné hodnoty je vyšší, než nula tedy diskontované peněžní 

příjmy převyšují kapitálový náklad, tzn. investiční projekt je pro společnost přijatelný. 

 



 

46 

 

5.7.2 Vnitřní výnosové procento 

U investičního projektu bylo provedeno hodnocení pomocí vnitřního výnosového 

procenta. Konkrétní propočty vnitřního výnosového procenta jsou uvedeny níže. 

              

 

   

     

(5) 

Kde:  IRR= vnitřní výnosové procento 

T= doba životnosti projektu 

 FCFt= volné peněžní toky v jednotlivých letech provozu investice 

 JKV= jednorázové kapitálové výdaje 

 

Výpočet:  

Výpočet vnitřního výnosového procenta se prováděl v Microsoft Office Excel pomocí 

funkce ŘEŠITEL. Kritérium pro vyhledání vnitřního výnosového procenta bylo 

stanoveno jako výnosová sazba 5,5%, kterou používá EU pro hodnocení investičních 

projektů. 

V případě naší investici bylo zjištěno, že průměrná roční výnosnost z realizace projektu 

bude 241%. Tuto variantu tudíž hodnotíme jako velice příznivou, jelikož hodnota 

vnitřního výnosového procenta výrazně převyšuje požadovanou výnosnost. 

Dle provedeného hodnocení metodou vnitřního výnosového procenta by investice 

mohla být doporučena k realizaci. 
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5.7.3 Index rentability 

Byl proveden výpočet indexu rentability (indexu ziskovosti). Konkrétní propočty jsou 

uvedeny níže. Součtem diskontovaných peněžních příjmů z investice v jednotlivých 

letech a podělením kapitálového nákladu byla zjištěna výše indexu rentability. 

   
              

   

   
 

(6) 

Kde:  IZ= index ziskovosti 

 FCFt= volné peněžní toky v jednotlivých letech provozu investice 

 R= náklad kapitálu 

 JKV= jednorázové kapitálové výdaje 

 

Výpočet: 

IZ 
 
       

         
 

       

          
 

       

          
 

       

          
 

       

          
 

       
       Kč 

 

Výsledek značí, že hodnota 12,84 Kč současných provozních finančních toků 

z investice připadá jedné koruně investičních výdajů. 

Rozhodovací pravidlo pro přijetí projetu je: 

 

IZ>1 

 

Takto zjištěná výše indexu rentability je vyšší, než jedna, tzn. investiční projekt je pro 

společnost přijatelný a investice bude doporučena k realizaci. 
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5.7.4 Diskontovaná doba úhrady 

U investičního projektu bylo provedeno hodnocení pomocí diskontované doby úhrady 

(doby návratnosti). Konkrétní propočty diskontované doby úhrady jsou uvedeny níže. 

 

     

  

   

            

(7) 

Kde: JKV=jednorázové kapitálové výdaje 

 DÚ= doba úhrady 

 FCFt= volné peněžní toky v jednotlivých letech investice  

R= náklad kapitálu 

Výpočet:  

     
   

      
    

 

1. rok:         
       

         
              

Doba úhrady vyšla záporná, což znamená, že investice bude uhrazena již v prvním roce. 

Abychom stanovili přesný měsíc návratu investice, použijeme vzorec: 

   
   
   

      

 
       
       

          

=0,508 =>0,51 roku. 

Dle tohoto výpočtu jsem stanovila přesnou dobu návratnosti investice. Návrat investice 

se uskuteční v 6. měsíci prvního roku po zavedení investice. Tuto skutečnost hodnotím 

jako velice příznivou pro firmu, jelikož v prvním roce nebude efektivita tohoto zařízení 

na svém vrcholu, ale pouze na cca 63% své výrobní kapacity.  
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6 Závěr 

 

Diplomová práce byla věnována ekonomickému hodnocení investic. Cílem diplomové 

práce bylo provést, na základě aktuálních informací, ekonomické vyhodnocení            

do zařízení na detekci vad plechů firmy Argutec s.r.o. ve společnosti ArcelorMittal a.s. 

Splnění tohoto obecného cíle vyžadovalo seznámení se s celou problematikou válcování 

transformátorových plechů. Tato problematika je popisována v kapitole 4. 

Firma ArcelorMittal Frýdek- Místek a.s. zařadila do své výroby inovační Zařízení       

pro detekci vad plechů firmy Argutec s.r.o. Toto zařízení zvýší produkci výroby            

a zajistí dosažené úspory např. z reklamací.  

Zavedením tohoto zařízení se také zajistí kontinuita výroby, objektivita o záznamu 

informace, o vzhledových a rovnostních vadách na celé délce pásu včetně jejich polohy, 

dále pak záznam v podobě obrazu, což umožňuje zpětnou analýzu příčin vad. 

Samotné hodnocení realizovaného investičního projektu bylo provedeno dle aktuálních 

informací známých k termínu zpracování diplomové práce. V návaznosti byly 

stanoveny očekávané příjmy z investice, očekávané výdaje na investici. Na základě 

těchto dat byl zjištěn výnos z investičního projektu firmy ArcelorMittal Frýdek- Místek 

a.s, jako základ pro hodnocení projektu. 

Tuto problematiku jsem analyzovala v kapitole 5. Na základě hodnocení investičního 

projektu pomocí metod čisté současné hodnoty, vnitřního výnosového procenta, 

diskontované doby úhrady a indexu ziskovosti bylo zjištěno, že hodnocený investiční 

projekt je velmi příznivý pro firmu a vede ke zvyšování obejmu výroby, snižování 

nákladů na reklamaci a  tím zachování dobrého jména firmy. Výsledky mé analýzy 

z finančního hlediska jsou velice příznivé pro firmu, jelikož doba návratnosti je           

cca 6 měsíců, vnitřní výnosové procento 241%, což hodnotím jako velmi příznivé. 
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