
 
 

 

 



 

 

 
 



 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstrakt 

Předmětem bakalářské práce ,, Ekonomické zhodnocení pořízení nových investic v podniku 

FERRMON, spol. s r.o.“ je posouzení ekonomické výhodnosti reálného investičního projektu 

v dané společnosti. V teoretické části jsou představeny na základech odborné literatury 

metody hodnocení investičních projektů. V praktické části je pak na základě navržených 

metod hodnocen reálný projekt s následným vyhodnocením ekonomické výhodnosti. 

 

Klíčová slova 

Investiční projekt, statické metody, dynamické metody, ziskovost 

 

Abstract 

The subject matter of thesis “Economical evaluation of new investment obtaining in 

FERRMON company, Ltd.” is an economical advantageousness evaluation of a real 

investment project in this company. In the theoretical part there are some methods of 

investment projects evaluation introduced on the basis of technical literature. In the practical 

part there is a real project evaluated on the basis of suggested methods with a follow-up 

economical advantageousness evaluation. 

 

Keywords 

Investment project, static methods, dynamic methods, profitability 
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1 Úvod 

Vrcholovým cílem každé podnikatelské činnosti v tržní ekonomice má nesporně být 

efektivnost a finanční stabilita podniku. Tohoto cíle mohou podniky dosáhnout maximalizací 

přidané hodnoty firmy pro jejich vlastníky, akcionáře. Konkrétním měřítkem je přidaná tržní 

hodnota firmy – rozdíl mezi celkovou tržní hodnotou podniku a účetní hodnotou vloženého 

kapitálu. 

Souběžně s maximalizací tržní hodnoty firmy musí podniky zajišťovat i další finanční 

cíle. Mezi tyto cíle patří především zajištění platební schopnosti (likvidity). Finanční cíle 

podniků musí být respektovány i v oblasti investiční politiky, při kterých se snaží o přípravu, 

výběr a realizaci projektů, které zvyšují přidanou tržní hodnotu firmy. 

Základním výrobním faktorem se zásadním významem pro dosahování maximalizace 

přidané hodnoty každého podniku, je jeho hmotný investiční majetek. Důležitost hmotného 

investičního majetku spočívá v tom, že má velký vliv na produkční schopnost každého 

podniku a ovlivňuje tedy množství a kvalitu produktů, výnosů a nákladů, které podnik 

vytváří.  

Z důvodu vlivu pořízení hmotného investičního majetku musí každá společnost velmi 

dobře zvažovat použití investičních prostředků tak, aby pořizovala dlouhodobý majetek, který 

přináší pro podnik co nejvyšší přidanou hodnotu. K efektivnějšímu rozhodování podniků o 

využití svých prostředků na pořízení investičního majetku byly vyvinuty matematické 

metody. Metody slouží k hodnocení, porovnání a následnému výběru projektů podle jejich 

ekonomické výhodnosti. 

Cílem této práce je pomocí postupů využívaných při hodnocení investičních projektů 

vypracovat teoretický koncept, ve kterém budou představeny vybrané metody pro hodnocení 

výhodnosti investičních projektů.  

Tato práce využívá reálného podnikového projektu, který by měl být zařazen do 

investičního plánu na základě výsledků metod pro ekonomické hodnocení efektivnosti 

investic. Sledovaný projekt hodnotí pořízení hmotného investičního majetku, který bude 

sloužit k náhradě zastaralého provozovaného zařízení. Budou  využity metody představené 

v teoretické části, kterými bude zjištěna ekonomická výhodnost hodnoceného projektu. Na 

základě výsledků výhodnosti sledovaného investičního projektu pomocí jednotlivých metod 

bude vydáno doporučení o zařazení reálné investice do investičního plánu, nebo doporučení 

k udržování a  provozování zastaralého, ale provozuschopného zařízení. 
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Teoretická část 

2 Investice podniku 

Podnikové investice jsou charakterizovány jako rozsáhlejší peněžní výdaje, především na 

obnovu a rozšíření hmotného a nehmotného investičního majetku, u nichž se očekává 

přeměna na budoucí peněžní příjmy během delšího časového úseku [1].  

Rozhodování o investicích má pro ekonomiku podniku dlouhodobé důsledky, kde je 

nezbytné uvažovat s faktorem času a rizikem změn po dobu přípravy i realizace projektu. 

Realizací investičního projektu v podniku, dochází k dlouhodobému ovlivnění budoucího 

vývoje, prosperity a další existence podniku. Budoucí úspěšnost zvolené investice je tedy 

závislá jak na správném posouzení a výběru investice, tak i na volbě finančních zdrojů. 

Nesprávně zvolená struktura finančních zdrojů použitých na pořízení investice může ohrozit 

finanční stabilitu podniku. 

Pořízení dlouhodobého investičního majetku se stává pro každý podnik zásadním a 

důležitým krokem. Struktura investičního majetku zcela ovlivňuje budoucí naplnění činnosti 

každého podniku. 

Při investování mění podnik formu svého kapitálu. Výrobní podnik mění např. likvidní 

peněžní prostředky za výrobní zařízení. V případě efektivního investování prostředků bude 

budoucí příjem z investice převyšovat vložené náklady a podnik bude realizovat dodatečný 

příjem. 

3 Plánování investic a klasifikace investičních projektů  

3.1 Plánování investic 

Plánování investic vychází ze strategického podnikového plánu, který je produktem 

vrcholového vedení a zachycuje hlavní cíle podniku. Jedná se o jednu z nejsložitějších a 

mnohostranných činností podnikového managementu.  

Z hlediska věcného jde o rozhodování o technickém a výrobním charakteru investic. 

Vychází se z cílů podniku, které jsou konkretizovány v investičních projektech, ze kterých se 

vybírají ty nejvhodnější, jak po technické, tak ekonomické stránce [2]. 

 Investiční plánování je součástí celkového podnikového plánování. Předmětem 

investičního plánování se stává: 
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 optimalizace investičního rozhodování, 

 realizace investičních projektů, 

 kontrola investičních projektů. 

 

Investičnímu plánování je v teorii a praxi věnována veliká pozornost, neboť investiční 

rozhodování je z pravidla spojeno s: 

 významným objemem investovaného kapitálu, 

 dlouhodobou vázaností kapitálu 

 značným vlivem na jiné oblasti podniku [3]. 

3.2 Klasifikace investic 

Z důvodů volby metody hodnocení efektivnosti investic se klasifikují investiční 

projekty do několika skupin. Některé investice je nutné realizovat bez ohledu na jejich 

efektivnost, u některých porovnáváme jen náklady na ně vynaložené s úsporami výrobních 

nákladů, u jiných je nutno provést podrobné analýzy včetně analýz marketingových. 

Jednou z klasifikací investičních projektů je klasifikace podle E. F. Brighama aj. L. 

Pallase: 

1. Náhrada zařízení – obvykle jde o nezbytnou náhradu opotřebovaného zařízení, která se 

provádí bez zvláštních analýz a rozhodovacích procesů. 

2. Výměna zařízení za účelem snížení nákladů – jde o výměnu provozuschopného zařízení, 

ale zastaralého, na němž je výroba nákladná. Výměna musí být zdůvodněna podrobnější 

analýzou, obvykle srovnáním investičních nákladů s úsporou výrobních nákladů. 

Rozhodovací úroveň je obvykle stanovena podle výše nákladů. 

3. Expanze dosavadního výrobku a rozšíření trhu – rozhodnutí je komplexnější, vyžaduje i 

průzkum trhu. Rozhodnutí je v rukou vyšších stupňů řízení. 

4. Vývoj, výroba a prodej nového výrobku a expanze na nové trhy – vývoj a zavedení 

nového výrobku je vysoce nákladná a riziková záležitost, stejně jako expanze na nové 

trhy. K rozhodnutí se používají náročné metody. Schválení je obvykle na vrcholovém 

vedení. 

5. Nařízené investiční projekty, které nepřinášejí výnosy – jde o investice v oblasti 

bezpečnosti práce, ekologie a jiné, které musí být splněny dle různých nařízení a předpisů. 

6. Ostatní investiční projekty – sem patří všechny ostatní, jako budování parkovišť, 

administrativní budovy. Rozhodování závisí dle velikosti investic [2]. 
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Z hlediska financování, účetnictví a daňových předpisů rozdělujeme investice na tři 

základní skupiny:  

1. Finanční investice 

Jedná se o nákup dlouhodobých cenných papírů, vklady do investičních a jiných 

společností, dlouhodobé půjčky, nákup nemovitostí. Cílem pořízení finančních investic je 

jejich obchodování za účelem získání úroku, dividend nebo zisku. 

2. Hmotné investice 

Hmotné investice vytvářejí nebo rozšiřují výrobní kapacitu podniku. Do hmotných 

investic zařazujeme výstavby nových budov, staveb, bytu, nebytových prostor, koupě 

pozemku (vše bez ohledu na pořizovací cenu), strojů, výrobních zařízení a dopravních 

prostředků, s pořizovací cenou vyšší než 40 000 Kč a dobou použitelnosti delší než jeden 

rok. 

3. Nehmotné investice 

Zde spadají investice nehmotné (nemateriální) povahy (dlouhodobý nehmotný majetek), 

jako např. nákup know-how, licencí, softwaru, autorských práv. Dále zde řadíme 

investiční výdaje na výzkumnou činnost, vzdělání, sociální rozvoj, zařízení podniku a jiné. 

Tento druh investic musí mít pořizovací cenu nejméně 60 000 Kč [2]. 

4 Metody hodnocení investičních projektů 

Problematice hodnocení investičních projektů se věnuje velká řada autorů. Pro hodnocení 

investičních projektů a jejich případný výběr existuje několik metod, které se od sebe mnohdy 

zcela liší, jiné využívají různé propočtové postupy dospívající ke stejným závěrům. 

Metody hodnocení investičních projektů dělíme podle toho, zda přihlížejí k faktoru času 

či nikoli: 

 Statické metody (nerespektují faktor času) 

 Dynamické metody (respektují faktor času) 

4.1 Statické metody hodnocení investičních projektů 

Statistické metody se používají při rozhodování, pokud faktor času nemá podstatný vliv 

na rozhodnutí. Příkladem může být jednorázová koupě s krátkou životností (jeden až dva 

roky). Důležitá je i výše diskontní sazby. Čím je nižší, tím je vliv faktoru času méně 

významný [4]. 
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4.1.1 Metoda průměrných ročních nákladů 

Nákladové metody posuzování investičních projektů porovnávají průměrné roční 

náklady daných srovnatelných investičních projektů. Nevyjadřují celkový přínos investice a 

nemohou tak vyjádřit její efektivnost jako celku. Nutnou podmínkou je stejný rozsah 

produkce a stejné ceny, které investiční varianty zajišťují. 

Pro výpočet lze použít metodu průměrných ročních nákladů, kterou lze matematicky 

vyjádřit: 

R=O+i*J+V 

kde R roční průměrné náklady varianty investičního projektu, 

O roční odpisy, 

i požadovaná výnosnost (v %/100), 

J investiční náklad (obdoba kapitálového výdaje), 

V ostatní roční provozní náklady (celkové provozní náklady - odpisy) [4]. 

 

V případě respektování klesající zůstatkové ceny můžeme daný vztah upravit: 
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kde n-počet let [4]. 

4.1.2 Metoda doby návratnosti 

Metoda doby návratnosti je tradičním a často používaným kritériem hodnocení 

projektů. Je to doba, za kterou se projekt splatí ze svých zisků po zdanění a odpisů. Projekt se 

stává přijatelný pokud jeho návratnost je menší než stanovena kriteriální doba návratnosti. 

Tuto dobu si však stanovuje investor sám na základě subjektivního odhadu rizika. Toto však 

může vést k preferování krátkodobých projektů před dlouhodobějšími avšak efektivnějšími. 

Pro výpočet doby návratnosti můžeme použít tento vztah: 

 



a

i

nn OZI
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kde I pořizovací cena (kapitálový výdaj), 

 Zn roční zisk z investic po zdanění v jednotlivých letech životnosti, 

 On roční odpisy z investice v jednotlivých letech životnosti, 

 n jednotlivá léta životnosti, 

 a doba návratnosti [1]. 
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4.1.3 Metoda výnosnosti investic 

Metoda výnosnosti investic vychází z faktu, že změny v objemu výroby vyvolají 

změny tržeb a  nákladů, které investice vyvolá a toto se promítne v zisku, který pak 

dostatečně charakterizuje přínos z investice. 

 Výnosnost investice rI (v USA ROI – Return of Investment) se dá vyjádřit vzorcem: 

IN

Z
rI r  

kde rI výnosnost investice, 

 Zr průměrný čistý roční zisk plynoucí z investice, 

 IN náklady na investici [2]. 

Touto metodou lze srovnávat invence s různou délkou životnosti a různou výši 

kapitálových výdajů. Vypočtená výnosnost se porovnává s požadovanou výnosností. Investice 

je výhodná, je-li vypočtena výnosnost vyšší než požadovaná, v opačném případě bychom 

investici neměli realizovat. Tato metoda nebere v úvahu působení faktoru času, nepřihlíží 

k rozložení zisku v čase, nepočítá s odpisy. Přesto se v praxi často používá, neboť konstrukce 

ukazatele se shoduje se všeobecně používanými ukazateli výnosnosti kapitálu. 

4.2 Dynamické metody hodnocení investičních projektů 

4.2.1 Metoda čisté současné hodnoty 

Metoda čisté současné hodnoty (Net Present Value, NPV) je dnes považována za 

nejvhodnější způsob vyhodnocení investičních projektů [10]. Porovnává příjmy a výdaje 

z investice, ale vždy v jejich současných cenách, diskontujeme je podnikovou diskontní 

mírou. Respektuje faktor času, za efekt považuje celý peněžní příjem, nikoli pouze účetní zisk 

a bere v úvahu příjmy po celou dobu životnosti projektu. Její předností je, že hodnotí přínos 

k tržní hodnotě firmy. Problémem této metody je stanovení požadované míry výnosnosti. 

 Matematicky lze čistou současnou hodnotu vyjádřit: 
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kde ČSH čistá současná hodnota, 

Pn peněžní příjmy v jednotlivých letech její životnosti, 

i požadovaná výnosnost, 

N doba životnosti, 

K kapitálový výdaj, 

n jednotlivá léta životnosti [1]. 
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Výsledky čisté současné hodnoty lze interpretovat takto: 

 jestliže ČSH > 0, investiční projekt je pro podnik přijatelný, zaručuje požadovanou míru 

výnosnosti a zvyšuje tržní hodnotu podniku, 

 jestliže je ČSH < 0, investiční projekt je pro podnik nepřijatelný, nezajišťuje požadovanou 

míru výnosnosti a snižuje tržní hodnotu podniku, 

 jestliže je ČSH = 0, investiční projekt je pro podnik indiferentní [1]. 

 

Peněžní toky u této metody můžeme aktualizovat k začátku výstavby, k okamžiku 

uvedení do provozu či ke konci životnosti projektu. Nemění se povaha čisté současné hodnoty 

(kladná nebo záporná), mění se jen její absolutní výše. 

 Pro podniky lze doporučit realizaci projektů s kladnou čistou současnou hodnotou a 

zamítnutí projektů se zápornou čistou současnou hodnotou. Čím je čistá současná hodnota 

projektu vyšší, tím je projekt ekonomicky výhodnější. Projekty s nulovou čistou současnou 

hodnotou jsou ekonomicky neutrální, jejich očekávaná výnosnost je rovna požadované 

výnosnosti [5]. 

4.2.2 Metoda vnitřního výnosového procenta 

Metoda vnitřního výnosového procenta (Internal Rate of Return, IRR) považuje za 

efekt peněžní příjem z projektu a respektuje časové hledisko [11]. Tuto metodu můžeme 

definovat jako takovou úrokovou míru, při které se současná hodnota peněžních příjmů 

z projektu rovná kapitálovým výdajům, eventuálně současné hodnotě kapitálových výdajů [6]. 

Toto si můžeme představit tak, že hledáme takovou úrokovou míru, při které je čistá současná 

hodnota rovna nule. 

Matematicky vztah pro vnitřní výnosové procento (IRR): 
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kde Pn peněžní příjmy v jednotlivých letech životnosti, 

 K kapitálový výdaj, 

 n jednotlivá léta životnosti, 

 N doba životnosti projektu, 

 i hledaný úrokový koeficient [4]. 

Metoda vnitřního výnosového procenta může vést k nesprávným závěrům nebo se 

nedá použít ve dvou případech: pokud existují nestandardní (nekonvenční) peněžní toky a 
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pokud máme vybírat mezi dvěma vzájemně se vylučujícími projekty. V prvém případě 

bychom dostali tolik vnitřních výnosových procent, kolik je změn ze záporného na kladný 

peněžní tok nebo opačně. V druhém případě vnitřní výnosové procento preferuje relativní 

výnosnost a je založeno na nereálném předpokladu eventuální reinvestice za úrokovou sazbu 

samotného vnitřního výnosového procenta [1]. 

Mezi další nevýhody vnitřního výnosového procenta (IRR) můžeme zařadit 

skutečnost, že nevidíme skutečný finanční efekt a míru vlivu na růst hodnoty podniku. 

K dalším nevýhodám patří komplikovaný iterační způsob výpočtu IRR, dnes již eliminován 

dostupností výpočetní techniky [7]. 

4.2.3 Metoda diskontovaných nákladů 

Metoda diskontovaných nákladů porovnává souhrn investičních nákladů a 

diskontovaných provozních nákladů jednotlivých variant projektu za celou dobu jeho 

životnosti. Nejvýhodnější je varianta s nejnižšími diskontovanými náklady. 

Diskontované náklady můžeme vyjádřit dle vztahu: 
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kde D diskontované náklady, 

 J investiční náklad (obdoba kapitálového výdaje), 

Vn diskontované ostatní roční provozní náklady (celkové provozní náklady mínus  

odpisy), 

 n jednotlivá léta životnosti, 

 N doba životnosti [1].  

Při porovnávání dvou investičních projektů s různou dobou životnosti pomocí 

diskontovaných nákladů, musíme zvolit odlišný postup. Diskontované náklady neeliminují, na 

rozdíl od metody průměrných ročních nákladů, různou dobu životnosti projektů, jde o celkové 

náklady během životnosti, ne o průměrné roční náklady. Projekty s delší životností mají 

přirozeně větší náklady. 

 Pro srovnání dvou projektů s různou životností musíme převést obě varianty na 

společnou délku životnosti, tou je nejmenší společný násobek délky životnosti jednotlivých 

projektů. Do kratšího projektu je nutno zahrnout i současnou hodnotu obnovovaného 

dlouhodobého majetku [1].  
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4.2.4 Metoda doby návratnosti upravená diskontováním 

Metoda doby návratnosti upravena diskontováním je obdobou statické metody doby 

návratnosti se zavedením diskontování peněžních toků. Bohužel ani toto nevyřeší problém 

nulové váhy hotovostních toků po datu určené návratnosti. Druhým nedostatkem této metody 

při určování doby návratnosti je to, že při různé životnosti projektů mohou být z výběru 

vyloučeny projekty dobré, ale koncipované jako dlouhodobé. Z těchto uvedených nedostatků 

vyplývá, že metodu lze použít pouze u projektů s navrhovaným stejným časovým horizontem. 

Tuto metodu je vhodné použít: 

 u projektů s krátkou životností, 

 u projektů s vysokým rizikem, 

 jako doplňující kriterium hodnocení. 

Doba splácení může zobrazit i míru likvidity investice [8]. 

4.2.5 Metoda indexu ziskovosti 

Metoda indexu ziskovosti (Profitability Index) těsně souvisí s metodou čisté současné 

hodnoty investičního projektu [12]. Představuje relativní ukazatel, který vyjadřuje poměr 

budoucích (očekávaných) diskontovaných peněžních příjmů z investice k 

jednorázovým (počátečním) kapitálovým výdajům [4]. 

Vztah lze vyjádřit: 
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kde  IZ  index ziskovosti (rentability), 

  ostatní symboly stejné jako u  vzorce pro čistou současnou hodnotu [4]. 

 

Čistá současná hodnota nám udává absolutně vyjádřený rozdíl mezi diskontovanými 

peněžními příjmy z projektu kapitálovými výdaji. Index rentability vyjadřuje podíl 

diskontovaných příjmů a kapitálových výdajů. Z uvedené souvislosti vyplývá, že kdykoli je 

čistá současná hodnota pozitivní, index rentability je > 1 a investiční projekt je pro podnik 

přijatelný. Při záporné čisté současné hodnotě je index rentability < 1. U vzájemně 

nevylučujících se projektů má čistá současná hodnota i index rentability stejný závěr. U 

vzájemně se vylučujících projektů závěry stejné být nemusí. Tato metoda se doporučuje 

použít jako kritérium výběru variant investičních projektů v případě omezených kapitálových 
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zdrojů, pokud není možné přijat všechny projekty, i když mají pozitivní čistou současnou 

hodnotu. 

 Pokud bychom vybírali projekty, v případě omezených kapitálových zdrojů, podle 

čisté současné hodnoty jednotlivých projektů, vybereme projekty s nejvyšší čistou současnou 

hodnotou, ale nemusíme dosáhnout co nejvyšší čisté současné hodnoty všech projektů 

z omezených kapitálových zdrojů. V případě omezených kapitálových zdrojů řadíme tedy 

projekty tak, aby čistá současná hodnota všech projektů z omezených kapitálových zdrojů 

byla co nejvyšší, a k tomu nám slouží index rentability.  

K uvedené souvislosti uvádím tabulku [1]: 

 Tab. č.1  Příklad srovnání dvou projektů pomocí ČSH a IZ [1]. 

Projekt 
Kapitálový výdaj 

(mil. Kč) 

Peněžní příjem 

 (mil. Kč) 
ČSH  

(mil. Kč) 

Index 

ziskovosti 
1. rok 2. rok 

I. 100 400 70 321 4,21 

II. 60 60 300 242 5 

III. 40 60 200 180 5,5 

 

U všech uvedených projektů je index ziskovosti vyšší než 1. Všechny projekty lze 

realizovat. V případě omezených kapitálových zdrojů (100 mil. Kč a výnosnosti 10%) 

musíme hodnotit projekty jako celek a vybírat ty, které přinášejí nejvyšší čistou současnou 

hodnotu na jednotku kapitálového výdaje – čili co nejvyšší index ziskovosti. V našem 

uvedeném příkladu v tabulce č.1 je proto výhodnější zvolit projekty II. a III. něž projekt I., 

protože dohromady, při stejném kapitálovém výdaji, mají vyšší čistou současnou hodnotu. 

Index rentability bychom neměli používat jako kriterium výběru pro projekty různé 

velikosti, které se vzájemně vylučují, a při výběru nejsme omezeni kapitálovými výdaji. 

Závěrem výběru by mohli být projekty s vyšším indexem rentability, ale s menším přínosem 

k růstu tržní hodnoty firmy [1]. 
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5 Představení podniku 

5.1 Identifikační údaje společnosti 

FERRMON, spol. s r.o. 

IČ: 42868670, DIČ: CZ42868670 

Adresa: Lešetínská 701/47, 719 00  Ostrava - Kunčice 

 

Společnost FERRMON, spol. s r.o. byla majitelem založena v roce 1991 jako 

společnost zabývající se výrobou a montáží ocelových konstrukcí. Svým výrobním 

programem je řazena mezi výrobce středně těžkých a těžkých ocelových konstrukcí. Ve třech 

výrobních halách je průměrná měsíční produkce 300 tun „zpracovaného železa“ 

 

Předmět podnikání společnosti: 

• provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích pracích na jejich odstraňování, 

• koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje, 

• výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely, 

• výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů, 

• povrchové úpravy a svařování kovů, 

• zprostředkování služeb, 

• zprostředkování obchodu, 

• pronájem a půjčování věcí movitých. 

 

Společnost je držitelem následujících certifikátů a oprávnění: 

• ČSN EN ISO 9001:2009 ve spojení s ČSN EN ISO 3834-2:2006, vydal STAVCERT 

Praha, 

• ČSN EN ISO 14001:2005, vydal STAVCERT Praha, 

• ČSN EN 1090-1, vydal TÜV SÜB Czech s.r.o., 

• DIN 18800-7: 2008-11 Klasse E, vydal SLV Berlín-Brandenburg. 

5.2 Výrobní program 

Nosným výrobním programem je výroba a montáž ocelových konstrukcí pro velké 

investiční celky nejen v ČR, ale i v zahraničí, takže můžeme hovořit o celém světě. V 

dřívějších letech převážně obchodní centra, výrobní haly. V součastné době se společnost 
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orientuje na dodávku technologických konstrukcí. „Viditelnou“ referenci výrobního programu 

jsou nosné konstrukce lanovek v českých horách, které jsou dodávány zahraničnímu 

odběrateli, jenž prováděl celkovou montáž. Nejbližší jsou Bílá v Beskydech, Přemyslov, 

Dolní Morava a Kouty nad Desnou v Jeseníkách. 

Ve výrobních halách je zákazníkům nabídnut uzavřený kruh výroby. Investicí firmy do 

provozu povrchových úprav v roce 2006 za přispění fondů EU a zprovoznění nového provozu 

lakovny, bylo dosaženo uceleného výrobního programu společnosti. 

Výroba ocelových konstrukcí je prováděna ve dvou dvojlodních halách, v další je pak 

umístěna povrchová ochrana. Jednotlivé lodě jsou vybaveny účelově dle činností, které mají 

technologickou návaznost. Všechny lodě jsou vybaveny mostovými jeřáby nosnosti od 5 t do 

12,5 t. 

Svařování je prováděno ručně, na svařovacích automatech a poloautomatech v 

ochranné atmosféře směsných plynů a pod tavidlem. Pro dělení materiálu využíváme nůžky, 

které mají délku nožů 3 m a mohou stříhat materiál běžné jakosti do tloušťky 12 mm. 

Tvarované plechy do rozměrů 3 x 13 m a plechy vyšších tloušťek jsou zpracovávány na 

pálícím CNC stroji, pomocí kyslíku a zemního plynu. Plechy menších tloušťek jsou řezány 

plazmou na CNC stroji o rozměrech 3 x 9 m. Tyčové válcované profily jsou děleny na 

strojních pilách s nastavitelnými úhly. Jedním z nejmodernějších strojů je CNC děrovací 

centrum pro počítačem řízené děrování plechů do tloušťky materiálů 20 mm a  průměru děr 

46 mm. 

Mezi další strojní vybavení společnosti patří vertikální frézka, soustruhy, lisy, vrtačky, 

zakružovací stroj plechů pro zakružování plechů do tloušťky 25 mm a šířky do 3 m, průběžné 

tryskací zařízení LAUCO 100 N pro před úpravu vstupního materiálu a ohraňovací lis [13]. 

5.3 Členění společnosti 

Ve společnosti FERRMON, spol. s r.o. jsou vymezeny čtyři střediska a to je středisko 

výroby, pod které spadají oddělení výroby, přípravy výroby, středisko montáží, dále pak 

středisko povrchové ochrany, středisko ekonomicko - správní a středisko obchodní. Ve 

společnosti FERRMON, spol. s r.o. nachází uplatnění okolo 140 pracovníků od dělnických 

profesí až po techniky. V době konjunktury společnost spolupracovala s více jak 100 dalšími 

pracovníky z kooperujících menších firem. 
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5.3.1 Středisko výroby a montáží 

Středisko výroby je přímo řízeno ředitelem provozu výroby a montáží, který má 

přímou zodpovědnost za bezproblémový a ziskový chod střediska výroby a montáží. Při 

týdenních poradách s obchodním ředitelem a vedoucím obchodního oddělení plánuje výrobu a 

dojednává termíny plnění. Na výrobních poradách s THP pracovníky deleguje úkoly svým 

podřízeným, kteří jsou zodpovědní za svá oddělení, kterými jsou: vedoucí technologie, 

vedoucí montáží, vedoucí výroby, mistr přípravy výroby, vedoucí zásobování, mistr expedice. 

5.3.2 Ekonomicko - správní středisko 

Je řízeno vedoucím ekonomického úseku. Zde se řeší všechny finanční a platební 

operace. Jsou zde shromažďovány všechny faktury, rámcové smlouvy, a pracovníci řeší 

měsíční uzávěrky celé společnosti. Dalším úkolem pracovníků jsou mzdové uzávěrky, 

personalistika, vedení účetnictví a další. Výsledky své práce předkládá řediteli společnosti. 

5.3.3 Obchodní středisko 

Je řízeno ředitelem obchodu. Náplní tohoto střediska je řízení zakázek jak se stranami 

odběratelů, tak i dodavatelů, realizace zakázek od projektů až po samotné předání díla 

kupujícímu. Mezi nejdůležitější činnosti patří sladění všech dodávek pro konečnou realizaci. 

5.3.4 Středisko povrchové ochrany 

V provozu lakovny je tryskací box pro ruční tryskání o rozměrech 16 x 4 x 4 m. 

Průmyslové nátěry jsou aplikovány na povrchy výrobků vysokotlakým zařízením WIWA 

nebo GRACO a metalizaci provádíme žárovým nástřikem (zinek, hliník, zinacor apod.). 
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5.4 Organizační struktura společnosti 
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Praktická část 

6 Investiční záměr společnosti 

Vedení výrobního střediska výroby a montáží se v rámci návrhu investic pro rok 2014 

rozhodlo pro zpracování návrhu nahrazení stávajícího zařízení na výrobu stlačeného vzduchu, 

které slouží k zajištění provozu následných technologií střediska výroby. 

Vzhledem ke každodennímu využití tohoto technologického zařízení se jedná o stěžejní 

zařízení, které slouží k dodávce stlačeného vzduchu pro ostatní výrobní zařízení. Stáří 

nynějšího zařízení je již 17 let a v posledních dvou letech se na zařízení projevují poruchy 

následkem opotřebení tohoto zařízení, které omezují provoz výroby při jeho odstávkách. 

Nemalé jsou také finanční náklady na tyto opravy. 

Vedení střediska požádalo dodavatele zařízení na výrobu stlačeného vzduchu (dále budu 

v textu uvádět označení tohoto zařízení – kompresor) a nynější servisní středisko o provedení 

měření na stávajícím kompresoru, které slouží pro stanovení využití stávajícího kompresoru a 

vstupních dat pro ekonomické výpočty. Vzhledem ke změnám navazujících technologií 

využívajících stlačený vzduch v průběhu předešlých let a stavu provozních hodin v zatíženém 

a odlehčeném stavu je zřejmé, že stávající kompresor je příliš výkonný a jeho provoz je 

nehospodárný. Při stanovení požadavku na nové zařízení bylo navrženo osadit kompresor 

sušičkou vzduchu, jež není součástí starého kompresoru. Sušička by splňovala požadavky na 

kvalitu stlačeného vzduchu, kterou požadují vstupní parametry navazujících technologických 

zařízení. 

Výsledkem provedení měření bylo vyhodnocení nákladů na provoz stávajícího 

kompresoru a následná cenová nabídka na dodávku nového kompresoru s parametry 

zajišťujícími dostatečnou dodávku stlačeného vzduchu s případnou rezervou pro nová výrobní 

zařízení v budoucnu a náklady na jeho provoz dle stávajících odběrů. 

6.1 Varianty možného řešení 

Výstupem z měření provedeném na stávajícím kompresoru bylo konstatováno, že 

výroba vzduchu na tomto zařízení se současnou spotřebou je velice nerentabilní. Z měření 

vzešly tři varianty možného řešení, které povedou ke snížení provozních nákladů na výrobu 

stlačeného vzduchu ve společnosti FERRMON, spol. s r. o. 
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6.1.1  Varianta I. 

Ve variantě I. je uvažováno s pořízením kompresoru GA 15 VSD. Jedná se o 

stacionární, vzduchem chlazený, jednostupňový, šroubový kompresor se vstřikem oleje. 

V tomto kompresoru je instalovaná plynulá regulace výkonnosti pomocí frekvenčního 

měniče. Součástí kompresoru je hrubý filtr DD44 a integrovaná kondenzační sušička 

vzduchu. Instalací kompresoru s frekvenčním měničem je možno docílit úspory až 35% 

nákladů na elektrickou energii. Přesná regulace zajistí kolísání tlaku ±0,1 bar. 

 Demontáží současného kompresoru dojde k uvolnění potřebného místa v současné 

kompresorovně a napojení nového zařízení na elektrickou síť a na rozvod stlačeného vzduchu 

s minimálními náklady. Tato varianta počítá s úsporami nákladů na elektrickou energii ve 

výši 66,7%. 

6.1.2 Varianta II. 

Ve variantě II. je uvažováno s pořízením kompresoru GA 15
+
 - 8,5. Jedná se o 

stacionární, vzduchem chlazený, jednostupňový, šroubový kompresor se vstřikem oleje. 

Regulace kompresoru je dvoustupňová (zatíženo-odlehčeno) s následným vypnutím. Součástí 

kompresoru je hrubý filtr DD44 a integrovaná kondenzační sušička vzduchu. Dále tato 

varianta počítá s dodatečnou instalací vzdušníku o objemu 1 m
3
, který slouží k vyrovnávání 

odběrových špiček a ke snížení počtu cyklů (zatíženo odlehčeno). Nový kompresor bude 

instalován stejně jako u varianty I., vzdušník bude umístěn taktéž v kompresorovně. Tato 

varianta počítá s úsporami nákladů na elektrickou energii ve výši 58,8%. 

6.1.3 Varianta III. 

Tato varianta je totožná, co se týče osazení kompresoru, s variantou II. U této varianty 

nebude dodatečně instalován vzdušník. Tím dojde k úspoře investičních nákladů, ale provozní 

náklady se zvýší. Nový kompresor bude instalován stejně jako u varianty I. Tato varianta 

počítá s úsporami nákladů na elektrickou energii ve výši 48%. 
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7 Data pro vyhodnocení efektivnosti nákupu nové investice 

Pro vyhodnocení ekonomické efektivnosti investice jako podkladu pro investiční plán 

roku 2014 ve společnosti FERRMON, spol. s r. o. budou použity vybrané metody hodnocení 

investičních projektů uvedené v teoretické části této bakalářské práce a informace z interních 

zdrojů této společnosti. Na základě metod hodnocení investičních projektů bude 

vyhodnoceno, zda je pro společnost výhodnější koupě nového kompresoru, nebo údržba a 

provoz nynějšího kompresoru. 

7.1 Vstupní data pro výpočet efektivnosti investice 

Vzhledem k tomu, že se jedná o nahrazení stávajícího zařízení za účelem snížení 

nákladů, jedná se tedy o nahrazení provozuschopného zařízení, ale zastaralého, na němž je 

výroba nákladná, jsou pro vstupní data použity výsledky měření na něm provedené a 

propočtené na roční provozní náklady.  

V příloze č.1 jsou uvedena výstupní data z měření na stávajícím kompresoru a 

simulovaná data navrhovaného řešení varianty I. V příloze č.2 jsou uvedena výstupní data z 

měření na stávajícím kompresoru a simulovaná data navrhovaného řešení varianty II. 

V příloze č.3 jsou uvedena výstupní data z měření na stávajícím kompresoru a simulovaná 

data navrhovaného řešení varianty III. 

Pro zjištění výhodnosti investičního projektu bylo nutno získat následující hodnoty: 

 provozní náklady současné technologie, 

 provozní náklady nové technologie varianta I., 

 provozní náklady nové technologie varianta II., 

 provozní náklady nové technologie varianta III. 

7.1.1 Provozní náklady  

Provozní náklady současné technologie 

Nynější kompresor GA 37 má na základě provedeného měření a přepočtu na celý 

kalendářní rok průměrnou spotřebu elektrické energie 78 400 kW. Výpočet uveden v příloze 

č.4 v tabulce č.20. Této spotřebě při sazbě 3,47 Kč za kWh odpovídají roční provozní náklady 

ve výši 272 048 Kč. K těmto provozním nákladům je nutno přičíst náklady na pravidelný 

servis, kontroly a revize, které jsou uvedeny v příloze č.4 v tabulce č.21, protože jejich výše 
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se odvíjí od skutečných provozních hodin. Počty provozních hodin vzešlé z vyhodnocení 

měření byly porovnány se skutečnými provozními daty zaznamenanými při pravidelných 

servisních kontrolách a tyto odpovídali naměřeným a vypočteným hodnotám. 

Provozní náklady nové technologie varianta I. 

V návrhu varianty I. je použit kompresor GA 15 VSD. Jedná se o kompresor s 

plynulou regulací výkonu. Na základě provedených měření a přepočtu na celý rok dle 

simulace provozu byla vypočtena průměrná spotřeba za celý kalendářní rok ve výši 26 071 

kW. Výpočet uveden v příloze č.4 v tabulce č.20. Této spotřebě odpovídají roční provozní 

náklady ve výši 90 466 Kč. Opět je nutno přičíst náklady za servis, kontroly a revize, které 

jsou uvedeny v příloze č. 5 v tabulce č.22. 

Provozní náklady nové technologie varianta II. 

V návrhu varianty II. je použit kompresor GA 15+. Jedná se o kompresor 

s dvoustupňovou regulací výkonu. V této variantě je počítáno s dodatečným osazením 

systému rozvodu vzduchu vzdušníkem o objemu 1 m
3
, který sníží počty cyklů kompresoru. 

Na základě provedených měření a přepočtu na celý rok dle simulace provozu byla vypočtena 

průměrná spotřeba za celý kalendářní rok ve výši 32 293 kW. Výpočet uveden v příloze č.4 v 

tabulce č.20. Této spotřebě  odpovídají roční provozní náklady ve výši 112 058 Kč. Opět je 

nutno přičíst náklady za servis, kontroly a revize, které jsou uvedeny v příloze č.6 v tabulce 

č.24. 

Provozní náklady nové technologie varianta III. 

V návrhu varianty III. je použit kompresor GA 15+. Jedná se o tutéž variantu jako 

varianta II. jen bez dodatečného osazení vzdušníku.  Na základě provedených měření a 

přepočtu na celý rok dle simulace provozu byla vypočtena průměrná spotřeba za celý 

kalendářní rok ve výši 40 756 kW. Výpočet uveden v příloze č.4 v tabulce č.20. Této spotřebě 

odpovídají roční provozní náklady ve výši 141 422 Kč. Opět je nutno přičíst náklady za 

servis, kontroly a revize, které jsou uvedeny v příloze č.7 v tabulce č.26. 

7.1.2 Kapitálové výdaje investičního projektu 

Kapitálové výdaje jednotlivých variant investičního projektu jsou uvedeny v tabulkách 

dle jednotlivých variant. 
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Tab. č.2 Kapitálové výdaje varianta I. 

Kapitálový výdaj varianta I. 

Položka výdaje Cena v Kč 

Kompresor Atlas Copco Ga 15 VSD 263000 

Integrovaný sušič vzduchu GA15 VSD FF 60000 

Atlas Copco hrubý filtr DD44 6900 

Připojení kompresoru 5000 

Kapitálový výdaj celkem 334900 

 

Tab. č.3 Kapitálové výdaje varianta II. 

Kapitálový výdaj varianta II. 

Položka výdaje Cena v Kč 

Kompresor Atlas Copco Ga 15
+
 - 8,5 187000 

Integrovaný sušič vzduchu GA 15+ -FF 60000 

Atlas Copco hrubý filtr DD44 6900 

Atlas Copco vzdušník LV1011 38000 

Připojení kompresoru 8000 

Kapitálový výdaj celkem 299900 

 

Tab. č.4 Kapitálové výdaje varianta III. 

Kapitálový výdaj varianta III. 

Položka výdaje Cena v Kč 

Kompresor Atlas Copco Ga 15
+
 - 8,5 187 000 

Integrovaný sušič vzduchu GA 15+ -FF 60000 

Atlas Copco hrubý filtr DD44 6900 

Připojení kompresoru 5000 

Kapitálový výdaj celkem 258900 

 

Zdroj:vnitropodnikové materiály FERRMON, spol. s r.o. upraveno autorem 
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7.1.3 Peněžní příjmy 

Určení očekávaných reálných peněžních příjmů z investičního projektů je obtížný 

problém vzhledem k délce životnosti investičního projektu a vlivu faktoru času, který zde 

hraje velkou roli. Hodnocený investiční projekt nevede k produkci výrobků a nelze tedy 

očekávat příjem z prodeje. Příjmem je v daném investičním projektu považována úspora, 

která nastane realizací jedné z navrhovaných variant. 

Celkové peněžní příjmy z investičního projektu se dají vyjádřit dle vztahu: 

DPOAZP M   

kde P celkový roční peněžní příjem z investičního projektu, 

Z  roční přírůstek zisku po zdanění, který investice přináší (v daném případě 

úspora nákladů, která vznikne oproti současné variantě), 

A přírůstek odpisů v důsledku investice, 

 O změna oběžného majetku v důsledku investování během doby životnosti, 

 PM příjem z prodeje dlouhodobého majetku koncem životnosti, 

 D daňový efekt z prodeje dlouhodobého majetku koncem životnosti [4]. 

 

V daném investičním projektu, který nahradí současně provozované zařízení nenastane 

změna ve výši oběžného majetku, proto ji do výpočtu nebudeme zahrnovat. Taktéž nebudeme 

zahrnovat příjem z prodeje a daňový efekt z prodeje, vzhledem k tomu, že po stanovené 

životnosti, se kterou je dále počítáno, je prodejní hodnota téměř nulová. 

 Odpisy 

Celkové peněžní příjmy z investičního projektu, jak uvádí výše uvedený vztah jsou 

součtem přírůstku zisků po zdanění a přírůstku odpisů v důsledku investice. Daňový odpis se 

řadí mezi daňově uznatelný náklad. Tento snižuje základ pro výpočet daně. 

Zařízení na výrobu vzduchu jsou z pohledu Zákona o dani z příjmu č.586/1992 Sb. 

zařazeny do 3. odpisové skupiny s dobou odpisu 10 let. Ve společnosti probíhá odepisování 

dlouhodobého majetku rovnoměrně [14]. 

Přehled daňových odpisů jednotlivých variant s jejich výši v jednotlivých letech je 

uveden v tabulce č.5 pro variantu I., v tabulce č.6 pro variantu II. a v tabulce č.7 pro variantu 

III. 
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Tab. č.5 Daňové odpisy varianta I. 

 

Daňové odpisy kompresoru za dobu životnosti varianta I. 

Odpisovaná částka 334900 Kč 

Rok 
Odpisová 

sazba v % 

Odpisy 

v Kč 

Kumulované 

odpisy v Kč 

Zůstatková cena 

v Kč 

2014 5,5 18420 18420 316480 

2015 10,5 35165 53585 281315 

2016 10,5 35165 88750 246150 

2017 10,5 35165 123915 210985 

2018 10,5 35165 159080 175820 

2019 10,5 35165 194245 140655 

2020 10,5 35165 229410 105490 

2021 10,5 35165 264575 70325 

2022 10,5 35165 299740 35160 

2023 10,5 35160 334900 0 

 

Tab. č.6 Daňové odpisy varianta II. 

 

Daňové odpisy kompresoru a vzdušníku za dobu životnosti varianta II. 

Odpisovaná částka 299900 Kč 

Rok 
Odpisová 

sazba v % 

Odpisy 

v Kč 

Kumulované 

odpisy v Kč 

Zůstatková cena 

v Kč 

2014 5,5 16495 16495 283405 

2015 10,5 31490 47985 251915 

2016 10,5 31490 79475 220425 

2017 10,5 31490 110965 188935 

2018 10,5 31490 142455 157445 

2019 10,5 31490 173945 125955 

2020 10,5 31490 205435 94465 

2021 10,5 31490 236925 62975 

2022 10,5 31490 268415 31485 

2023 10,5 31485 299900 0 
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Tab. č.7 Daňové odpisy varianta III. 

 

Daňové odpisy kompresoru za dobu životnosti varianta III. 

Odpisovaná částka 258900 Kč 

Rok 
Odpisová 

sazba v % 

Odpisy 

v Kč 

Kumulované 

odpisy v Kč 

Zůstatková cena 

v Kč 

2014 5,5 14240 14240 244660 

2015 10,5 27185 41425 217475 

2016 10,5 27185 68610 190290 

2017 10,5 27185 95795 163105 

2018 10,5 27185 122980 135920 

2019 10,5 27185 150165 108735 

2020 10,5 27185 177350 81550 

2021 10,5 27185 204535 54365 

2022 10,5 27185 231720 27180 

2023 10,5 27180 258900 0 

 

7.2 Shrnutí 

V této kapitole byly získány hodnoty kapitálových výdajů a nákladů týkající se 

provozu kompresoru dle jednotlivých variant navrhovaných řešení. Navrhované varianty mají 

zajistit dostatečnou dodávku stlačeného vzduchu pro provoz výroby společnosti FERRMON, 

spol. s r.o. Sledovaný investiční projekt spočívá ve snížení provozních nákladů z provozu 

kompresoru, a to pořízením nového úspornějšího kompresoru. 
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8 Hodnocení ekonomické efektivnosti reálné investice 

Pro hodnocení reálné investice budou použity metody hodnocení ekonomické 

efektivnosti představené v teoretické části této bakalářské práce. Jedná se o tyto metody: 

a) Statické metody 

 metoda průměrných ročních nákladů, 

 metoda doby návratnosti, 

b) Dynamické metody 

 metoda čisté současné hodnoty, 

 metoda vnitřního výnosového procenta, 

 metoda indexu rentability. 

Investiční projekt bude hodnocen pomocí (výše uvedených) metod. Hodnocení bude 

porovnáno s minimálními požadavky na ekonomicky výhodnou investici dle vnitřních 

směrnic firmy, ve kterých je stanovena výnosnost 6% a doba návratnosti 4 roky. Dále je ve 

výpočtech zohledněn růst cen elektrické energie, a to ve výši 2% ročně. Tento nízký nárůst 

cen byl zvolen z důvodů kolísání cen elektrické energie na současném trhu.   

8.1 Hodnocení ekonomické efektivnosti statickými metodami 

8.1.1 Metoda průměrných ročních nákladů 

Výpočtem budou porovnány průměrné roční náklady investičních variant se 

současnými náklady. Pro výpočet je použit vzorec zohledňující klesající vázanost kapitálu viz 

kapitola 4.1.1. 
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Kapitálové výdaje jsou uvedeny v tabulce č.2, tabulce č. 3, tabulce č. 4. Ostatní 

provozní náklady potřebné k výpočtu jsou uvedeny v příloze č.8 v tabulce č.28 pro variantu I. 

a v tabulce č.29 pro variantu II., v příloze č.9 v tabulce č.30 pro variantu III. a v tabulce č.31 

pro současnou variantu.  

R = investiční náklad * umořovatel (10 let, 6%) + ostatní roční provozní náklady 

(celkové diskontované ostatní provozní náklady * umořovatel ) 

V tabulce č. 8 je zobrazen výpočet ročních průměrných nákladů varianty I., v tabulce 

č. 9 je zobrazen výpočet ročních průměrných nákladů varianty II., v tabulce č.10 je zobrazen 
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výpočet ročních průměrných nákladů varianty III., v tabulce č. 11 je zobrazen výpočet ročních 

průměrných nákladů současné varianty. 

 

Tab. č.8  Průměrné roční náklady varianta I. 

 

Varianta I. Celkem 
Umořovatel 

(10 let, 6%) 

Roční 

prům. nákl. 

(Kč) 

Diskontované 

prov. nákl. (Kč) 
956912 0,13587 130016 

Investiční 

náklady (Kč) 
334900 0,13587 45503 

Celkem (Kč)     175518 

 

Tab. č.9  Průměrné roční náklady varianta II. 

 

Varianta II. Celkem 
Umořovatel 

(10 let, 6%) 

Roční 

prům. nákl. 

(Kč) 

Diskontované 

prov. nákl. (Kč) 1144092 0,13587 155448 

Investiční 

náklady (Kč) 299900 0,13587 40747 

Celkem (Kč) 
    196195 

 

Tab. č.10  Průměrné roční náklady varianta III. 

 

Varianta III. Celkem 
Umořovatel 

(10 let, 6%) 

Roční 

prům. nákl. 

(Kč) 

Diskontované 

prov. nákl. (Kč) 1375826 0,13587 186933 

Investiční 

náklady (Kč) 258900 0,13587 35177 

Celkem (Kč) 
    222110 
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Tab. č.11  Průměrné roční náklady současná varianta 

 

Současná varianta  Celkem 
Umořovatel 

(10 let, 6%) 

Roční 

prům. nákl. 

(Kč) 

Diskontované 

prov. nákl. (Kč) 2618385 0,13587 355760 

Investiční 

náklady (Kč) 0 0,13587 0 

Celkem (Kč) 
    355760 

 

Tab. č.12  Přehled průměrných ročních nákladů   

 

 Varianta I. Varianta II. Varianta III. 
Současná 

varianta  

Roční průměrné 

náklady 
175518 196195 222110 355760 

  

V tabulce č.12 je uveden souhrn vypočtených hodnot průměrných ročních nákladů. 

Z hodnot je zřejmé, že všechny tři navrhované varianty investice jsou výhodnější, než 

stávající stav. Během životnosti investic budou vynaložené náklady splaceny budoucími 

příjmy (úsporami). Všechny tři zvažované varianty mohou být doporučeny k realizaci. 

Nejefektivnější variantou s nejnižšími ročními průměrnými náklady  je varianta I.  

8.1.2 Metoda doby návratnosti 

Touto metodou vypočteme dobu, za kterou je investice splacena příjmy z ní 

plynoucích. Vždy budeme počítat s rovnoměrným rozdělením zisků a odpisů během roku. 

Výpočet stanovíme dle vzorce viz kapitola 4.1.2 . 
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Vstupními daty výpočtu je kumulovaný peněžní příjem, který se porovnává 

s celkovým výdajem investice. Kratší doba návratnosti je preferována před dobou delší. 

V tabulce č.13, v tabulce č.14, v tabulce č.15 jsou uvedeny peněžní příjmy a kumulované 

peněžní příjmy z přílohy č.5 tabulky č.23, z přílohy č.6  tabulky č.25, z přílohy č.7 tabulky 

č.27, jen těch let, ve kterých se kumulativní souhrn zisku po zdanění a odpisů rovná 
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kapitálovému výdaji a roky jim předcházející. Toto jsou spolu s kapitálovými výdaji potřebná 

data k výpočtu. 

Doba návratnosti varianty I.  

Tab.č.13 Doba návratnosti varianty I. 

Rok 
Peněžní 

příjem 

Kumulativní 

peněžní 

příjem 

Investice 

2014 141895 141895 
334900 

2015 238239 380134 

 

Z tabulky je zřejmé, že doba návratnosti je mezi 1. a 2. rokem. Dosazením do vzorce nám 

vychází doba návratnosti přesně: 

letrokI I 81,1
141895380134

141895334900
1 




  …. 1rok a 296 dnů. 

Doba návratnosti varianty II.  

Tab.č.14  Doba návratnosti varianty II. 

Rok 
Peněžní 

příjem 

Kumulativní 

peněžní 

příjem 

Investice 

2014 125490 125490 
299900 

2015 219922 345412 

 

Z tabulky je zřejmé, že doba návratnosti je mezi 1. a 2. rokem. Dosazením do vzorce nám 

vychází doba návratnosti přesně: 

letrokI II 79,1
125490345412

125490299900
1 




  …. 1rok a 289 dnů. 

Doba návratnosti varianty III.  

Tab.č.15  Doba návratnosti varianty III. 

Rok 
Peněžní 

příjem 

Kumulativní 

peněžní 

příjem 

Investice 

2014 103439 103439 
258900 

2015 198656 302095 
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Z tabulky je zřejmé, že doba návratnosti je mezi 1. a 2. rokem. Dosazením do vzorce nám 

vychází doba návratnosti přesně: 

letrokI III 78,1
103439302095

103439258900
1 




  …. 1rok a 286 dnů. 

Z hlediska doby návratnosti investice je pro společnost nejvýhodnější varianta III., která 

vykazuje nejkratší dobu návratnosti, a to 1 rok a 286 dnů. Nejhorší byla varianta I., avšak 

rozdíl je jen nepatrný. 

8.2 Hodnocení ekonomické efektivnosti dynamickými metodami 

8.2.1 Čistá současná hodnota 

Čistá současná hodnota představuje rozdíl mezi diskontovanými peněžními příjmy a 

kapitálovým výdajem. Výpočet vychází ze vztahu z kap. 4.2.1: 
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Pro výpočet je nutno stanovit diskontované peněžní příjmy jednotlivých variant. 

Peněžní příjmy jsou uvedeny v  příloze č.5 v tabulce č.23 varianta I., v  příloha č.6 v tabulce 

č.25 varianta II., v  příloze č.7. tabulce č.27 varianta III.  

Čistá současná hodnota varianty I. 

Tab.č.16  Diskontované peněžní příjmy varianta I. 

Rok 
Peněžní 

příjem 

Diskontní 

faktor 

Diskontovaný 

peněžní 

příjem 

Kumulovaný 

diskont. 

příjem 

2014 141895 0,943396 133863 133863 

2015 238239 0,889996 212032 345895 

2016 137574 0,839619 115510 461405 

2017 151375 0,792094 119903 581308 

2018 143880 0,747258 107516 688824 

2019 79171 0,704961 55812 744636 

2020 150441 0,665057 100052 844688 

2021 257546 0,627412 161587 1006276 

2022 157267 0,591898 93086 1099362 

2023 171465 0,558395 95745 1195107 

 

ČSHI. = 1195107 -334900 = 860207 Kč 
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Čistá současná hodnota varianty II. 

Tab.č.17  Diskontované peněžní příjmy varianta II. 

Rok 
Peněžní 

příjem 

Diskontní 

faktor 

Diskontovaný 

peněžní 

příjem 

Kumulovaný 

diskont. 

příjem 

2014 125490 0,943396 118387 118387 

2015 219922 0,889996 195730 314117 

2016 121534 0,839619 102042 416159 

2017 130351 0,792094 103251 519409 

2018 127090 0,747258 94969 614379 

2019 60942 0,704961 42962 657341 

2020 132871 0,665057 88367 745707 

2021 236933 0,627412 148655 894362 

2022 138885 0,591898 82206 976568 

2023 148053 0,558395 82672 1059240 

 

ČSHII .= 1059240 - 299900 =759340 Kč 

Čistá současná hodnota varianty III. 

Tab.č.18  Diskontované peněžní příjmy varianta III. 

Rok 
Peněžní 

příjem 

Diskontní 

faktor 

Diskontovaný 

peněžní 

příjem 

Kumulovaný 

diskont. 

Příjem 

2014 103439 0,943396 97584 97584 

2015 198656 0,889996 176803 274387 

2016 99773 0,839619 83772 358159 

2017 108086 0,792094 85614 443773 

2018 104310 0,747258 77947 521720 

2019 37637 0,704961 26533 548252 

2020 109030 0,665057 72511 620764 

2021 212546 0,627412 133354 754117 

2022 113941 0,591898 67441 821559 

2023 122540 0,558395 68426 889984 

 

ČSHIII.= 889984 -258900 = 631084 Kč 

Uvedené výpočty čisté současné hodnoty nám ukazují, že ve všech variantách je 

ČSH>0. Můžeme konstatovat, že ve všech případech dojde k navrácení investovaného 
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kapitálu. ČSH nám vyjadřuje, o kolik dostane podnik více za dobu životnosti investice, než 

investoval, o kolik tedy vzroste hodnota podniku. Z výpočtů je zřejmé, že pro společnost je 

nejvýhodnější varianta I. 

8.2.2 Vnitřní výnosové procento   

Touto metodou hledáme takovou kalkulační úrokovou míru, při které je ČSH rovna 

nule. Je to vlastně relativní výnos, který poskytuje investice během své životnosti. Výpočet 

vychází ze vztahu uvedeného v kap. 4.2.2: 
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Hledání vnitřního výnosového procenta je pracný způsob. Dnes nám však program MS 

EXCEL nabízí funkci ,,MÍRA. VÝNOSNOSTI“, který stanoví vnitřní výnosové procento bez 

hledání dané varianty. Na základě hodnot v příloze č.10 tabulce č.32 nabývá IRR těchto 

hodnot: 

IRRI = 48,06% 

IRRII = 47,91% 

IRRIII = 47,02% 

Podle kritérií IRR lze přijmout pouze ty projekty, jejichž IRR je větší než minimální 

výnosnost, v našem případě 6%. Z tohoto pohledu lze přijmout všechny tři varianty. Největší 

IRR má varianta I. a je proto nejvýhodnější.  

8.2.3    Index ziskovosti 

Index ziskovosti udává hodnotu poměru budoucích diskontovaných peněžních příjmů 

a kapitálových výdajů na počátku investice. Diskontované peněžní příjmy jednotlivých 

variant viz tabulka č.16 varianta I., tabulka č.17 varianta II., tabulka č.18 varianta III. 

Kapitálové výdaje jsou uvedeny v tabulce č.2 pro variantu I., v tabulce č.3 pro variantu II., 

v tabulce č.4 pro variantu III.  IZ vypočteme dle vztahu v kap. 4.2.5: 
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44,3
258900

889984


Kč

Kč
I IIIZ  

 

Nutnou podmínkou přijetí projektu je IZ>1. Této podmínce vyhovují všechny tři 

varianty projektu. Projekt je tím efektivnější, čím je hodnota IZ vyšší. V našem případě je 

nejvýhodnější varianta I. 

8.3 Vyhodnocení výhodnosti jednotlivých variant 

Výsledky výpočtů hodnocení investičních projektů jednotlivými metodami jsou pro 

dané varianty přehledně uvedeny v tabulce č.19.  

 

Tab.č.19  Přehled výsledků jednotlivých metod hodnocení efektivnosti projektů     

Hodnocené metody Varianta I. Varianta II. Varianta III. 

Pořadí 

efektivnosti 

(číslo varianty) 

ČSH (Kč) 860207 759340 631084 I., II., III. 

IRR (%) 48,06 47,91 47,02 I., II., III. 

IZ 3,57 3,53 3,44 I., II., III. 

Průměrné roční nákl. (Kč) 175518 196195 222110 I., II., III. 

Doba návratnosti (Roky) 1,81 1,79 1,78 III., II., I. 

 

V pravém sloupci tabulky je doplněno pořadí variant v každé použité metodě. 

Varianty I.,II. i III. jsou pro společnost přijatelné a z výsledků uvedených v tabulce č.19 

vyplývá, že varianta I. je nejvýhodnější pro metody ČSH, IRR, IZ i průměrných ročních 

nákladů. Pouze u metody doby návratnosti je nejvýhodnější varianta III. 
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9 Závěr  

Rozhodování o investicích je pro společnost jedno z nejdůležitějších a nejobtížnějších 

rozhodnutí vrcholového managementu. Rozhodnutí vycházejí ze strategie podniku a určují 

dlouhodobý směr vývoje. V námi sledované společnosti se investice financují z vlastních 

zdrojů. 

Společnost FERRMON, spol. s r.o. po analýze provozních dat zaznamenaných na 

posuzovaném zařízení (kompresoru) konstatovala, že výroba stlačeného vzduchu pro provoz 

výroby se jeví jako velice nerentabilní, neboť využití kapacity stávajícího kompresoru bylo 

jen asi 20%. Na základě tohoto konstatování bylo požádáno nynější servisní středisko tohoto 

zařízení o provedení měření na provozovaném zařízení. Na základě dat z měření byly 

navrženy tři varianty možného řešení náhrady stávajícího zařízení novým, poskytujícím 

dostatečnou produkci stlačeného vzduchu pro výrobu společnosti, na které jsou závislé další 

výrobní zařízení.  

V této práci byla pomocí postupů pro hodnocení investičních projektů provedena analýza 

reálného investičního projektu, jeho jednotlivých navržených variant. Společnost má navrženy 

tři varianty možného řešení. Varianty se liší výši počátečních kapitálových výdajů, ale taktéž 

budoucími provozními náklady.  

Společnosti FERRMON, spol. s r.o. bylo navrženo posouzení reálného investičního 

projektu pomocí vybraných dynamických metod hodnocení investičních projektů a doplněno 

o metody statické. Výsledky hodnocení byly porovnávány s minimálními požadavky 

stanovenými na ekonomicky výhodnou investici dle vnitřních směrnic firmy. Porovnáním 

získaných hodnot s minimálními požadavky bylo zjištěno, že všechny tři navrhované varianty 

řešení splňují minimální požadavky na ekonomicky výhodnou investici. Z hodnocení vzešla 

jako nejvýhodnější varianta I., která má sice nejvyšší kapitálové výdaje na počátku investice, 

avšak přináší nejvyšší přínos pro růst tržní hodnoty společnosti. 

Výsledkem této práce je doporučení společnosti navrhnout do investičního plánu realizaci 

nahrazení současného zařízení na výrobu stlačeného vzduchu novým, a to zařízením varianty 

I., která byla ve všech hodnoceních dynamickými metodami nejvýhodnější. 
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11 Seznam zkratek 

a  doba návratnosti 

A  přírůstek odpisů v důsledku investování během doby životnosti 

ČSH  čistá současná hodnota 

D  diskontované náklady 

D  daňový efekt z prodeje dlouhodobého majetku koncem životnosti 

i  požadovaná výnosnost 

I  pořizovací cena 

IN  náklady na investici 

IRR  vnitřní výnosové procento 

IZ  index ziskovosti 

J  investiční náklad 

K  kapitálový výdaj 

n  jednotlivá léta životnosti 

N  doba životnosti 

O  roční odpisy 

O  změna oběžného majetku v důsledku investování během doby životnosti 

On  roční odpisy z investice v jednotlivých letech životnosti 

P   celkový roční peněžní příjem z investičního projektu 

PM  příjem z prodeje dlouhodobého majetku koncem životnosti 

Pn  peněžní příjmy v jednotlivých letech její životnosti 

R  roční průměrné náklady varianty investičního projektu 

rI  výnosnost investice 

V  ostatní roční provozní náklady 

Vn  diskontované ostatní roční provozní náklady 

Z  roční přírůstek zisku po zdanění, který investice přináší 

Zn  roční zisk z investice po zdanění v jednotlivých letech životnosti 

Zr  průměrný čistý roční zisk plynoucí z investice 
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Tab. č.20 Výpočet spotřeby el. energie pro jednotlivé varianty 

  
Současná 

varianta 
Varianta I. Varianta II. Varianta III.  

skutečná spotřeba el. 

energie po dobu měření 

(kW) 

1260 419 519 655 

počet dnů měření 4,5 4,5 4,5 4,5 

spotřeba za 1den (kW) 280 93 115 146 

spotřeba za 1rok (280 

prac.dnů) (kW) 
78400 26071 32293 40756 

cena za 1kWh 3,47 Kč 3,47 Kč 3,47 Kč 3,47 Kč 

náklady na el. energii za       

1 rok v Kč (v roce 2013) 
272 048 Kč 90 467 Kč 112 058 Kč 141 422 Kč 

náklady na el. energii za     

1 rok v Kč (v roce 2014) 
277 500 Kč 92 275 Kč 114 300 Kč 144 250 Kč 

úspora rok 2013   181 581 Kč 159 990 Kč 130 626 Kč 

 

 

Tab. č.21 Náklady na výrobu stlačeného vzduchu současné varianty 

Náklady na výrobu stlačeného vzduchu současné varianty 

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Spotřeba el. 

energie v Kč 
277500 283050 288711 294485 300375 306382 312510 318760 325135 331638 

Pravidelný 

servis 
12448 149400 12448 36575 12448 40155 12448 149400 12448 36575 

Revize a 

kontroly 
7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 

Odpisy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Celkem 296948 439450 308159 338060 319823 353537 331958 475160 344583 375213 

ostatní 

provozní 

náklady 

296948 439450 308159 338060 319823 353537 331958 475160 344583 375213 

 

 



 

 

 

Příloha č.5 

 

Tab. č.22 Náklady na výrobu stlačeného vzduchu varianta I. 

Náklady na výrobu stlačeného vzduchu varianty I. 

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Spotřeba el. 

energie v Kč 
92275 94121 96003 97923 99881 101879 103917 105995 108115 110277 

Pravidelný 

servis 
8395 17291 8395 19338 8395 120000 8395 17291 8395 19338 

Revize a 

kontroly 
7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 

Odpisy 18420 35165 35165 35165 35165 35165 35165 35165 35165 35165 

Celkem 126090 153576 146562 159425 150441 264044 154476 165450 158674 171780 

ostatní 

provozní 

náklady 

107670 118412 111398 124261 115276 228879 119312 130286 123510 136615 

 

 

Tab. č.23  Peněžní příjmy varianty I. 

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Náklady 

současné var. 
296948 439450 308159 338060 319823 353537 331958 475160 344583 375213 

Náklady var.I. 126090 153576 146562 159425 150441 264044 154476 165450 158674 171780 

Úspora 

nákladů 
170859 285874 161597 178635 169382 89494 177482 309710 185909 203434 

Odpisy 18420 35165 35165 35165 35165 35165 35165 35165 35165 35165 

Zisk před 

zdaněním 
152439 250710 126432 143470 134217 54329 142317 274545 150745 168269 

Daň z 

příjmu(19%) 
28963 47635 24022 27259 25501 10323 27040 52164 28641 31971 

Zisk po 

zdanění 
123476 203075 102410 116211 108716 44007 115277 222382 122103 136298 

Celkový 

peněžní příjem 
141895 238239 137574 151375 143881 79171 150442 257546 157268 171462 

Kumulovaný 

peněžní příjem 
141895 380134 517709 669084 812965 892136 1042578 1300124 1457392 1628854 
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Tab. č.24 Náklady na výrobu stlačeného vzduchu varianta II. 

Náklady na výrobu stlačeného vzduchu varianty II. 

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Spotřeba el. 

energie v Kč 
114300 116586 118918 121296 123722 126196 128720 131295 133921 136599 

Pravidelný 

servis 
7096 19252 7096 23733 7096 120000 7096 19252 7096 23733 

Revize a 

kontroly 
8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 

Odpisy 16495 31490 31490 31490 31490 31490 31490 31490 31490 31490 

Celkem 145891 175328 165503 184519 170307 285686 175306 190036 180506 199822 

ostatní 

provozní 

náklady 

129396 143838 134014 153029 138818 254196 143816 158547 149017 168332 

 

 

Tab. č.25  Peněžní příjmy varianty II. 

Peněžní příjmy varianty II. 

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Náklady 

současné var. 
296948 439450 308159 338060 319823 353537 331958 475160 344583 375213 

Náklady var.II. 145891 175328 165503 184519 170307 285686 175306 190036 180506 199822 

Úspora 

nákladů 
151058 264123 142656 153542 149515 67851 156652 285124 164077 175392 

Odpisy 16495 31490 31490 31490 31490 31490 31490 31490 31490 31490 

Zisk před 

zdaněním 
134563 232633 111166 122052 118026 36362 125163 253635 132588 143902 

Daň z 

příjmu(19%) 
25567 44200 21122 23190 22425 6909 23781 48191 25192 27341 

Zisk po 

zdanění 
108996 188433 90045 98862 95601 29453 101382 205444 107396 116561 

Celkový 

peněžní příjem 
125491 219922 121534 130352 127091 60943 132871 236933 138886 148050 

Kumulovaný 

peněžní příjem 
125491 345413 466947 597299 724389 785332 918203 1155137 1294022 1442072 

 

 



 

 

 

Příloha č.7 

 

Tab. č.26  Náklady na výrobu stlačeného vzduchu varianta III. 

Náklady na výrobu stlačeného vzduchu varianty III. 

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Spotřeba el. 

energie v Kč 
144250 147135 150078 153079 156141 159264 162449 165698 169012 172392 

Pravidelný 

servis 
7096 19252 7096 23733 7096 120000 7096 19252 7096 23733 

Revize a 

kontroly 
7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 

Odpisy 14240 27185 27185 27185 27185 27185 27185 27185 27185 27185 

Celkem 172586 200572 191358 210997 197421 313448 203729 219134 210292 230310 

ostatní 

provozní 

náklady 

158346 173387 164174 183812 170237 286264 176545 191950 183108 203125 

 

 

Tab. č.27  Peněžní příjmy varianty III. 

Peněžní příjmy varianty III. 

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Náklady 

současné var. 
296948 439450 308159 338060 319823 353537 331958 475160 344583 375213 

Náklady 

var.III. 
172586 200572 191358 210997 197421 313448 203729 219134 210292 230310 

Úspora 

nákladů 
124363 238879 116801 127063 122402 40089 128229 256026 134291 144904 

Odpisy 14240 27185 27185 27185 27185 27185 27185 27185 27185 27185 

Zisk před 

zdaněním 
110123 211694 89616 99879 95217 12905 101044 228841 107107 117719 

Daň z 

příjmu(19%) 
20923 40222 17027 18977 18091 2452 19198 43480 20350 22367 

Zisk po 

zdanění 
89200 171472 72589 80902 77126 10453 81846 185362 86756 95352 

Celkový 

peněžní příjem 
103439 198657 99774 108086 104310 37637 109030 212546 113941 122537 

Kumulovaný 

peněžní příjem 
103439 302096 401869 509956 614266 651904 760934 973480 1087421 1209958 

 

 

 



 

 

 

Příloha č.8 

 

Tab. č.28 Diskontované ostatní provozní náklady varianty I. 

Rok 

Ostatní roční 

prov. náklady v 

Kč 

Odúročitel 

Diskontované 

ostatní prov. 

nákl. v Kč 

2014 107670 0,9434 101576 

2015 118412 0,89 105386 

2016 111398 0,8396 93530 

2017 124261 0,7921 98427 

2018 115276 0,7473 86146 

2019 228879 0,705 161360 

2020 119312 0,6651 79354 

2021 130286 0,6274 81741 

2022 123510 0,5919 73105 

2023 136615 0,5584 76286 

Celkem 1315619   956912 

 

 

Tab. č.29  Diskontované ostatní provozní náklady varianty II. 

Rok 

Ostatní roční 

prov. náklady v 

Kč 

Odúročitel 

Diskontované 

ostatní prov. 

nákl. v Kč 

2014 129396 0,9434 122072 

2015 143838 0,89 128016 

2016 134014 0,8396 112518 

2017 153029 0,7921 121214 

2018 138818 0,7473 103739 

2019 254196 0,705 179208 

2020 143816 0,6651 95652 

2021 158547 0,6274 99472 

2022 149017 0,5919 88203 

2023 168332 0,5584 93997 

Celkem 1573003   1144092 

 



 

 

 

Příloha č.9 

 

Tab. č.30 Diskontované ostatní provozní náklady varianty III. 

Rok 

Ostatní roční 

prov. náklady v 

Kč 

Odúročitel 

Diskontované 

ostatní prov. 

nákl. v Kč 

2014 158346 0,9434 149384 

2015 173387 0,89 154314 

2016 164174 0,8396 137840 

2017 183812 0,7921 145598 

2018 170237 0,7473 127218 

2019 286264 0,705 201816 

2020 176545 0,6651 117420 

2021 191950 0,6274 120429 

2022 183108 0,5919 108382 

2023 203125 0,5584 113425 

Celkem 1890947   1375826 

 

 

Tab. č.31  Diskontované ostatní provozní náklady současné varianty 

Rok 

Ostatní roční 

prov. náklady v 

Kč 

Odúročitel 

Diskontované 

ostatní prov. 

nákl. v Kč 

2014 296948 0,9434 280141 

2015 439450 0,89 391111 

2016 308159 0,8396 258730 

2017 338060 0,7921 267778 

2018 319823 0,7473 239004 

2019 353537 0,705 249244 

2020 331958 0,6651 220785 

2021 475160 0,6274 298116 

2022 344583 0,5919 203959 

2023 375213 0,5584 209519 

Celkem 3582893   2618385 

 



 

 

 

Příloha č.10 

 

Tab. č.32  Vnitřní výnosové procento (IRR) 

Rok 

Celkový 

peněžní příjem 

Varianty I. 

Celkový 

peněžní příjem 

Varianty II. 

Celkový 

peněžní příjem 

Varianty III. 

Poč. investice -334900 -299900 -258900 

2014 141895 125491 103439 

2015 238239 219922 198657 

2016 137574 121534 99774 

2017 151375 130352 108086 

2018 143881 127091 104310 

2019 79171 60943 37637 

2020 150442 132871 109030 

2021 257546 236933 212546 

2022 157268 138886 113941 

2023 171462 148050 122537 

IRR 48,06% 47,91% 47,02% 

 

 

 

 


