
  



  





 



 

  



Abstrakt 

Cílem práce je porovnání nákladovosti výroby kontejnerů na stlačený zemní plyn při ručním 

způsobu výroby a možným zautomatizováním linky a posouzení efektivity zavedení 

automatizované linky do výroby. 
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Abstract 

The aim of the work is to compare the cost of production of containers for compressed natural 

gas (CNG) in manual mode of production and potential automating line and assessing the 

effectiveness of automated lines into production. 
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Investments; evaluation methods of investment efficiency; automated lines; costs; return on 
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1  Úvod 

Investiční rozhodování je důležitým prvkem strategického řízení podniku. Ovlivňuje 

jeho prosperitu a úspěšné fungování na trhu. Cílem investičního rozhodování je výběr a 

realizace vhodných investičních projektů, které nenaruší hospodaření celého podniku, ale 

naopak pozvednou jeho tržní hodnotu. Podstatou hodnocení investic je porovnání 

investovaného kapitálu s očekávanými výnosy, které investice přinesou. Významnou úlohu 

při výběru investičních projektů hrají metody hodnocení efektivnosti investic. Některé 

přihlížejí k faktoru času a rizika, jiné ne. Výsledky hodnocení efektivnosti investice mohou 

být díky nerespektování těchto faktorů zkresleny. V praxi se nejčastěji používají k hodnocení 

investic metody čistá současná hodnota, vnitřní výnosové procento, index rentability a doba 

splacení.  

Diplomová práce je rozdělena do několika kapitol, z nichž první je úvod. V druhé 

kapitole bude představena společnost, ve které je tato diplomová práce řešena. Kapitoly tři a 

čtyři se věnují teoretickým východiskům, zabývajícím se přípravě a realizaci investičních 

projektů a vymezením základních metod hodnocení investičních projektů vycházejících 

z odborné literatury. Je zde popsána klasifikace a strategie investičních projektů, proces 

přípravy a realizace projektů a jeho fáze. Část věnovaná metodám hodnocení investičních 

projektů popisuje jednotlivé metody hodnocení, například metody doby splacení a výnosnosti, 

které lze zařadit mezi metody statické, a čistá současná hodnota, vnitřní výnosové procento, 

index rentability jako metody dynamické. 

Hlavním cílem praktické části diplomové práce je definování nákladů na ruční a 

automatizovanou výrobu kontejnerů na stlačený zemní plyn a vyhodnocení ekonomického 

přínosu automatizace linky na výrobu kontejnerů na stlačený zemní plyn ve společnosti 

VÍTKOVICE MECHANIKA a. s 

Společnost VÍTKOVICE MECHANIKA a.s. v rámci rozvoje vědy a techniky 

vyvinula unifikovaný kontejner na stlačený zemní plyn. Současná výroba spočívá v ručním 

svařování a montáži všech komponentů. Společnost uvažuje o vybudování robotizovaného 

pracoviště na výrobu těchto kontejnerů na stlačený zemní plyn.  
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2  Seznámení se společností VÍTKOVICE MECHANIKA, a.s. 

2. 1  Základní údaje o společnosti 

Obchodní firma:  VÍTKOVICE MECHANIKA, a.s. 

Identifikační číslo:  258 71 587 

Sídlo:    Ruská 2929/101a, Vítkovice, 703 00 Ostrava 

Základní kapitál:  155 000 000,- Kč  

Právní forma:  Akciová společnost 

2. 2  Předmět podnikání 

Společnost VÍTKOVICE MECHANIKA, a.s. podniká podle výpisu z obchodního 

rejstříku v těchto profesích 18: 

 opravy silničních vozidel, 

 kovářství, podkovářství, 

 obráběčství, 

 montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení, 

 montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny, 

 montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení, 

 montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny, 

 výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, 

 zámečnictví, nástrojářství, 

 výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a 

telekomunikačních zařízení, 

 opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů, 

 vodoinstalatérství, topenářství, 

 provádění staveb, jejich změn a odstraňování, 

 poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

 silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami 

o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat 

nebo věcí. 
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2. 3  Historie společnosti VÍTKOVICE MECHANIKA a.s. 

Společnost vznikla 1. ledna 2001 sloučením údržeb jednotlivých provozů společnosti 

VÍTKOVICE a.s. nejprve jako společnosti s ručením omezeným. Změna právní formy nastala 

1. dubna 2009, kdy byla zapsána do obchodního rejstříku jako akciová společnost. 

V důsledku fúze sloučením na společnost VÍTKOVICE MECHANIKA a.s. jako 

nástupnickou společnost přešlo veškeré jmění společnosti VL Servis s.r.o, a s tím i práva a 

povinnosti z pracovně právních vztahů k 1. lednu 2012. 

Hlavní činností společnosti Vítkovice mechanika a.s. je zajištění bezproblémového 

chodu výrobního programu společností skupiny VÍTKOVICE MACHINERY GROUP. 

2. 4  Strojírenská výroba 

Společnost VÍTKOVICE MECHANIKA a.s. je i výrobní firmou schopnou vyrábět 

strojní díly a zařízení montované výroby podle vlastní i zákazníkem dodané dokumentace 

v nejvyšší kvalitě. Strojírenskou výrobu realizuje pro skupinu VÍTKOVICE MACHINERY 

GROUP v oblasti investiční výstavby, obchodních zakázek a pro externí trh včetně 

zahraničního. Realizuje výrobu a montáže technologických linek, válcovacích tratí, 

protlačoven a tažíren pro různé zákazníky. Dodává výrobky a celky pro modernizaci kotelen 

klasických tepelných elektráren, hlavně zařízení práškových hořáků a práškovodů. 

V oblasti CNG se kromě servisu plnících stanic společnost zapojila do návrhu vývoje 

zařízení a technologií pro stlačování, skladování a transport zemního plynu vlastní projekcí, 

konstrukcí a výrobou.  

2. 5  Údržba a servis 

Údržba strojů a zařízení v komplexním rozsahu je určena především pro skupinu 

VÍTKOVICE MACHINERY GROUP a další externí i zahraniční trh. 

Společnost s bohatou zkušeností v oblasti prevence, diagnostiky a modernizace strojů 

a zařízení na nejvyšší technické úrovni poskytuje své služby zejména v oblasti: 

 Opravy a rekonstrukce tvářecích, obráběcích a ostatních pracovních strojů. 

 Opravy a modernizace hutních a metalurgických zařízení. 

 Opravy a rekonstrukce všech vyhrazených zařízení. 

 Výroba, repase a opravy náhradních dílů.  



7 

 

 Revize a inspekce vyhrazených zařízení. 

 Diagnostická měření, statické a dynamické posouzení části strojů. 

Společnost VÍTKOVICE MECHANIKA a.s. provádí činnost, která zahrnuje 

komplexní přípravu projektu, od zajištění všech stupňů dokumentace až po realizaci a uvedení 

do provozu, včetně autorského a technického dozoru v oborech: 

 CNG – zásobníky stabilní i mobilní, plnící stanice, zařízení pro převoz plynu. 

 Energetika – hořáky, drtiče, rekuperátory. 

 Strojírenství – modernizace technologických zařízení a tratí. 

 Průmyslové pece. 

 CNG – modernizace a rekonstrukce strojů.  

2. 6  Specializované výkony 

Specializované výkony společnost vykonává v oblasti: 

 Renovace strojních dílů návarem pod tavidlem a v ochranné atmosféře. 

 Opravy a zkoušení prvků vysokotlaké hydrauliky, měření hydraulických prvků. 

 Bezdemontážní opracování ploch mobilními obráběcími stroji. 

 Pevnostní výpočty, rekonstrukce technologických konstrukcí a zdvihacích 

zařízení. 

 Vývoj a dodávky CNG plnících stanic a technologií včetně servisu. 

 Výroba a opravy termočlánků. 

 Opravy elektronických zařízení a měřidel. 

 Revize vyhrazených technických zařízení. 

 Měření geometrie a inspekce strojů a zařízení pomocí laseru. 

2. 7  Strategický záměr společnosti 

Strategický záměr spočívá především v zabezpečení růstu tržeb společnosti 

prostřednictvím dodávek modernizovaných obráběcích strojů a jiných technologických 

zařízení, průmyslových pecí a dodávek tlakových systémů skladování a distribuce plynů. 

Vlastní strojírenskou výrobu hodlá společnost zaměřit na dodávky výrobků a sestav 

montované strojírenské výroby, náhradních dílů, složitých technologických konstrukcí a 

oprav strojních dílů pro externí odběratele a zároveň zvyšovat svoji produktivitu při uplatnění 
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moderních technologických postupů. Součástí strategického záměru je zabezpečení 

spolehlivého a vysoce odborného komplexního servisu údržby včetně rekonstrukcí a 

modernizací strojů a technologických zařízení pro společnosti skupiny VÍTKOVICE 

MACHINERY GROUP i externí zákazníky. K strategickému záměru se vztahuje i rozvoj a 

inovace tlakových systémů skladování a distribuce plynů, rozšíření výroby a servisu 

tlakových svazků a přepravních vozů na stlačený plyn a rozvoj odborné a projekční 

způsobilosti projektů zaměřené na aplikovaný výzkum. 

2. 8  Vize společnosti 

Vize společnosti je být nadále významnou strojírenskou, servisní a montážní 

společností při zachování základních hodnot, kterými jsou: 

 Znalost strojírenského a hutního prostředí. 

 Flexibilita, výkonný a moderní strojní park. 

 Rozsáhlé profesní zastoupení a výrobní možnosti. 

 Řešitel a dodavatel čerpacích stanic a skladovacích kontejnerů pro CNG. 18 
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3 Příprava a realizace investičních projektů v odborné 

literatuře 

Investičním projektem je nazýván soubor ekonomických a technických studií, který 

slouží k přípravě, následné realizaci, financování a k efektivnímu provozování navrhované 

investice. Každý projekt je silně ovlivněn svým okolím.  

3.1 Investiční rozhodování v podniku 

Investiční rozhodování se řadí mezi poměrně významné druhy podnikového 

rozhodnutí, protože úspěšnost či naopak neúspěšnost projektu může značně ovlivnit 

podnikatelskou prosperitu podniku. Investiční rozhodování vychází ze strategie podniku, která 

určuje základní strategické cíle firmy a způsoby, jak jich dosáhnout. Významnou úlohu mají 

finanční cíle jako je maximalizace zisku, dosažení rentability vynaloženého kapitálu, a 

v dnešní době hlavně zvyšování hodnoty firmy. Investiční rozhodování je významným 

nástrojem a prostředkem, který výrazně tomuto růstu prospívá. 

Příprava, hodnocení a výběr investičních projektů respektují strategické podnikové 

cíle, ale také jednotlivé složky strategií 3: 

 výrobková (výrobky a služby, které chce firma rozvíjet nebo naopak utlumovat), 

 marketingová (zaměření na trhy, jak se na ně dostat a jakým způsobem podporovat 

prodej), 

 inovační (na jaké procesy, produkty a technologie má podnik zaměřit své inovační 

úsilí), 

 finanční (výběr zdrojů financování), 

 personální (výběr okruhu zaměstnanců, jejich kompetence a požadavky na znalosti, 

které jsou potřebné pro podnik), 

 zásobovací (způsob zabezpečení vstupů a jejich základní druhy). 

Investiční rozhodování musí respektovat interní faktory spojené s podnikovou strategií 

a omezeností zdrojů, ale i externí faktory spojené s podnikatelským okolím. Mezi tyto faktory 

lze zařadit chování konkurence, tržní situace, ceny základních surovin a energií, měnové 
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kurzy a jiné. Mnoho z nich lze obtížně předvídat. Kvalitu rozhodování ovlivňuje způsob 

respektování těchto faktorů a jejich začlenění do investičního rozhodování. 

Je nutno podotknout, že podnikatelské okolí nenese jen rizika. Je také významným 

zdrojem příležitostí, které jsou základem zajímavých investičních projektů.  

3.2 Klasifikace investičních projektů 

Investiční projekty lze rozdělit podle třídících hledisek, mezi které patří vztah 

k rozvoji společnosti, věcná náplň, míra závislosti projektů, forma realizace, charakter 

peněžních toků a velikost 3. 

3.2.1 Investiční projekty ve vztahu k rozvoji podniku 

Projekty rozlišené podle vztahu k rozvoji podniku 3]: 

 Rozvojové, orientované na expanzi. Jedná se o projekty, v nichž se projevuje růst 

tržeb v důsledku zavedení nových výrobků, zvýšení objemu produkce, proniknutí na 

nové trhy. 

 Obnovovací. Cílem těchto projektů je uchování podnikatelské činnosti nebo dosažení 

nákladové úspory (obnova nebo modernizace výrobního zařízení, které je u konce své 

životnosti, nebo je před koncem životnosti, anebo funguje, ale náklady převyšují 

náklady modernějšího zařízení). 

 Mandatorní (regulatorní) projekty. Projekty jsou zaměřené na ochranu životního 

prostředí, dosažení souladu s požadavky hygienických norem, zvýšení bezpečnosti 

práce, zlepšení pracovního prostředí. 

3.2.2 Věcná náplň investičních projektů 

Projekty rozlišené podle věcné náplně 3: 

 Zavedení nových výrobků, resp. technologií. Projekty se zaměřují na nové produkty 

a technologie, které jsou již na trhu, ale pro podnik jsou nové. 

 Výzkum a vývoj nových výrobků a technologií. Zde se řadí rizikové projekty 

s obtížným hodnocením. 

 Inovace informačních systémů, resp. zavedení informačních technologií. Projekty, 

které vzhledem k obtížnosti kvantifikace jejich přínosů jsou obtížně hodnoceny. 
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 Zvýšení bezpečnosti provozu a bezpečnosti práce. Jde obvykle o mandatorní 

projekty s nesnadným hodnocením jeho ekonomické efektivnost. 

 Snížení negativního vlivu na životní prostředí. Podobně jako u projektů na inovace 

informačních systémů a projektů na zvýšení bezpečnosti provozu a práce opět nelze 

snadno tyto projekty ohodnotit. 

 Infrastrukturní projekty. Tyto projekty jsou obvykle součástí realizace větších 

projektů (inženýrské sítě, pomocná zařízení, energetická zařízení apod.). 

3.2.3 Míra závislosti investičních projektů 

Projekty podle míry vzájemné závislosti 3: 

 Vzájemně se vylučující projekty. Jedná se o projekty, které není možné uskutečnit 

najednou, i když jsou oba efektivní. Většinou jde o projekty zaměřené na výrobu 

stejného produktu, ale s odlišnou technologií. A proto je nutné si mezi nimi vybrat. 

 Plně závislé projekty. Jde o dílčí projekty, vzniklé dekompozicí rozsáhlého celku, u 

kterých není možné splnění požadavků, pokud nejsou realizovány všechny tyto dílčí 

projekty souboru. 

 Komplementární projekty. Realizace těchto projektů podporuje další projekty, nelze 

je posuzovat izolovaně. Příkladem je výstavba zařízení na úpravu a recyklaci vody, 

která pozitivně ovlivní ekonomické efekty dalších projektů závislých na vodě. 

 Ekonomicky závislé projekty. Projekty, ve kterých se projevuje substituční efekt. 

Příkladem je zavedení nových výrobků plnících stejné funkce nebo jsou produkty 

určeny pro stejný okruh zákazníků, mohou způsobit pokles prodeje výrobků 

dosavadních. 

 Statisticky (stochasticky) závislé projekty. U dvojice těchto projektů platí přímá 

závislost (růst výnosů či nákladů jednoho projektu provází růst výnosů či nákladů 

druhého projektu) nebo nepřímá závislost (růst výnosů jednoho projektu provází 

pokles výnosů či nákladů druhého projektu). 

3.2.4 Formy realizace investičních projektů 

Investiční projekty lze rozlišit podle formy realizace na 3: 
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 Investiční výstavby se zaměřují na rozšíření výrobní kapacity, zavedení nových 

výrobků a technologií. Realizují se buď v již existující firmě, nebo jde o vybudování 

nové jednotky samostatně vyčleněné složky mateřské organizace, tzv. výstavba na 

zelené louce.  

 Akvizice neboli koupě již existujícího podniku nebo jeho částí, které mohou vhodně 

doplnit či rozšířit aktivity majitele takové investice. 

3.2.5 Charakter peněžních toků 

Projekty podle charakteru peněžních toků 6: 

 Projekty se standardními (konvenčními) peněžními toky. Během života projektu 

dochází ke změně ze záporného toku na kladný jen jednou. V období investičního 

výdaje se záporný peněžní tok (-) mění v období provozu na tok klidný (+). 

 Projekty s nestandardními peněžními toky. U těchto projektů dochází ke dvěma, 

případně více změnám v povaze peněžního toku. 

3.2.6 Velikost investičních projektů 

Velikost kapitálových výdajů potřebných k realizaci investičních projektů lze hodnotit 

podle výše nákladů na projekty vynaložené. Rozlišení na velké projekty, projekty středního 

rozsahu a malé projekty je relativní a závisí na velikosti kapitálového rozpočtu firmy. Třídění 

projektů podle velikosti je důležité pro určení úrovně řízení, např. o velkých projektech 

rozhoduje představenstvo společnosti nebo valná hromada akcionářů, o projektech středního 

rozsahu může rozhodovat exekutivní vedení společnosti. 

3.3 Strategická orientace investičních projektů 

Správně rozhodovat neboli vyhledávat a realizovat správně projekty v období rychlých 

technologických změn má z hlediska podnikatelské úspěšnosti či dokonce pouhého přežití 

podniku v podmínkách tržní ekonomiky veliký význam. Investiční projekty totiž vážou 

dlouhodobě značné objemy prostředků. 

Pro úspěšné podnikání je nutné, aby podnik disponoval znalostmi a dovednostmi na 

vyšší úrovni než jeho konkurenti. Jedná se o oblasti výzkumu a vývoje nových výrobků, 

řízení distribučních kanálů, které vedou ke snížení nákladů, kratším dodacím lhůtám apod. 

Touto odlišností lze dosáhnout jisté konkurenční výhody a s tím spojený lepší hospodářský 
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výsledek. Specifické znalosti a dovednosti podniku, které lze identifikovat prostřednictvím 

technicko-ekonomické studie projektu, by měly být základním cílem a vodítkem při výběru 

projektů zajišťujících dlouhodobou podnikatelskou prosperitu. 

Základní prvky strategie investičního projektu jsou 3: 

 geografická strategie, 

 strategie z hlediska tržního podílu, 

 strategie z hlediska vazby výrobek – trh, 

 marketingová strategie. 

3.3.1 Geografická strategie 

Z hlediska geografického zaměření aktivit podniku je důležité stanovit realistickou 

konkurenční pozici na trhu. Geografická orientace projektu se specializuje na všechny 

segmenty geograficky omezeného lokálního nebo regionálního trhu, na zvolený segment na 

národním trhu i na mezinárodních trzích, na zvolený segment ve zvolené geografické oblasti a 

na všechny segmenty ve všech geografických oblastech. 

3.3.2 Strategie z hlediska podílu na trhu 

Projektu je potřeba určit tržní pozici, ke které chce podnik na trhu dospět. Základní 

strategie z hlediska předpokládaného podílu na trhu 3: 

Strategie nákladového prvenství. Základem této strategie je dosažení a udržení nižších 

nákladů, než jsou náklady konkurence. Tato přednost pak poskytuje určitou ochranu před 

konkurencí. Nižší nákladovosti lze dosáhnout hlavně efektivnější výrobou a účinným 

distribučním systémem. 

Strategie diferenciace. Strategie se vyznačuje odlišností výrobků od konkurence jedinečnými 

rysy. 

Strategie tržního výklenku. Strategie se zaměřuje na jasně vymezený cíl, tzn. na určitou 

skupinu zákazníků, na omezený okruh výrobků. Zvolené typy strategie je možné kombinovat. 

Účinnější je ovšem soustředit se na jednu z nich.  

3.3.3 Strategie z hlediska vazby výrobek – trh 

Z hlediska vazeb výrobek – trh se rozlišují strategie 3: 
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 Strategie penetrace, zaměřená na rozšíření podílu současných produktů na 

dosavadních trzích. 

 Strategie rozvoje produktů, orientovaná na nové produkty pro současné trhy. 

 Strategie rozvoje trhů se zaměřením na proniknutí stávajících výrobků k novým 

zákazníkům. 

 Strategie diverzifikace, orientovaná na proniknutí nových výrobků na nové trhy. 

3.3.4 Marketingová strategie 

Zvýšit prodej podniku lze zajistit potlačením konkurence při stabilní nebo klesající 

celkové poptávce, nebo expanzí trhu při zachování tržní pozice. 

Z toho vyplývají dvě strategie 3: 

Strategie zaměřená na konkurenci; strategie musí vymezit způsoby zvýšení tržního podílu 

na úkor konkurence prostřednictvím agresivní cenové strategie, imitační strategie a profilové 

strategie. Je vhodná tehdy, pokud nelze očekávat růst celkové poptávky. 

Strategie tržní expanze; při této strategii lze využít nástrojů markentingové mixu, které se 

zaměřují buď na rozšíření existujícího trhu, nebo na vytvoření trhů nových. 

3.3.5 Volba strategie projektu 

Na základě analýzy a hodnocení všech výše uvedených variant strategie projektu a 

posouzení vlastních znalostí a dovedností, které jsou potřebné k dosažení úspěchu projektu lze 

vybrat vhodnou strategii. 

3.4 Proces přípravy a realizace investičních projektů 

Příprava a realizace investičních projektů sestává z několika dílčích procesů, 

nezbytných z hlediska úspěšnosti projektu. 

3.4.1 Fáze života investičních projektu 

Investiční projekty se připravují ve čtyřech po sobě následujících fázích 3: 

 předinvestiční (předprojektová příprava), 

 investiční (projektová příprava a realizace výstavby), 

 provozní (operační), 

 ukončení provozu a likvidace.  
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3.4.2 Předinvestiční fáze 

Základním předpokladem úspěšné realizace projektů a jejich fungování je 

předinvestiční příprava investic. Důležitou roli úspěšnosti či neúspěšnosti projektu hrají 

informace a poznatky v rámci předprojektových analýz, které jsou nákladnou záležitostí, ale 

díky nim je možné předejít značným ztrátám prostředků vložených do špatného projektu. 

 Předinvestiční fáze zahrnuje 3: 

 identifikaci podnikatelských příležitostí, 

 předběžný výběr projektů a přípravu projektu obsahující analýzu jeho variant, 

 hodnocení budoucího projektu a rozhodnutí o jeho realizaci či zamítnutí. 

Identifikace podnikatelských příležitostí 

Identifikace podnikatelských příležitostí je základem předinvestiční fáze, protože 

projekty vycházejí z určitých podnikatelských příležitostí a mohou být podnětem pro 

mobilizaci finančních zdrojů. 

Podněty pro podnikatelské příležitosti lze získat využitím výsledků různých studií, 

např. studie struktury produkce a spotřeby v dané zemi, marketingová studie, vyhodnocení 

surovinových zdrojů, rozvojové plány, studie technického a technologického vývoje aj. 

Před podrobným propracováním do podoby investičního projektu je třeba získané 

podněty posoudit a vyhodnotit. Formou vyjasnění jednotlivých příležitostí jsou studie 

příležitostí (Opportunity Studies). Cílem je zpracovat dostupné informace o jednotlivých 

příležitostech a zjistit míru, efekt a nadějnost projektů. Podobný obsah má i průzkumná studie 

(Scounting Study), zaměřená na posouzení významu možného investičního řešení. Obě studie 

mají být poměrně stručné a málo nákladné. Mají více než detailní analýzy využívat 

agregované informace a odhady a také mají osvětlit podstatné aspekty těchto příležitostí. 

Výsledkem vyhodnocení těchto studií je první výběr podnikatelské příležitosti. Mohou 

to být příležitosti, kterým bude věnována ještě další pozornost nebo naopak příležitosti, které 

se musí vyloučit z důvodu velké rizikovosti projektu. 3 

Předběžné technicko-ekonomické studie 

Základem finálního rozhodnutí o realizaci či zamítnutí projektu je zpracování 

technicko-ekonomické studie. Je to časově náročný a nákladný úkol. Proto je vhodné, 
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obzvláště u rozsáhlých projektů, zpracovat předběžnou technicko-ekonomickou studii. 

Představuje mezistupeň mezi studiemi příležitostí a technicko-ekonomickými studiemi. 

Účelem zpracování předběžné technicko-ekonomické studie je posouzení všech 

možných variant projektu, zda je myšlenka projektu dostatečně atraktivní pro investora. Nebo 

zda jsou určité aspekty projektu natolik závažné, že vyžadují podpůrné a doplňkové studie 

jako jsou marketingové průzkumy, laboratorní testy apod. Jedním z dalších cílů zpracování 

studie je určit, zda podnikatelská příležitost je dostatečně slibná na to, aby postačila 

k rozhodnutí o realizaci projektu na základě informací z této studie. 

Předběžná technicko-ekonomická studie i technicko-ekonomická studie projektu mají 

stejnou strukturu i náplň. Rozdílná je detailnost informací, hloubka analýzy a prověřování 

variant projektu. Podrobné vyšetření existujících variant projektu by bylo příliš nákladné a 

časově náročné, pokud by zůstalo ponecháno až na vlastní technicko-ekonomickou studii.  

Posuzované možnosti projektu by se měly týkat strategie podniku a rozsahu projektu, 

umístění projektu, základních surovin a materiálů, marketingové strategie, technologického 

procesu a výrobních zařízení, organizačního uspořádání, plánu realizace projektu a jeho 

rozpočtu. 

Výsledkem posouzení předběžné technicko-ekonomické studie je v případě 

potenciální efektivnosti projektu rozhodnutí o zpracování detailní technicko-ekonomické 

studie, nebo rozhodnutí o zastavení dalších prací na přípravě projektu v případě velké míry 

rizika. 3 

Technicko-ekonomická studie projektu 

Náplň studie 

Studie poskytuje podklady potřebné pro investiční rozhodnutí. Na základě variantních 

řešení je třeba kriticky prozkoumat základní komerční, technické, finanční a ekonomické 

požadavky. Výsledkem je vytvoření projektu včetně jeho cílů, základních charakteristik, 

zahrnujících dosažitelný podíl na trhu, základní suroviny a materiály, vhodnou technologii a 

výrobní zařízení, marketingovou strategii a zhodnocení vlivu na životní prostředí. 

Část studie zahrnuje investiční náklady projektu, jeho výnosy a náklady v období 

provozu a propočty ukazatelů ekonomické efektivnosti. Celá příprava projektu v rámci 
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zpracování technicko-ekonomické studie by měla zajišťovat potřebné údaje pro finančně- 

ekonomické analýzy a hodnocení projektu 3. 

Obsahová náplň technicko-ekonomické studie se podobá předběžné technicko-

ekonomické studii, ale je mnohem přesnější. Základem přístupu k jejímu vypracování je 

iterační optimalizační proces se zpětnými vazbami. K volbě charakteristik projektu lze dospět 

postupnými optimalizačními kroky, které respektují existující závislosti mezi těmito 

charakteristikami. Zpětná vazba spočívá v tom, že výsledky volby určité charakteristiky 

projektu v některém z následujících kroků nás nutí vrátit se k předchozím rozhodnutím a 

modifikovat je. Součástí tohoto procesu je identifikace základních rizikových faktorů a 

hodnocení jejich dopadů na projekt. Stěžejním výsledkem technicko-ekonomické studie je 

výběr nejvhodnější varianty projektu stanovením harmonogramu realizace rámcového 

rozpočtu 3. 

Pokud ekonomická efektivnost projektu není dostatečná, je třeba hledat další 

ekonomicky výhodnější varianty projektu, jako je např. změna výrobního programu, uplatnění 

jiné technologie aj. 

Stanovení investičních a provozních nákladů 

Výše investičních nákladů ovlivňuje ekonomickou efektivnost projektu. Pro stanovení 

nákladů lze použít vypsání a vyhodnocení nabídkových řízení vycházejících z kvalitativní 

specifikace projektu, jednotkových nákladových parametrů odvozených ze srovnatelných 

projektů, odhady celkových nákladů pro skupiny výrobních zařízení 3: 

Odhady investičních nákladů je nutné upravit, protože na ně působí faktory jako je 

roční tempo inflace a vývoj směnných kurzů, odlišnost lokálních podmínek, odlišné zákonné 

normy, přístupnost lokality aj. 

Odhady provozních nákladů vychází z výrobní kapacity dosažitelné za normálních 

pracovních podmínek a jejich spolehlivost bude záležet na dostupnosti údajů o spotřebě 

materiálu a energie, počtu pracovníků a výši režijních nákladů. 

Hodnocení a výběr variant 

Zpracování technicko-ekonomické studie je díky existenci většího počtu variant 

projektu obtížné. Posouzení a předběžný výběr by se měly uskutečnit již v rámci předběžné 
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technicko-ekonomické studie. Zvolené varianty projektu je důležité podrobně zdůvodnit na 

základě užitých metod a postupů při hodnocení. 

Zpracovatelský tým 

Technicko-ekonomickou studii projektu by měl vypracovávat tým odborníků 

z různých profesí k pokrytí všech významných oblastí projektu a tvoří jej ekonom, 

marketingový specialista, technolog, strojní (stavební) inženýr, odborník z oblasti 

managementu, včetně personálního, specialista z oblasti financování a účetnictví a specialista 

na ochranu životního prostředí. 

Závislost složek technicko-ekonomické studie 

Závislost mezi jednotlivými složkami této studie existuje, protože nelze rozhodovat o 

marketingové strategii bez ohledu na velikost výrobní jednotky. Tato velikost zase může 

ovlivnit volbu technologie a umístění jednotky. Zpracování technicko-ekonomické studie tedy 

musí probíhat v souladu s respektováním vzájemných vazeb a závislostí jednotlivých prvků 

projektu. Technicko-ekonomickou studii má smysl zpracovávat pouze v případě, že studie 

podnikatelské příležitosti či předběžná technicko-ekonomická studie ukázaly, že lze získat 

zdroje pro jeho financování. 

3.4.3 Investiční fáze 

Investiční fáze zahrnuje činnosti tvořící náplň vlastní realizace projektu. Lze je 

rozdělit do těchto etap 3: 

 zpracování zadání stavby, 

 zpracování úvodní projektové dokumentace, 

 zpracování realizační projektové dokumentace, 

 realizace výstavby; příprava uvedení do provozu, uvedení do provozu a zkušební 

provoz, 

 aktualizace dokumentace a systémů. 

Zadání stavby 

Dokument Zadání stavby se zpracovává po provedení předinvestičních analýz 

projektu. Specifikuje všechny základní informace požadované pro návrh a realizaci projektu, 

které se týkají surovin, produktů, výrobních, obslužných a jiných kapacit, požadavků na 
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energie a pomocné látky, předběžně zvolená technologická řešení. Dokument Zadání stavby 

může také sloužit jako podklad pro výběrová řízení, např. na výběr dodavatele pro zpracování 

úvodní projektové dokumentace. Pomocí dokumentu se pak rozhodne, zda se v realizaci 

projektu bude pokračovat, nebo zda se odloží. 

Informace pro zadání stavby jsou 3: 

 technická koncepce projektu a kapacitní požadavky, 

 předběžně zvolená technologická řešení, 

 suroviny a produkty, 

 kvalitativní požadavky, 

 spotřeby energií a jejich dostupnost, 

 umístění a velikost dostupných lokalit, 

 zjednodušené technologické schéma, 

 dopady z pohledu ochrany zdraví, bezpečnosti práce a životního prostředí, 

 klimatické podmínky a lokální podmínky jako je například poddolování, 

 aplikovatelné standardy a legislativní požadavky, 

 návrh prováděcího plánu, 

 ostatní požadavky specifické pro projekt (včetně demolic), 

 koncepce řízení a zabezpečení procesu, 

 odhad nákladů pro základní výrobní jednotku a pro vyvolané a pomocné investice. 

Zadání stavby je podkladem pro zpracování úvodní projektové dokumentace. 

Podrobnější informace dokumentace jsou vhodné pro zpřesnění odhadu nákladů, pro konečné 

schválení projektu, získání územního rozhodnutí a stavebního povolení. Úvodní projektová 

dokumentace udává požadované informace, které umožní pokračovat v detailním 

rozpracování projektu do stupně realizační dokumentace. Úvodní projektová dokumentace 

osahuje dokumentaci pro územní rozhodnutí s rozšířenou technologickou částí a dokumentaci 

pro stavební povolení s rozšířenou technologickou částí. 3 

Realizační projektová dokumentace 

Realizační projektová dokumentace umožňuje vypracování všech inženýrských 

výpočtů, výkresů a dokumentace požadované pro realizaci projektu. Musí odpovídat 

požadavkům dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení. 3 
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Realizace výstavby 

V etapě realizace výstavby se objednávají materiály pro montáž, je připraveno 

staveniště, předáno dodavateli a probíhá montáž výrobních zařízení. Výstavba musí probíhat 

přesně podle realizační projektové dokumentace. Konec realizace je definován ukončením 

montáží, což určuje čas pro převod správy nových zařízení od dodavatele na vlastníka 

zařízení. U tzv. projektů na klíč zahrnuje fáze realizace také činnosti v rámci přípravy 

k zahájení provozu až do okamžiku, kdy je zařízení připraveno k provozu. Společně 

s realizací se podnik připravuje na přijetí a zvládnutí všech stránek budoucího vlastnictví a 

správy zařízení. 3 

Příprava uvedení do provozu, uvedení do provozu a zkušební provoz 

Dokončené výrobní zařízení se v této fázi mechanicky testuje, a po zkušebním 

provozu, který musí být úspěšný, jej vlastník přebírá pro normální provoz. Všechny činnosti 

spojené s přípravou uvedení do provozu a vlastním uvedením do provozu musí být provedeny 

v souladu s provozními a bezpečnostními standardy a musí být dodrženy všechny podmínky 

projektové dokumentace. 

Aktualizace dokumentace a systémů 

Aktualizace dokumentace a systémů znamená nutnost upravit technickou dokumentaci 

a příslušné normy společnosti zohledňující skutečný stav změn po realizaci projektu. 

3.4.4 Provozní fáze 

Problémy, které se mohou vyskytnout v provozní fázi, je třeba posuzovat 

z krátkodobého i dlouhodobého hlediska.  

Krátkodobé hledisko se vztahuje k uvedení projektu do provozu. Mohou zde vznikat 

obtíže pramenící např. z nedostatečné kvalifikace pracovníků, z nezvládnutí technologického 

procesu nebo výrobních zařízení. Většina těchto problémů vzniká již v realizační fázi 

projektu. 

Dlouhodobé hledisko se týká celkové strategie, na níž byl projekt založen. Z toho 

plynou i výnosy na straně jedné a náklady na straně druhé, které mají přímý vztah 

k hypotézám, ze kterých se vycházelo při zpracování technicko-ekonomické studie. 
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V případě, že se zvolená strategie i základní předpoklady ukázaly jako nesprávné, může být 

realizace nápravných opatření obtížná a vysoce nákladná. 3 

Součástí provozní fáze je činnost zajišťující spolehlivý provoz, tzv. údržba zařízení. 

Cílem údržby vybudovaného projektu je zachovat si investice do existujících zařízení a udržet 

je ve stavu odpovídajícím funkčním požadavkům provozu, aplikovat strategie údržby, radit ve 

věcech týkajících se konstrukce, volby materiálů, oprav nebo modifikaci zařízení pro zajištění 

splnění požadavků společnosti, projektu a zákonných požadavků. 

Náklady na údržbu tvoří nedílnou součást provozních nákladů fixní povahy a je třeba 

je zakomponovat do hodnocení projektu. Roční výše nákladů na údržbu se pohybuje 

v závislosti na složitosti budovaného projektu v rozmezí 2 – 3,5 %. 

3.4.5 Ukončení provozu a likvidace 

Závěrečná fáze života investičního projektu je spojena s příjmy z likvidovaného 

majetku i s náklady spojenými na jeho likvidaci. Projeví se při hodnocení ekonomické 

výhodnosti projektu. Likvidační fáze obsahuje činnosti, jako jsou demontáž zařízení a jeho 

likvidace, sanace lokality, prodej všech nepotřebných zásob, i účetní vypořádání likvidované 

stavby. Rozdíl příjmů a výdajů z likvidace projektu tvoří likvidační hodnotu projektu, která je 

součástí peněžního toku projektu v posledním roce jeho života. Záporná likvidační hodnota 

snižuje ukazatele ekonomické efektivnosti projektu, kladná naopak tyto ukazatele zvyšuje. 3 

3.5 Právní úprava investičního rozhodování a realizace investičních 

projektů 

Podmínky realizace investiční výstavby určuje tzv. stavební zákon, který definuje 

obsah nezbytné dokumentace pro získání územního rozhodnutí a stavebního povolení. 

Podmínky týkající se ochrany životního prostředí, které musí být splněny při zahájení 

provozu projektu, upravuje zákon o ochraně ovzduší, zákon o integrované prevenci a 

zákon o posuzování vlivů na životní prostředí. Zákonné úpravy týkající se ochrany vod, 

ovzduší, bezpečnosti a hygieny práce ovlivňují způsob provedení stavby a jejího provozování. 

Podmínky dodržování pravidel hospodářské soutěže definují podmínky provádění 

výběrových řízení 3. 
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4 Metody hodnocení efektivnosti investic 

Podstatou posuzování efektivnosti investic není jen jejich věcná stránka, ale také 

stránka finanční. V praxi to znamená, z jakých zdrojů budou investiční projekty financované a 

jaká bude jejich efektivnost při použití rozdílných zdrojů. Dobře zvolené metody hodnocení 

investic mohou poskytnout odpověď na důležitou otázku, zda vstoupit do podnikatelského 

rizika či ne, dříve než jsou vynaloženy jakékoli peněžní prostředky. 

Celkový efekt investic se posuzuje podle míry přispění k maximalizaci tržní hodnoty 

pro vlastníky. 

Ekonomické hodnocení investic obsahuje značné množství postupů, které je možno 

využít ke komplexnímu posouzení proveditelnosti projektu. Jsou to ukazatelé odvozené od 

toku hotovosti a vybrané podílové ukazatelé. 7, 12 

Metody hodnocení efektivnosti investic lze rozlišit na 16: 

 statické metody – nerespektují faktor času, 

 dynamické metody – respektují faktor času.  

Schématický přehled metod hodnocení efektivnosti investic představuje obrázek: 

 

Obr. 1 Metody hodnocení investic 
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4.1 Statické metody hodnocení investic 

Statické metody lze použít pro krátkodobé hodnocení efektivnosti investic. Týkají se 

investic s velmi krátkou dobou životnosti a velmi nízkou diskontní sazbou. V praxi se takové 

investice objevují zřídka, proto je možnost používání statických metod dosti omezena. 

Statické metody nezohledňují působení faktoru času, proto se nepovažují za metody 

směrodatné, ale pomocné, doplňkové. 

4.1.1 Metoda výnosnosti (ziskovosti, rentability) investice 

Metoda výnosnosti investic (Return of Investment) je statická metoda. Nebere v úvahu 

působení faktoru času a nepřihlíží k rozložení zisku v čase. Zisk se pokládá za efekt 

z investice, protože změny v objemu výroby i v nákladech, které investice způsobí, se projeví 

právě v zisku. Metoda bere v úvahu ze všech peněžních příjmů pouze zisk, nepočítá s odpisy. 

Lze srovnávat projekty s různou dobou životnosti a s různou výší investičních výdajů a 

objemu výroby, protože se ve vzorci počítá průměrný roční zisk. 15 

Výnosnost investice ROI se počítá podle vzorce 15: 

 

(1) 

 

Zr – průměrný čistý roční zisk plynoucí z investice 

IN – investiční výdaje 

Výsledná rentabilita se porovná s požadovanou mírou zúročení investorem. Výhodná 

investice je tehdy, pokud je vypočtená rentabilita vyšší. V opačném případě je vhodné 

investici nerealizovat. 

4.1.2 Metoda doby splacení investice 

Metoda doby splacení nebo také návratnosti, úhrady (Payback Period) je z pohledu 

faktoru času méně vhodná metoda pro hodnocení investic a výběr investičních projektů, 

přesto je často používaná. Doba splacení investice přestavuje počet let, za který se investiční 

výdaj splatí peněžními příjmy z investice. 

 

𝑅𝑂𝐼 =
Z𝑟

IN
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IN = ∑(Z𝑛 − O𝑛)

𝑎

𝑖=1

 

Metoda doby splacení nebere v úvahu faktor času a nebere v úvahu příjmy z investice, 

které vznikají po době návratnosti až do konce životnosti. Vyjadřuje jen likviditu investice, 

nikoliv likviditu podniku jako celku. 16 

Pokud jsou příjmy v každém roce životnosti investice stejné, doba splacení je 

poměrem investičních výdajů a roční částky očekávaného cash flow. Dobu splacení je možno 

vyjádřit takto 12: 

(2) 

PP – prostá doba splacení 

CFn – roční příjem z investice v jednotlivých letech 

IN – investiční výdaje 

n – jednotlivá léta životnosti investice 

Příjmem z investice je zisk po zdanění zvýšený o odpisy. Čím kratší je doba splacení, 

tím je investice výhodnější. Doba splacení investičních výdajů musí být vždy kratší, než je 

doba životnosti investice.  

Pro výpočet doby splacení investičních výdajů lze použít také vztah 16: 

(3) 

 

 

IN – investiční výdaje 

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

On – roční odpisy z investice v jednotlivých letech životnosti 

n – jednotlivá léta životnosti investice 

a – doba návratnost 

Výhodou výpočtu doby splatnosti v rámci statické metody je srozumitelnost a 

jednoduchost propočtu. Nevýhodou tohoto kritéria hodnocení je, že nerespektuje časový 

průběh peněžního toku v rámci úhrady, nerespektuje příjmy projektu po době úhrady, klade 

důraz na rychlou finanční návratnost projektů a ignoruje faktor času a riziko projektu. 3 

 

PP =
IN

CF𝑛
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4.2 Dynamické metody hodnocení investic 

Dynamické metody lze použít u projektů dlouhodobých. Respektování faktoru času se 

promítá do vymezení peněžních příjmů z investic i investičních výdajů, a ovlivňuje výběr 

vhodné varianty projektu. Neposoudit časové dimenze v propočtech efektivnosti znamená 

zásadní zkreslení pohledu na efektivnost jednotlivých projektů a tím i nesprávné rozhodnutí. 

Podstatou dynamických metod je diskontování (aktualizace) všech vstupních parametrů 

použitých pro výpočet. Je zohledněno působení času, ale i rizika. 

4.2.1 Diskontovaná doba splatnosti (úhrady) 

Diskontovaná doba splatnosti (úhrady) je často používanou tradiční metodou při 

hodnocení efektivity projektů. Nedostatek statické metody doby úhrady odstraňuje úprava 

tohoto ukazatele pomocí diskontování. 

Diskontovaná doba splatnost vyjadřuje dobu, za kterou se přes diskontované cash flow 

vrátí vložený kapitál, resp. jak dlouho musí být projekt minimálně realizován, aby jeho čistá 

současná hodnota byla kladná. 

Vztah pro výpočet diskontované doby splatnosti 12: 

(4) 

DPP – diskontovaná doba splatnosti 

CFi – peněžní příjem z investice v jednotlivých letech 

IN – investiční výdaje 

i – jednotlivá léta investice 

k – diskontní míra 

Pravidlo DPP 12: 

DPP ˂ T – investovat, 

DPP ˃ T – neinvestovat. 

T – doba ekonomické životnosti projektu 

Metodu diskontované doby splatnosti nelze příliš doporučit, i přes to, že je vhodnější 

než prostá doba úhrady, protože odstraňuje jen jeden nedostatek původní statické metody, 

nadále pomíjí všechny hotovostní toky po době splatnosti. 

 

IN = ∑
CFi

(1 + k)i

DPP

i=1
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4.2.2 Index rentability (ziskovosti) 

Index rentability (Profitability Index – PI) znázorňuje poměr současné hodnoty odhadu 

budoucích peněžních toků a počátečních investičních výdajů. Lze jej vypočítat ze vztahu 7: 

(5) 

PI – index rentability 

CFi – peněžní příjem v jednotlivých letech životnosti investice 

IN – investiční výdaje 

i – jednotlivá léta životnosti investice 

n - doba životnosti investice 

k – diskontní míra 

Pravidlo PI 12: 

PI ˃ 1 – je vhodné investovat, 

PI ˃ 1 – není vhodné investovat, 

PI = 1 – investici nelze zamítnout ani doporučit. 

Index rentability hraje významnou úlohu v rozhodování o investicích. Umožňuje 

vyhodnotit přijatelné investice a také srovnávat rozhodnutí mezi několika investičními 

projekty, především pokud má firma omezené kapitálové zdroje, ze kterých nelze realizovat 

všechny projekty, i když mají čistou současnou hodnotu kladnou. Podnik může přijmout 

k realizaci takový investiční projekt, u kterého je index rentability větší než 1, což znamená, 

že projekt nabývá kladnou čistou současnou hodnotu. Čím větší je index rentability, tím 

ekonomicky výhodnější projekt je. 7, 12 

4.2.3 Čistá současná hodnota 

Čistá současná hodnota (Net Present Value – NPV) je nejpoužívanější a nejvhodnější 

dynamickou metodou. Považuje se za nejpřesnější a nejspolehlivější. Čistou současnou 

hodnotu lze definovat jako rozdíl mezi diskontovanými peněžními příjmy z investice a 

investičním výdajem. 

 

PI =

∑ CF𝑖
𝑛
𝑖=1

1
(1 + 𝑘)𝑖

IN
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Matematicky NPV lze vyjádřit 4: 

(6) 

Výpočet PVCF 12: 

(7) 

NPV - čistá současná hodnota 

PVCF  - současná hodnota cash flow 

IN – investiční výdaje 

CFi – peněžní příjem v jednotlivých letech investice  

k – diskontní míra 

n – doba životnosti investice 

i – jednotlivé roky investice 

Pravidlo NPV 12: 

NPV > 0 - projekt je přijatelný, zvyšuje tržní hodnotu firmy - investovat, 

NPV < 0 - projekt je nepřijatelný, nezajišťuje požadovanou míru výnosu - neinvestovat, 

NPV = 0 - investici nelze doporučit ani zamítnout. 

Jestliže se investiční výdaj uskutečňuje postupně, tedy po delší dobu, je nutné 

aktualizovat nejen peněžní příjmy, ale i investiční výdaje. Čistá současná hodnota je pak 

rozdíl mezi diskontovanými peněžními příjmy z investice a diskontovanými investičními 

výdaji v jednotlivých letech. Model čisté současné hodnoty nabývá tento tvar 16: 

(8) 

NPV – čistá současná hodnota 

CFi – peněžní příjem z investice v jednotlivých letech její životnosti 

k – diskontní míra 

n – doba životnosti investice 

i – jednotlivá léta životnosti investic 

IN – investiční výdaje 

 

NPV = PVCF − IN = ∑
CFi

(1 + k)i
− IN

n

i=1

 

 

PVCF =
CF1

(1 + k)1
+

CF2

(1 + k)2
+

CF3

(1 + k)3
+ ⋯ +

CFi

(1 + k)i
 

 

NPV = ∑ CF𝑖

1

(1 + k)i+T

n

i=1

− ∑ IN
1

(1 + k)t

T

i=1
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T – doba investování 

t – jednotlivá léta investování 

Získané výsledky hodnocení projektů metodou čisté současné hodnoty jsou závislé na 

přesnosti určení peněžních toků a na reálnosti úrokové míry, od které se odvíjí výpočet 

diskontního faktoru. 

Predikci výše čistých peněžních toků může ovlivnit řada faktorů, například změny ve 

struktuře nákladů, dosažený objem realizace produktů, změny v odpisové politice a další. 

Čím větší je čistá současná hodnota investičního projektu, tím je projekt pro podnik 

příznivější, protože přispívá k tržní hodnotě firmy.12 

4.2.4 Vnitřní výnosové procento 

Metoda vnitřního výnosového procenta (IRR – Internal Rate of Return) je dynamickou 

metodou hodnocení efektivnosti investičních projektů. Za efekt považuje peněžní příjem 

z investice a respektuje časové hledisko. Metoda vnitřního výnosového procenta je založena 

na koncepci současné hodnoty. Metoda spočívá v nalezení diskontní míry, při které současná 

hodnota očekávaných výnosů z investice se rovná současné hodnotě výdajů na investici. 

Znamená to, že čistá současná hodnota se rovná nule [16], [12]. 

Matematicky lze vnitřní výnosové procento vyjádřit [14]: 

(9) 

IRR – vnitřní výnosové procento 

CFi – peněžní příjem v jednotlivých letech životnosti investice 

IN – investiční výdaje 

n – doba životnosti investice 

i – jednotlivé roky investice 

V případě, že se investiční výdaj uskutečňuje v průběhu delšího časového období, je 

zapotřebí diskontovat i investiční výdaje. Pro takové podmínky platí rovnice pro výpočet 

vnitřního výnosového procenta vzorec 16: 

  

 

−IN + ∑
CFi

(1 + IRR)i
= 0

n

i=1
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(10) 

CFi – peněžní příjem v jednotlivých letech životnosti projektu 

IN – investiční výdaje 

i – jednotlivá léta životnosti investice 

n – doba životnosti investice 

k – zvolená diskontní míra 

t – jednotlivá léta investování 

T – celková doba investování 

U čisté současné hodnoty se počítá s předem vybranou úrokovou mírou, u vnitřního 

výnosového procenta je třeba úrokovou míru najít. Přesná hodnota vnitřního výnosového 

procenta se počítá obtížně, proto je vhodnější ji odhadnout Při zvolení nižší diskontní míry 

než je hledané vnitřní výnosové procento, bude odpovídající čistá současná hodnota kladná, a 

naopak. 

Odvozený vztah pro přibližný výpočet vnitřního výnosového procenta 14: 

(11) 

IRR – požadovaná míra výnosnosti 

NPVn – čistá současná hodnota při nižší zvolené úrokové míře 

NPVv – čistá současná hodnota při vyšší zvolené úrokové míře 

kn – nižší zvolená úroková míra 

kv – vyšší zvolená úroková míra 

Přijatelné investiční projekty jsou ty, které vyjadřují vyšší úrok než požadovaná 

minimální výnosnost investice. Požadovaná minimální výnosnost se odvozuje od výnosnosti 

dosahované na kapitálovém trhu. [16] 

Negativní stránkou této metody je, že pokud peněžní toky v průběhu životnosti 

projektu mění své znaménko, nabývá vnitřní výnosové procento více hodnot. Proto se 

doporučuje projekt hodnotit podle jiné metody, například metodou čisté současné hodnoty 

nebo podle ukazatele EVA.4 

 

∑ CF𝑖

1

(1 + k)i+T

n

i=1

= ∑ IN
1

(1 + k)t

T

i=1

 

 

IRR = 𝑘𝑛 +
NPVn

NPVn − NPVv
(𝑘𝑣 − 𝑘𝑛) 
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4.3 Ekonomická přidaná hodnota (EVA) 

Ekonomická přidaná hodnota (Economic Value Added – EVA) je významným a 

v současné době populárním ukazatelem při posuzování výkonnosti podniku. Pro podniky 

využívající toto kritérium je investiční i finanční rozhodování založené na ekonomické 

přidané hodnotě užitečné. Vychází se z ekonomického zisku, který na rozdíl od účetního zisku 

respektuje veškeré náklady na vynaložený kapitál, tj. náklady na cizí kapitál i náklady 

vlastního kapitálu. 3, 4 

Vzorec pro výpočet ekonomické přidané hodnoty (EVA) 14: 

EVA = NOPAT – C * WACC (12) 

NOPAT – provozní zisk po zdanění  

C – celkový kapitál 

WACC – vážené náklady na kapitál  

NOPAT = EBIT * (1 – t) (13) 

EBIT – zisk před zdaněním a úroky 

t – sazba daně z příjmu 

Provozní zisk po zdanění stanovíme z výkazu zisků a ztrát, investovaný kapitál je 

součtem nákladů vlastního a cizího kapitálu (bankovní a dodavatelské úvěry, dluhopisy a 

finanční leasing). Vážené průměrné náklady kapitálu jsou dány vztahem 14: 

WACC = 𝑟𝑑 ∗ (1 − t) ∗
D

C
+ 𝑟𝑒 ∗

𝐸

𝐶
 (14) 

rd – úroková míra cizího kapitálu 

t – sazba daně z příjmu 

D – úročený cizí kapitál 

re – požadovaná výnosnost vlastního kapitálu 

E – vlastní kapitál 

C – celkový kapitál 

Dosažení kladné hodnoty ekonomické přidané hodnoty znamená, že bohatství 

vlastníků roste, protože podnik zhodnocuje kapitál více, než činí jeho náklady. Při dosažení 
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záporné hodnoty ekonomické přidané hodnoty, bohatství vlastníků klesá, protože náklady 

kapitálu jsou vyšší než jeho zhodnocení. 3 

Ekonomická přidaná hodnota může být použita pro hodnocení investic, kdy jsou 

v jednotlivých letech predikované hodnoty EVA diskontovány podobně jako peněžní tok u 

metody čisté současné hodnoty 14. 

Diskontovaná ekonomická přidaná hodnota se počítá podle vztahu 14: 

(15) 

EVAi – ekonomická přidaná hodnota v jednotlivých letech 

k – výnos z vlastního kapitálu 

n – doba životnosti investice 

i – jednotlivá léta životnosti investice 

Je-li ekonomická přidaná hodnota větší nebo rovna nule, je investice přijatelná. 

Takový výsledek vypovídá o tom, že ve firmě zůstal navíc určitý zisk, i po splnění podmínek 

všech zainteresovaných na výnosech kapitálu, který je zdrojem růstu podniku. 

  

 

DEVA = ∑
EVA𝑖

(1 + k)i

n

i=1
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5 Definování nákladů na ruční a automatizovanou výrobu 

Předmětem hodnocení ekonomického přínosu je výroba kontejneru MEGC, který byl 

vyvinut v rámci rozvoje vědy a techniky. Kontejner na stlačený zemní plyn se zatím vyrábí 

ručním způsobem, ale díky žádanosti tohoto výrobku společnost VÍTKOVICE 

MECHANIKA a. s. zvažuje vybudování automatizovaného pracoviště, které by mělo celou 

výrobu výrazně zlevnit. 

5.1 Unifikovaný kontejner na stlačený zemní plyn 

 Stlačený zemní plyn se v souladu s platnou evropskou legislativou nejčastěji převáží 

v ocelových tlakových lahvích, které mohou být uloženy v ocelových rámech. Rámy jsou 

pevnou součástí automobilového nebo železničního podvozku a tvoří takzvané bateriové 

vozidlo nebo bateriový železniční vůz. Jakmile jsou tlakové nádoby uloženy do rámu, který 

není nerozebíratelně spojen s podvozkem dopravního prostředku a tvoří samostatný celek, je 

tento rám označován jako kontejner. 

V současnosti se pro dodávku zemního plynu po silnicích všech tříd k zákazníkovi 

používají kompaktní bateriové vozy v hojné míře využívány v Asii a arabských zemích. Ve 

skandinávských zemích používaná koncepce spočívá v kontejneru klasifikovaném AB-Roll, 

který je možno převážet na automobilech s hydraulickým ramenem. A jiná používaná 

koncepce spočívá ve snímatelných modulech, které jsou naskládány na návěsu. Hlavními 

nevýhodami jsou buď vysoká cena, anebo rozměry a parametry nevyhovují legislativě 

některých evropských států z hlediska povolení k vjezdu do některých měst a průmyslových 

zón. 

Společnost VÍTKOVICE MECHANIKA a.s. vyvinula unifikovaný více článkový 

kontejner na plyn, který je určen pro pravidelnou přepravu a skladování stlačeného zemního 

plynu, nebo jiných technických plynů mimo vodíku. Tlakový systém kontejneru je navržen na 

pracovní tlak 250 bar při pracovních teplotách -40°C až +65°C. Celkový vodní objem 

17 480L je rozdělen do šesti na sobě nezávislých sekcí. Centrální ovládací panel 

s bezpečnostními armaturami je opatřen uzamykatelnými dveřmi. Prostor na druhé straně 

kontejneru slouží pro uskladnění bezpečnostní výbavy dle ADR/RID 2013. Pro plnění 

kontejneru slouží dva páry vstupních koncovek. Dle požadované rychlosti plnění a možností 

použití na mateřských nebo dceřiných plnících stanicích je možné vybrat z tří verzí plnění. 

Z důvodu přepravy většího množství plynu je kontejner vybaven zadním propojením (BACK 
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CONNECTION), které umožní propojení dvou kontejnerů do série. Kontejnery mohou být 

stavěny do devíti řad na sebe a tvořit tak velké zásobárny plynu pro zásobování 

průmyslových zón nebo městských čtvrtí.  

Kontejner MEGC se plní kompresorem přes vstupní koncovky. Kontejner o šesti 

sekcích je možné ovládat z jednoho místa. Celé zařízení tedy zvládne obsluhovat jeden 

člověk. 

Celý kontejner MEGC je možno naložit na standardní návěs pro ISO kontejnery řady 

1C. Přepravit na místo určení a pomocí překladače složit z návěsu na zem. Samotný návěs 

není blokován jako u bateriových vozů a může být použit pro další přepravu ISO kontejnerů 

nebo kontejnerů MEGC. V případě že je potřeba přepravit více kontejnerů MEGC na jedno 

místo stačí pouze jeden návěs s překladačem, který je schopen složit kontejnery MEGC 

z návěsů, které nejsou těmito hydraulickými rameny vybaveny. V případě že je potřeba 

přeložit kontejner MEGC na železniční vagón nebo stohovat na sebe je tato manipulace také 

umožněna. K překládání kontejnerů MEGC může být použit jeřáb, který je standardně určen 

k manipulaci s ISO kontejnery. Na následujícím obrázku 2 je možno vidět fotografii celého 

kontejneru. 

 

Obr. 2 Kontejner 22 

Návěs je vybaven vlastním zdrojovým agregátem. Stabilizační opěry jsou svařeny z 

hlubokotažné oceli. Bezpečnostní systém stabilizačních opěr je konstruován tak, aby nemohlo 

dojít k manipulaci s jeřábovými rameny, pokud nejsou stabilizační opěry řádně rozloženy. 
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Spínače rozložení stabilizačních opěr jsou po jednom umístěny v každé skříni stabilizační 

opěry a jsou individuálně aktivovány až v případě požadovaného tlaku každé stabilizační 

opěry na zem. Do té doby jsou funkce jeřábových ramen blokovány. Na následujícím obrázku 

3 je možno vidět detail spojovacího místa. 

 

 

Obr. 3 Detail propojení jednotlivých kontejnerů 22 

Dle podnikových informací se nikde ve světě nevyrábí typizovaný dvaceti stopý 

kontejner na přepravu zemního plynu, který by byl uzpůsoben přepravě na současných 

tahačích o tak velikém vodním objemu.  

5.2 Popis současné ruční výroby 

V současné době se kontejner vyrábí jako synergický produkt, složený z několika 

komponentů. Výroba probíhá ve třech střediscích výroby. Středisko výroby rámu svařuje ze 

čtyřhranných profilů kostru celého kontejneru. Ve středisku kompletace lahví se do rámu 

vkládají vertikálně láhve a zajišťují se rozpěrnými klíny proti pohybu. Propojují se pomocí 

nerezové trubky. Vždy mezi dvěma lahvemi musí být dilatační smyčka. Všechny lahve jsou 

svedeny přes sekční ventil do rozvodné kostky, umístěné v čele kontejneru. Středisko 

montáže provede oplechování, které je k ocelovému rámu přinýtováno. 

Na výrobě a montáži se pracuje mnoho zaměstnanců dlouhé hodiny, což zvyšuje 

nákladovost výroby. 
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Společnost řeší nedostatečnou výrobní kapacitu podílem kooperace, které představují 

nakupované služby od sesterských společností i od externích dodavatelů. Například sesterská 

společnost VÍTKOVICE CYLINDERS a. s. dodává tlakové láhve, které jsou základem celého 

kontejneru. Jiným příkladem činností kooperace jsou elektro revize a revize tlakové a 

plynové, které jsou v kompetenci Technického institutu ČR. 

5.3 Návrh automatizované výroby kontejnerů 

Na základě výše uvedeného popisu nákladné ruční výroby společnost plánuje 

robotizované pracoviště zajišťující výrobu svařovaných rámů ISO kontejnerů, vývoj 

přípravků a optimalizace přípravných kroků před samotným svařováním jednotlivých 

komponent včetně svařovacích plánů. Předpokladem je použití svařovacího robotu (viz Obr 

4), který se pohybuje podél svařovaného rámu umístěného v přípravku. Pracoviště budou 

tvořit robotická svařovací hlava a otočný karuselový stůl, na kterém bude umístěn samotný 

kontejner. Svařovací místa bude řídit speciálně vyvinutý algoritmus. 

 

Obr. 4 Svařovací robotické rameno 22 

Měření a regulace se skládá ze silnoproudého rozvodu a rozvodné skříně, která 

pomocí snímačů převádí signál do samotného ramene. Odpracované hodiny (montáž 

technologie) jsou přepočteny interní sazbou vlastních pracovníků VÍTKOVICE 

MECHANIKA a.s. Kooperace jsou nakupované služby. Materiálem jsou míněny konstrukční 

prvky, například profily a spojovací materiál. Celé pracoviště bude pojato jako investiční 

akce.  
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5.3.1 Vstupní údaje o investici: 

Celková předpokládaná pořizovací cena investice činí 8 milionů Kč. Pořizovací cenou 

investice jsou náklady na svařovací rameno a karusel. Měření a regulace, odpracované hodiny 

zaměstnanců společnosti, kooperace a materiál jsou vstupními výdaji spojenými s pořízením 

investice. Kooperace jsou služby, které vykonávají externí firmy. Všechny dílčí hodnoty jsou 

vyčísleny pro přehlednost v tabulce 1. 

Předpokládaná životnost celého zařízení je 5 let. Společnost požaduje návratnost této 

investice do 4 let. Automatizovaná linka byla zařazena do 2. odpisové skupiny podle Zákona 

o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. Společnost uplatní rovnoměrný způsob odpisování. 

Stanovení diskontní sazby pro účely vypracování diplomové práce je stanoveno ve výši 5 %. 

Tab. 1 Investiční výdaje na automatickou linku Kč 

Jednotlivé položky investice Investiční výdaje

Svařovací rameno 2 500 000,00

Karusel 1 800 000,00

Měření a regulace 650 000,00

Odpracované hodiny (montáž) 1 500 000,00

Kooperace 800 000,00

Materiál 750 000,00

Celkem investice 8 000 000,00

 

5.3.2 Stanovení odpisů 

Pořizovací cena investice je 8 000 000 Kč. Společnost zařadila automatickou linku do 

2. odpisové skupiny s rovnoměrnými odpisy podle Zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. 

Doba odpisování v této odpisové skupině je 5 let, daňová sazba v prvním roce životnosti 

investice je 11 % a v ostatních letech 22,25 % z pořizovací ceny investice. Odpisy v 

jednotlivých letech jsou vypočteny a uvedeny v tabulce 2 
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(16) 

VC – vstupní cena 

OS – odpisová sazba 

RO – roční odpis 

Výpočet odpisu v 1. roce v Kč 

RO =
8 000 000 ∗ 11

100
= 880 000 𝐾č 

Výpočet odpisů pro 2. – 5. rok v Kč 

RO =
8 000 000 ∗ 22,25

100
= 1 780 000 𝐾č 

Tab. 2 Rovnoměrné odpisy 

Rok Odpisová sazba (%) Odpis (Kč) Zůstatková cena (Kč)

1 11 880 000,00 7 120 000,00

2 22,25 1 780 000,00 5 340 000,00

3 22,25 1 780 000,00 3 560 000,00

4 22,25 1 780 000,00 1 780 000,00

5 22,25 1 780 000,00 0,00

 

5.4 Definování nákladů na ruční výrobu kontejneru 

Pro účely vypracování diplomové práce byly použity upravené hodnoty výše nákladů 

na výrobu kontejneru na stlačený zemní plyn. 

Náklady na materiál 

Kontejner na stlačený zemní plyn společnost vyrábí ve třech střediscích. Ve středisku 

výroby rámu jsou stanoveny náklady na materiál ve výši 23 311 Kč, ve středisku, kde se 

kompletují lahve, je výše nákladů na materiál stanovena ve výši 1 882 224 Kč a ve středisku 

montáže jsou vyčísleny náklady na materiál ve výši 18 646 Kč. Celkové náklady materiálu na 

 

RO =
VC ∗ OS

100
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výrobu jednoho kontejneru na stlačený zemní plyn činí 1 924 181 Kč a jsou uvedeny 

v tabulce 3. 

Tab. 3 Náklady na materiál – náklady na výrobu 1 kontejneru při ruční výrobě Kč 

Výroba rámu Kompletace lahví Montáž Celkem

23 311,00 1 882 224,00 18 646,00 1 924 181,00

 

Mzdové náklady 

Na výrobě jednoho kontejneru na stlačený zemní plyn se podílejí zaměstnanci různých 

profesí s odlišnou sazbou za odpracované hodiny. Jednotlivé profese, počet odpracovaných 

hodin a sazba za odpracované hodiny je vyčíslena v tabulce 4. Celkové mzdové náklady na 

výrobu jednoho kontejneru na stlačený zemní plyn rozdělené podle středisek jsou uvedeny 

v tabulce 5 a činí 381 590 Kč. 

Tab. 4 Mzdové náklady podle profese na výrobu 1 kontejneru při ruční výrobě 

Profese
Odpracované 

hodiny

Hodinová sazba 

(Kč)
Celkem (Kč)

Mistr 84,00 450,00 37 800,00

Svařeč rámu 1 111,00 400,00 44 400,00

Svařeč rámu 2 136,00 400,00 54 400,00

Svařeč trubek 1 115,00 400,00 46 000,00

Svařeč trubek 2 99,00 400,00 39 600,00

Ohýbač 118,00 350,00 41 300,00

Jeřábník 152,00 350,00 53 200,00

Manipulační dělník 1 72,00 320,00 23 040,00

Manipulační dělník 2 61,00 320,00 19 520,00

Přípravář 77,00 290,00 22 330,00

Celkem 1 025,00 381 590,00
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Tab. 5 Mzdové náklady na výrobu 1 kontejneru (rozdělené podle středisek) při ruční výrobě 

Kč  

Výroba rámu Kompletace lahví Montáž Celkem 

76 440,00 294 570,00 10 580,00 381 590,00

 

Výrobní a správní režie 

Celkové režie sestávají z interních vnitropodnikových cen za elektřinu, vodu, plyn, 

stlačený vzduch a další, které nemohou být z důvodu ochrany vnitřních údajů podrobněji 

specifikovány.  

Tab. 6 Výrobní a správní režijní náklady na výrobu 1 kontejneru při ruční výrobě Kč 

Výroba rámu Kompletace lahví Montáž Celkem 

1 261,00 118 774,00 923,00 120 958,00

 

Náklady na kooperaci 

Kooperace představují nakupované služby od sesterských i externích dodavatelů, tímto 

způsobem společnost řeší nedostatečnou výrobní kapacitu. Celkové náklady na kooperace činí 

816 542,5 Kč a jsou uvedeny v tabulce 7 

Tab. 7 Náklady na kooperaci na výrobu 1 kontejneru při ruční výrobě Kč 

Výroba rámu Kompletace lahví Montáž Celkem

0,00 816 047,50 495,00 816 542,50

 

Celkové náklady na ruční výrobu jednoho kontejneru na stlačený zemní plyn 

Náklady na jeden kus kontejneru na stlačený zemní plyn při ruční výrobě jsou 

vyčísleny celkem na 3 243 271,50 Kč a jsou uvedeny v tabulce 8. 
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Tab. 8 Celkové náklady na výrobu 1 kontejneru při ruční výrobě v Kč 

Materiál Mzdy Režie celkem Kooperace
Celkem přímé 

náklady

Výroba rámu 23 311,00 76 440,00 1 261,00 0,00 101 012,00

Kompletace lahví 1 882 224,00 294 570,00 118 774,00 816 047,50 3 111 615,50

Montáž 18 646,00 10 580,00 923,00 495,00 30 644,00

Celkem 1 924 181,00 381 590,00 120 958,00 816 542,50 3 243 271,50

 

5.5 Definování nákladů na automatizovanou výrobu kontejneru 

Náklady na materiál 

Na výrobu jednoho kontejneru při automatizované výrobě bude spotřebováno stejné 

množství materiálu jako při výrobě ruční. Hodnoty spotřeby materiálu jednotlivých středisek 

výroby uvádí tabulka 9. 

Tab. 9 Náklady na materiál rozdělené podle středisek na výrobu 1 kontejneru při 

automatizované výrobě Kč 

Výroba rámu Kompletace lahví Montáž Celkem 

23 311,00 1 882 224,00 18 646,00 1 924 181,00

 

Mzdové náklady 

Po zavedení automatizace do výroby se strojový čas na výrobu kontejneru výrazně 

zkrátí. Pro automatizovanou výrobu jednoho kontejneru na stlačený zemní plyn postačí 

obsluha ramene, jeřábník a manipulační dělník. Jejich odpracovaný čas se zkrátí na 165 

hodin. V Tab. 10 jsou uvedeny profese potřebné při automatizované výrobě včetně 

odpracovaného času a hodinové sazby. Celkové mzdové náklady na výrobu jednoho 

kontejneru rozdělené na střediska uvádí tabulka 11 a činí 63 750 Kč. 
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Tab. 10 Mzdové náklady rozdělené podle profesí na výrobu 1 kontejneru při automatizované 

výrobě Kč 

Profese Odpracované hodiny Hodinová sazba Celkem 

Obsluha ramene 60,00 450,00 27 000,00

Jeřábník 45,00 350,00 15 750,00

Manipulační dělník 60,00 350,00 21 000,00

Celkem 165,00 63 750,00

 

Tab. 11 Mzdové náklady na výrobu 1 kontejneru rozdělené podle středisek při 

automatizované výrobě Kč 

Výroba rámu Kompletace lahví Montáž Celkem 

27 000,00 15 750,00 21 000,00 63 750,00

 

Výrobní a správní režie 

Předpokládá se, že se zavedením automatizace do výroby náklady výrobní a správní 

režie oproti ruční výrobě nezvýší. Celkové náklady výrobní a správní režie při 

automatizované výrobě činí 120 958 Kč a jsou uvedeny v tabulce 12. 

Tab. 12 Výrobní a správní režijní náklady na výrobu 1 kontejneru při automatizované výrobě 

Kč 

Výroba rámu Kompletace lahví Montáž Celkem 

1 261,00 118 774,00 923,00 120 958,00

 

Náklady na kooperaci 

Celkové náklady kooperace se při automatizované výrobě nezmění, zůstávají stejné 

jako při ruční výrobě kontejneru na stlačený zemní plyn. Náklady kooperace rozdělené podle 

středisek udává tabulka 13 a činí celkem 816 542,50 Kč na výrobu jednoho kontejneru na 

stlačený zemní plyn. 
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Tab. 13 Náklady na kooperaci na výrobu 1 kontejneru při automatizované výrobě Kč 

Výroba rámu Kompletace lahví Montáž Celkem

0,00 816 047,50 495,00 816 542,50

 

Celkové náklady na výrobu jednoho kontejneru na stlačený zemní plyn 

Náklady na vyrobený jeden kus kontejneru na stlačený zemní plyn při automatizované 

výrobě jsou vyčísleny celkem na 2 925 431,50 Kč a jsou uvedeny v tabulce 14. 

Tab. 14 Celkové náklady na výrobu 1 kontejneru při automatizované výrobě Kč 

Materiál Mzdy Režie celkem Kooperace
Celkem přímé 

náklady

Výroba rámu 23 311,00 27 000,00 1 261,00 0,00 51 572,00

Kompletace lahví 1 882 224,00 15 750,00 118 774,00 816 047,50 2 832 795,50

Montáž 18 646,00 21 000,00 923,00 495,00 2 884 367,50

Celkem 1 924 181,00 63 750,00 120 958,00 816 542,50 2 925 431,50
 

Porovnání nákladovosti 

Celkové náklady na výrobu jednoho kontejneru při ruční výrobě činí 3 243 271,50 Kč 

a při výrobě automatizované 2 925 431,50 Kč. Náklady na materiál, náklady výrobní a 

správní režie a náklady na kooperaci se při automatizované výrobě oproti ruční výrobě 

nezmění. Největší rozdíl nákladovosti obou výrob se týká mzdových nákladů, které se při 

automatizované výrobě snížily o 317 840 Kč na jeden vyrobený kontejner. Výsledkem 

porovnání nákladovosti výroby ruční a výroby automatizované je zjištění, že náklady na jeden 

vyrobený kontejner na stlačený zemní plyn jsou při automatizované výrobě o 317 840 Kč 

nižší než při výrobě ruční. Údaje jsou uvedeny v tabulce 15. 
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Tab. 15 Porovnání nákladů na výrobu 1 kontejneru Kč 

Ruční výroba Automat. Výroba Rozdíly v nákladech

Materiál 1 924 181,00 1 924 181,00 0,00

Mzdy 381 590,00 63 750,00 317 840,00

Režie celkem 120 958,00 120 958,00 0,00

Kooperace 816 542,50 816 542,50 0,00

Celkem 3 243 271,50 2 925 431,50 317 840,00
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6  Vyhodnocení ekonomického přínosu automatizace linky 

Společnost VÍTKOVICE MECHANIKA a. s. plánuje, že v období 5 let vyrobí a prodá 

8 kontejnerů na stlačený zemní plyn za rok. K vyhodnocení efektivnosti investice je použita 

metoda doby splacení, diskontovaná doba splacení a metoda čisté současné hodnoty.  

Úspora celého objemu plánované roční produkce je součinem úspory jednoho kusu 

kontejneru a ročním objemem automatizované výroby těchto kontejnerů ve výši 8 kusů. 

Celková úspora za rok činí: 

317 840 Kč * 8 ks = 2 542 720,- Kč 

Pro hodnocení efektivnosti investic je nutné znát vstupní položky, potřebné k dosazení 

do vzorců metod hodnocení investic. Jedná se o peněžní toky vyplývající z investice. Peněžní 

tok znázorňuje investiční výdaje a peněžní příjmy z investice. Investiční výdaje jsou vyčísleny 

v tabulce 1. Roční peněžní příjmy z investice představují zisk po zdanění, který přináší 

investice každý rok a roční odpisy. Změny oběžného majetku spojeného s investicí a příjem 

z prodeje investičního majetku koncem životnosti, které jsou také součástí peněžního příjmu, 

nejsou v této práci uvažovány. 

Tab. 17 Peněžní příjmy z investice Kč 

Rok Roční úspora Odpisy Daňový základ

HV po zdanění 

(Daňová sazba 

19 %) 

Peněžní příjem 

(HV + odpisy) 

1 2 542 720,00 880 000,00 1 662 720,00 1 346 803,20 2 226 803,20

2 2 542 720,00 1 780 000,00 762 720,00 617 803,20 2 397 803,20

3 2 542 720,00 1 780 000,00 762 720,00 617 803,20 2 397 803,20

4 2 542 720,00 1 780 000,00 762 720,00 617 803,20 2 397 803,20

5 2 542 720,00 1 780 000,00 762 720,00 617 803,20 2 397 803,20

3 818 016,00 11 818 016,00

763 603,20 2 363 603,20

Celkem

Průměr
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Tabulka 17 vyjadřuje peněžní příjmy v jednotlivých letech plánované investice. 

Položka daňový základ je zisk před zdaněním a vypočte se odečtením výše odpisů od položky 

roční úspory. Od daňového základu se odečte daň ve výši 19 %, výsledkem je čistý zisk po 

zdanění. Peněžní příjem je součtem čistého zisku po zdanění a ročních odpisů. 

6. 1  Prostá metoda doby splacení 

Použitím metody doby splacení lze zjistit, za jak dlouhou dobu se vložená investice 

díky úsporám ve výrobě vrátí. Metoda nerespektuje časovou hodnotu peněz, přisuzuje stejné 

váhy všem hotovostním tokům před datem splacení, ale nepřikládá žádnou váhu tokům po 

datu splacení. Metodu doby splacení je vhodnější použít jako doplňující kritérium hodnocení 

efektivity investic. Pro výpočet doby splacení investice je použit vzorec (17): 

(17) 

PP – prostá doba splacení 

Ø CF – průměrné roční peněžní příjmy z investice 

IN – investiční výdaje 

Tab. 18 Průměrný roční příjem z investice v období 5 let Kč 

Peněžní příjem v roce Kumulovaný peněžní příjem 

1 2 226 803,20 2 226 803,20

2 2 397 803,20 4 624 606,40

3 2 397 803,20 7 022 409,60

4 2 397 803,20 9 420 212,80

5 2 397 803,20 11 818 016,00

2 363 603,20Průměrný roční příjem
 

PP =
8 000 000

2 363 603,2
 = 3,4𝑟𝑜𝑘𝑦 = 3 𝑟𝑜𝑘𝑦 𝑎 5 𝑚ě𝑠í𝑐ů 

 

PP =
IN

CF
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U výpočtu doby splacení platí pravidlo, že čím je kratší doba splacení, tím výhodnější 

je investice. Hodnocená investice nepřekračuje stanovenou délku životnosti 4 roky, proto je 

automatizovaná linka jako investice přijatelná. Prostá doba splacení robotické linky jsou 3 

roky a 5 měsíců. 

6. 2  Diskontovaná doba splacení 

Roční úspory v jednotlivých letech je nutné přepočítat na současnou hodnotu 

peněžních příjmů (PVCF) podle vzorce (19). Diskontní faktor je vypočten ze vzorce (18) 

pomocí diskontní sazby, která je stanovena ve výši 5 %. 

(18) 

k – diskontní sazba 

i – rok hodnocení 

𝐷𝑖𝑠𝑘𝑜𝑛𝑡𝑛í 𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 =
1

(1 + 0,05)1
 

Diskontní faktor v 1. roce:  

1

(1 + 0,05)1
= 0,9524 

Diskontní faktor v 2. roce:  

1

(1 + 0,05)2
= 0,9070 

Diskontní faktor v 3. roce:  

1

(1 + 0,05)3
= 0,8638 

Diskontní faktor v 4. roce:  

1

(1 + 0,05)4
= 0,8227 

Diskontní faktor v 5. roce:  

1

(1 + 0,05)5
= 0,7835 

  

 

𝐷𝑖𝑠𝑘𝑜𝑛𝑡𝑛í 𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 =
1

(1 + 𝑘)𝑖
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(19) 

PVCF – současná hodnota peněžního toku 

CFi – peněžní příjem v jednotlivých letech 

i – jednotlivá léta investice 

PVCF =
2 226 803,2

0,9524
+

2 397 803,2

0,9070
+

2 397 803,2

0,8638
+

2 397 803,2

0,8227
+

2 397 803,2

0,7835
 

PVCF = 2 120 762,83 + 2 174 877,04 + 2 071 311,12+ 1 957 869,80 +1 878 741,15 

= 10 203 561,95 Kč 

Peněžní příjmy jednotlivých let převedeny na současnou hodnotu činí 10 203 561,95 Kč 

Tabulka 19 znázorňuje údaje pro výpočet diskontované doby splacení, a to peněžní 

příjmy z investice v jednotlivých letech, diskontovaný příjem v jednotlivých letech 

přepočtený diskontní faktorem na současnou hodnotu a peněžní příjmy postupně přičítané 

za jednotlivé roky, kumulované. 

Tab. 19 Kumulované peněžní příjmy z investice v období 5 let Kč 

Peněžní příjem Diskontní faktor 
Diskontovaný 

peněžní příjem 

Kumulovaný 

diskontovaný 

peněžní příjem 

1 2 226 803,20 0,9524 2 120 762,83 2 120 762,83

2 2 397 803,20 0,9070 2 174 877,04 4 295 639,87

3 2 397 803,20 0,8638 2 071 311,12 6 366 950,99

4 2 379 803,20 0,8227 1 957 869,80 8 324 820,80

5 2 397 803,20 0,7835 1 878 741,15 10 203 561,95
 

Z tabulky 19 je patrné, že doba splacení se nachází mezi třetím a čtvrtým rokem. Pro 

přesný výpočet diskontované doby splacení se používá hodnota, kdy kumulovaný peněžní 

příjem ještě nepokryl investiční výdaj, a hodnota, kdy kumulovaný peněžní příjem přesahuje 

hodnotu investičního výdaje, a hodnota investičního výdaje. 

 

PVCF =
CF1

(1 + k)1
+

CF2

(1 + k)2
+

CF3

(1 + k)3
+ ⋯ +

CFi

(1 + k)i
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DPP = 3 +
8 000 000 − 6 366 950,99

8 324 820,79 − 6 366 950,99
∗ 12 = 3 + 0,834 ∗ 12 = 3 𝑟𝑜𝑘𝑦 𝑎 10 𝑚ě𝑠í𝑐ů 

U výpočtu diskontované doby splacení platí stejné pravidlo jako u metody prostého 

splacení., že čím kratší je doba splacení, tím je investice přijatelnější. 

6. 3  Čistá současná hodnota 

Čistou současnou hodnotu lze definovat jako rozdíl mezi diskontovanými peněžními 

příjmy z investice a investičním výdajem. 

Metoda je pouhým součtem kapitálových výdajů a příjmů z investice, ale v jejich 

současné hodnotě (oboje přepočítané diskontováním na úroveň hodnoty peněz v roce pořízení 

investice. Udává, kolik peněz nad investovanou částku dostane podnik navíc, tj. o kolik 

vzroste hodnota podniku. Metodu čistá současná hodnota lze vypočíst ze vztahu (20): 

(20) 

NPV - čistá současná hodnota  

PVCF  - současná hodnota cash flow 

IN - investiční výdaje 

CFi - peněžní příjem v jednotlivých letech  

k – diskontní sazba 

n – doba životnosti projektu 

i – jednotlivá léta investice 

NPV = −8 000 000 +
2 226 803,2

(1 + 0,05)1
+

2 397 803,2

(1 + 0,05)2
+

2 397 803,2

(1 + 0,05)3
+

2 397 803,2

(1 + 0,05)4
+

2 397803,2

(1 + 0,05)5
 

NPV = −8 000 000 + 10 203 561,95 = 2 203 561,95 

NPV = 2 203 561,95 Kč 

NPV > 0 - projekt je přijatelný, zvyšuje tržní hodnotu firmy - investovat 

  

 

NPV = PVCF − IN = ∑
CFi

(1 + k)i
− IN

n

i=1
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Výsledek metody hodnocení čisté současné hodnoty činí 2 203 561,95 Kč. Je rozdílem 

mezi diskontovanými pěněními příjmy z investice a investičním výdajem. Hodnota výsledku 

je kladná, což vyjadřuje přírůstek majetku z realizace investice. Investice splňuje podmínky 

hodnocení investic, a proto může být přijata k realizaci. Tabulka 20 vyjadřuje diskontované 

peněžní příjmy v období 5 let. 

Tab. 20 Peněžní příjmy z investice v období 5 let Kč 

Peněžní příjem Diskontní faktor 
Diskontovaný 

peněžní příjem 

Kumulovaný 

diskontovaný 

peněžní příjem 

0 -8 000 000,00 1 -8 000 000,00

1 2 226 803,20 0,9524 2 120 762,83 -5 879 237,17

2 2 397 803,20 0,9070 2 174 877,04 -3 704 360,13

3 2 397 803,20 0,8638 2 071 311,12 -1 633 049,01

4 2 379 803,20 0,8227 1 957 869,80 324 820,80

5 2 397 803,20 0,7835 1 878 741,15 2 203 561,95

10 203 561,95Celkem
 

6. 4  Shrnutí a vyhodnocení 

V rámci diplomové práce byl hodnocen ekonomický přínos investičního výdaje do 

technologického zařízení v podobě automatizované linky na výrobu kontejnerů na stlačený 

zemní plyn ve společnosti VÍTKOVICE MECHANIKA a.s. Vypočtený ekonomický přínos 

činí 2 203 561,95 Kč. 

K vyhodnocení investice bylo nutné definovat náklady na ruční a automatizovanou 

výrobu jednoho kontejneru. Srovnáním těchto nákladů byla vyčíslena úspora celkových 

nákladů ve výši 317 840 Kč na jednom vyrobeném kusu kontejneru ve prospěch 

automatizované výroby. Zavedením automatizace výroby se značně snížily mzdové náklady 

na výrobu jednoho kusu kontejneru o 317 840 Kč. V praxi to pak bude znamenat, že 

z původních deseti zaměstnanců, kteří zajišťovali ruční výrobu, stačí k obsluze robotického 

pracoviště pouze tři osoby. 
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Management společnosti VÍTKOVICE MECHANIKA a. s. stanovil v rámci 

předběžného marketingového výzkumu minimální prodej vyrobených kontejnerů na stlačený 

zemní plyn na 8 kusů kontejnerů ročně. Předběžný odhad investičních výdajů byl vyčíslen na 

8 000 000 Kč. 

Efektivnost investice byla hodnocena na základě výše uvedených údajů pomocí metod 

hodnocení investic. Byla použita metoda prosté doby splacení investice, metoda diskontované 

doby splacení investice a metoda čisté současné hodnoty. 

Metodou prosté doby splacení investice bylo zjištěno, že se investice splatí za 3 roky a 

5 měsíců. Metodou diskontované doby splatnosti vychází splatnost investice za 3 roky a 10 

měsíců. Metoda čisté současné hodnoty vyčíslila přírůstek majetku podniku o 2 203 561,95 

Kč za pětileté období životnosti investice. 

Na základě ekonomických propočtů se investice na realizaci robotizovaného 

pracoviště jeví jako přijatelná a může být společností VÍTKOVICE MECHANIKA a.s. 

realizována. 
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7  Závěr 

Pro podnik, který chce na trhu obstát v konkurenceschopnosti, má investiční 

rozhodování zásadní vliv. Neustále se zvyšující pracovní tempo, objem výroby a produktivita 

práce vedou k inovacím výrobních zařízení a technologií. Proto je důležité, aby podniky do 

obnovy a rozvoje investovaly. Výběr a realizace vhodných investičních projektů pak zajistí 

prosperitu a zvýší tržní hodnotu podniku. 

Cílem teoretické části této diplomové práce je objasnění činností spojených s přípravou 

a realizací investičních projektů. Třetí kapitola popisuje investiční rozhodování, klasifikaci 

investičních projektů rozlišenou podle různých kritérií, objasňuje základní prvky strategie 

investičního projektu, a podrobněji popisuje celý proces přípravy a realizace investičních 

projektů. 

Cílem čtvrté kapitoly bylo teoretické vymezení základních metod hodnocení investic. 

V rámci tohoto vymezení metod je definována podstata posuzování efektivnosti investic, 

členění metod podle působení faktoru času na statické a dynamické metody a specifikovány 

nejpoužívanější metody hodnocení investic, například metoda doby splacení, výnosnost 

investice, index rentability, vnitřní výnosové procento a čistá současná hodnota. 

Cílem praktické části diplomové práce je definování nákladů na ruční a 

automatizovanou výrobu kontejnerů na stlačený zemní plyn ve společnosti VÍTKOVICE 

MECHANIKA a. s. V páté kapitole je popsán kontejner na stlačený zemní plyn, který je 

předmětem řešení způsobu výroby, dále současná ruční výroba a navrhované řešení pomocí 

automatizované linky. Kapitola zahrnuje základní údaje o investici jako je životnost, zařazení 

do odpisové skupiny a způsob odpisování a hlavně vyčíslení investičních výdajů. Součástí 

této kapitoly je definování nákladů na ruční výrobu kontejneru a na výrobu automatizovanou. 

Posledním bodem kapitoly je porovnání rozdílu obou variant. 

Hlavním cílem diplomové práce je vyhodnocení ekonomického přínosu automatizace 

linky na výrobu kontejnerů na stlačený zemní plyn. Pro výpočet efektivity investice byly 

použity metody prostá doba splacení, diskontovaná doba splacení a čistá současná hodnota. 

Výsledkem těchto metod byla vypočtena prostá doba splacení v délce 3 roky a 5 měsíců, 

diskontovaná doba splacení v délce 3 roky a 10 měsíců a čistá současná hodnota ve výši 

2 203 561,95 Kč. 
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Z těchto výsledků vyplývá, že investice na automatizaci výrobní linky na výrobu 

kontejnerů na stlačený zemní plyn splňuje očekávané hodnoty všech tří hodnotících kritérií, a 

proto ji může společnost VÍTKOVICE MECHANIKA a.s. realizovat.  
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Seznam zkratek 

ADR/RID 2013 předpisy pro nákladní přepravu 

a.s. akciová společnost 

CNG stlačený zemní plyn (Compressed Natural Gas) 

ČR Česká republika 

Kč koruna česká 

tab. tabulka 

tis. tisíc 

 


