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Abstrakt  

 Práce je zaměřena na zavedení nové technologie do podniku zabývajícího se 

barvením a zušlechťováním textilních materiálů. Cílem je zjistit, zda bude investice pro 

podnik přínosná. Je tedy nezbytné seznámit se s fungováním společnosti, s trhem, na 

který se chystá vstoupit, s důvody volby konkrétní technologie, způsobem financování, 

ale také s technologií samotnou. Následně je třeba určit, zda bude investice efektivní či 

nikoliv.  

 

Abstract: 

 The work is focused on introduction of new technology to the company engaged 

in dyeing and finishing of textile materials. The aim is to determine whether the 

investment will be beneficial for the company. Therefore it is necessary to learn about 

functioning of the company, with market, that is about to enter, with the reasons for 

choosing of the specific technology, way of financing, but also with technology itself. 

Subsequently it is needed to determine whether the investment will be effective or not.  

 

 

Klí čová slova: 

Investice, nánosování, textilní materiály, financování, technologie, konkurence, 

náklady, efektivita. 

 

Key words: 

Investment, coating, textile materials, financing, technology, competition, costs, 

efficiency. 
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Úvod 

Na dnešním vysoce konkurenčním a rychle se měnícím trhu je třeba přicházet 

stále s něčím novým. Ne jinak je tomu také v odvětví věnujícímu se textilním 

materiálům. Ocitli jsme se v době, kdy dříve tradiční a silný textilní průmysl je dnes u 

nás i v Evropě na pokraji vyhynutí. Hlavními důvody tohoto stavu jsou levná pracovní 

síla v rozvojových zemích východní Asie, benevolentní celní politika a nezájem vlády o 

udržení tohoto odvětví v České republice. Aby bylo možné alespoň částečně konkurovat 

levným dovozům, je nutné se zaměřovat na progresivní technologie, kterými rozvojové 

země zatím nedisponují, případně jen v omezené míře, nebo na materiály, které se 

k nám nevyplatí masově dovážet z důvodu nižší přidané hodnoty, která by byla 

pohlcena cenou dopravy. 

Technologie nánosování textilních materiálů, kterou se společnost rozhodla 

pořídit pro rozšíření portfolia stávajících služeb je právě příkladem vyspělé technologie, 

kterou je možné v současné době konkurovat. 
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Cíl práce 

Aby byla společnost schopna obstát a konkurovat na jakémkoliv trhu, je 

nezbytné přicházet neustále s něčím novým. Textilní trh není výjimkou a realizace 

inovací zde může sehrát zásadní roli v otázce, zda společnost mezi konkurencí obstojí 

nebo ne. 

Cílem této bakalářské práce je navržení a implementace nové technologie a 

zajištění dostatečné efektivity pro realizaci této technologie v podniku. Tuto skutečnost 

změříme pomocí metod pro hodnocení efektivnosti investic. Proto, aby mohla být 

investice realizována, je nutné udělat průzkum trhu a předběžně zjistit a vytipovat, kteří 

ze zákazníků by tuto technologii využívali a pro jaký objem zboží. 

Zmiňovanou technologií bude zařízení pro nánosování textilních materiálů, jenž 

má potenciál udržet mnoho stávajících, ale i oslovit novou skupinu zákazníků. Tato 

technologie by měla vést ke zlepšení ekonomické situace společnosti a pomoci jí 

překlenout náročné období, ve kterém se momentálně celá ekonomika a speciálně 

textilní průmysl nachází a které se pravděpodobně v blízké budoucnosti příliš nezlepší. 

Pozitivní ekonomický efekt bude měřitelný prostřednictvím vytvořeného zisku. 

Aby bylo možné co nejreálněji zhodnotit investici, je nezbytné analyzovat 

prostředí v podniku i v jeho okolí. Nastíním, jaký byl vývoj společnosti a čím se 

zabývá.  Jaké budou přínosy této technologie pro podnik a proč padla volba právě na 

tuto. Co bude hlavním „lákadlem“ pro zákazníky, resp. proč by měly zmiňovanou 

službu realizovat právě zde. Popíši, jak tato technologie funguje, na jaké úpravy se 

využívá a čím je jedinečná. 
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1.  Teoretická východiska práce 

Investice je charakterizována jako obětování dnešní hodnoty za účelem získání 

hodnoty budoucí, která však může být méně jistá. V prostředí podniku se jedná o 

peněžní výdaje, u nichž je očekávána jejich přeměna na budoucí peněžní příjmy během 

delšího časového úseku. Investování předchází tzv. odložená spotřeba, kterou nazýváme 

úsporami z hrubého domácího produktu. Jedná se o nespotřebovanou část hrubého 

domácího produktu, která má věcně podobu investičních statků.(1) 

 

1.1   Klasifikace investičních projektů 

 

 Investice klasifikujeme do několika skupin. Některé investice je nutné provést 

bez ohledu na jejich efektivitu, jiné hodnotíme z hlediska úspor, u některých je třeba 

provést různé analýzy. Investice klasifikujeme následovně: 

 

1. Náhrada zařízení – obvykle výměna opotřebovaného zařízení (bez zvláštních 

analýz). 

2. Výměna zařízení za účelem snížení nákladů – jedná se o náhradu zastaralého 

zařízení novým, efektivnějším (provádí se analýza porovnání investičních 

nákladů s úsporou výrobních nákladů). 

3. Expanze dosavadního výrobku a rozšíření trhu – komlexnější rozhodnutí 

(vyžaduje průzkum trhu). 

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

nákladná a riziková záležitost (vyžaduje se komplexní analýza). 

5. Investiční projekty v oblasti bezpečnosti práce a ekologie – podnik musí 

provést aby vyhověl legislativním požadavkům. 

6. Výzkum a rozvoj – pro mnoho podniků velice důležité kapitálové výdaje. 

Jsou značně rizikové (k jejich hodnocení se užívá hodnocení hmotných 

investic, rozhodovacího stromu nebo opční hodnota). 

                                                 
1 ) VALACH, J. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 2005. s. 15-16 
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7. Dlouhodobé smlouvy – přinášejí výnosy a vyžadují náklady po mnoho let 

(měly by být hodnoceny obvyklými metodami před uzavřením smluv). 

8. Ostatní investiční projekty – jsou to například budování parkovišť nebo 

výstavby administrativních budov. 

 

Při klasifikaci investičních projektů rozlišujeme mezi projekty zaměnitelnými, 

ty, z nichž můžeme vybrat jen jeden, a nezaměnitelnými (můžeme uskutečnit všechny, 

pokud máme prostředky). 

Příprava a realizace projektu probíhá ve fázích. Nejprve je to předinvestiční 

fáze. Po schválení projektu začíná investiční fáze (zpracování projektové dokumentace, 

získání pozemků, výstavba budov, kolaudace…). Následuje fáze provozní. 

 

1.1.1 Klasifikace investic z hlediska financování, účetnictví a daňových předpisů 

Z hlediska financování, účetnictví a daňových předpisů rozlišujeme tři základní skupiny 

investic: 

1. Finanční investice (dlouhodobý finanční majetek) – nákup cenných papírů, 

vklady do investičních společností, dlouhodobé půjčky, nákup nemovitostí 

aj. za účelem získat úroky nebo zisk. 

2. Hmotné investice (dlouhodobý hmotný majetek) – vytváří nebo rozšiřuje 

kapacitu podniku, jedná se o nákup staveb, dopravních cest, pozemků, strojů, 

výrobních zařízení aj. 

3. Nehmotné investice (dlouhodobý nehmotný majetek) – nákup know-how, 

licencí, softwaru, autorských práv, výdaje na výzkum aj. Pokud mají nižší 

cenu než 60 000 Kč zahrnují se do provozních nákladů. 

 

Hlavními kapitálovými výdaji (u průmyslových podniků) jsou výdaje spojené 

s pořízením dlouhodobého hmotného majetku. Menší část tvoří výdaje na 

pořízení dlouhodobého nehmotného majetku a finanční investice. 
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1.2   Zdroje financování investic 

Financování podniku můžeme rozdělit z hlediska zdrojů na 2 typy. Financování 

vlastními zdroji  a cizími zdroji . 

Mezi vlastní zdroje patří: 

 

- vklady vlastníků nebo společníků; 

- nerozdělený zisk; 

- odpisy; 

- výnosy z prodeje a z likvidace hmotného majetku a zásob. 

 

Financování nerozděleným ziskem se nazývá samofinancování. 

 

Mezi cizí zdroje patří: 

- investiční úvěr; 

- obligace; 

- nepřímo i krátkodobý úvěr (uvolní vlastní zdroje vázané v oběžném majetku); 

- dlouhodobé rezervy; 

- splátkový prodej; 

- leasing (nájem výrobního zařízení, dopravních prostředků); 

- rizikový kapitál (venture capital – obvykle vstupuje do vlastního kapitálu firmy); 

- dotace ze státního nebo místního rozpočtu, prostředky z fondů EU. 

 

Důvody užití cizího kapitálu: 

- nedostatek finančních prostředků pro realizaci investice; 

- použitím „vlastního“ kapitálu pro realizaci investice (novou emisí akcií), snižuje 

vlastník rozhodovací pravomoci, což u půjčky nenastává; 

- Cizí kapitál je levnější než vlastní (nižší úroková míra než míra výnosnosti akcií 

a také díky daňovému štítu). 

 

Důvody pro nevyužití cizího kapitálu: 

- snížení finanční stability a jistoty společnosti, při neočekávaném poklesu výroby 

není podnik schopen splácet své dluhy; 
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- každý další dluh je obtížnější získat kvůli strachu věřitelů o svůj kapitál, rovněž 

každý další dluh je dražší díky negaci efektu finanční páky; 

- v některých odvětvích je cizí kapitál hůře dostupný (leasingové společnosti, 

poradenské firmy).(2) 

 

1.3   Postup hodnocení efektivnosti investice 

 
Rozhodující kritéria , která sledujeme při hodnocení efektivnosti investice, jsou 

následující: 

- Výnosnost (rentabilita), tj. vztah mezi výnosy, které bude investice generovat a 

náklady na pořízení a provoz. 

- Rizikovost, tj. míra nebezpečí, že nebude dosaženo očekávaných výnosů. 

- Doba splácení (stupeň likvidity), tj. doba přeměny investice zpět do peněžní 

formy 

 

Ideální investice by měla mít co nejvyšší výnosnost, nejnižší riziko a nejkratší 

dobu splácení. V reálu jsou ale většinou tato kritéria protichůdná. Většinou platí, že 

vyšší výnosnost s sebou nese vyšší riziko a vysoká likvidnost bývá méně výnosná. 

Vlastní postup hodnocení efektivnosti investice se skládá z několika kroků: 

1. Určení kapitálových výdajů na investici. 

2. Odhad čistých budoucích příjmů z investice (cash flow). 

3. Určení „nákladů na kapitál“ (diskontní míry, o kterou budou příjmy 

diskontovány). 

4. Výpočet současné hodnoty cash flow a porovnání s kapitálovými výdaji. 

 

První dva body jsou nejobtížnější a zároveň stěžejní. Závisí na nich úspěšnost 

odhadu životaschopnosti investice. Určení nákladů na kapitál, především vlastní kapitál 

(podnikové diskontní míry), je rovněž obtížnou problematikou a platí zde zmiňované 

rostoucí riziko s sebou nese vyšší požadovanou výnosnost. 

 

                                                 
2) SYNEK, M. Manažerská ekonomika. 2011. s. 286-291 
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1.3.1 Určení kapitálových výdajů 

Při určování kapitálových výdajů musíme zahrnout pouze relevantní výdaje 

(CF), bezprostředně související s investicí. Zahrnujeme také oportunitní náklady (na 

alternativní investiční varianty), ale nesmíme zahrnovat náklady utopené (vznikají, ať je 

projekt realizován nebo ne). 

Stanovení kapitálových výdajů na pořízení investice bývá poměrně přesné. 

Pokud se jedná o hmotný majetek pořízený z vlastních zdrojů, ocení se vlastními 

náklady. Stanovení ostatních výdajů (stavební, výzkum a vývoj, ochrana životního 

prostředí) bývá často mnohem obtížnější z důvodu složitého a často nepřesného odhadu. 

Nová investice obvykle přináší zvýšení některých části oběžného majetku (zásoby), ale 

zpravidla také zvýšení krátkodobých závazků (dluhy u obchodních dodavatelů). Je tedy 

nezbytné zvýšit náklady na investici o rozdíl přírůstku oběžného majetku a přírůstku 

krátkodobých pasiv. 

 

Kapitálové výdaje tedy tvoří: 

- pořizovací cena investice; 

- zvýšení čistého pracovního kapitálu; 

- výdaje spojené s prodejem a likvidací nahrazovaného investičního majetku; 

- daňové vlivy aj. 

 

1.3.2 Odhad budoucích peněžních příjmů 

Jedná se o příjmy, které bude investice generovat. U budoucích příjmů často 

však dochází k jejich přeceňování. Je velice důležité brát v potaz vlivy, které mohou do 

těchto příjmů zasahovat (inflace, daně, podmínky na trhu…) Základem pro co 

nejrealističtější odhad budoucích příjmů je dokonalá analýza trhu, především 

předpověď, prodávaných objemů zboží, ceny, nákladů… 

Celkové peněžní příjmy jsou tvořeny cash flow, které z investice plyne. Při jeho 

výpočtu vycházíme z tržeb. Tržby jsou výnosem za prodanou produkci nebo poskytnuté 

služby. Naproti příjmům jsou výdaje, jedná se o všechny nákladové položky kromě 
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odpisů. Odpisy jsou sice nákladem, ale nejsou výdajem, protože se do podniku vrací 

jako část tržeb. 

 

1.3.3 Určení podnikové diskontní míry 

Při hodnocení investice musíme také počítat s náklady na kapitál. První 

možností financování je financování vlastním kapitálem. Náklady se pak dají vyčíslit 

jako požadovaný výnos z tohoto kapitálu (vyjádřený v dividendách, oportunitními 

náklady…) 

Druhou možností je financování pouze cizími zdroji , pak je nákladem úrok (na 

obligace, z úvěru). Pokud by investice měla nižší zhodnocení, než je velikost úroku, pak 

by byla investice ztrátová. Nesmíme ale zapomenout na daňový štít: 

úroková míra po zdanění = nominální úroková míra × (1 – daňová sazba). 

Poslední možností je kombinovaný způsob financování. Část investičních nákladů 

hradíme vlastními zdroji a část cizími. Podle poměru jednotlivých složek, se následně 

počítají průměrné kapitálové náklady. Tyto náklady vypočítáme dle vzorce: 

 

�� (����) = �
 × (1 − �) × �
� + �� × �

� 

k0 – náklady na celkový kapitál v %, 

kd – náklady na cizí kapitál před zdaněním zisku v %, 

t – míra zdanění zisku vyjádřená desetinným číslem, 

ke – náklady na vlastní kapitál po zdanění zisku v %, 

C – celkový kapitál (celková tržní hodnota firmy) v Kč, 

E – tržní hodnota vlastního kapitálu v Kč, 

D – tržní hodnota cizího kapitálu v Kč. 

 

Použijeme-li k0 (WACC) jako diskontní míru pro přepočet cash flow na 

současnou hodnotu, mělo by být zabezpečeno, aby nová investice nezhoršila již 

dosahovanou rentabilitu kapitálu. Předpokladem ale je, že investice bude financována 

podobnou strukturou zdrojů jako dosavadní podnikání. Pokud tomu tak není, je třeba, 

aby byl projekt hodnocen vlastními kapitálovými náklady. Předejde se tak přijímání 
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projektů s vyšším výnosem, ale také vyšší rizikovostí na úkor méně výnosných projektů 

s nízkým rizikem. Platí tak, že rizikovější projekt musíme diskontovat vyšším 

procentem než projekt méně rizikový. 

 

1.3.4 Výpočet současné hodnoty očekávaných peněžních příjmů (cash flow) 

Vzhledem k tomu, že investice většinou generuje příjmy po řadu let, je nutné 

zohlednit při jejich odhadu faktor času. Důvodem je, že současné příjmy mají větší 

hodnotu než budoucí. Chceme tedy zjistit, jaká je současná hodnota budoucích příjmů. 

To provedeme přepočtem na stejnou časovou bázi (rok pořízení investice). Jako 

koeficient pro převod použijeme zvolenou diskontní sazbu. Převod na současnou 

hodnotu provedeme dle následujícího vzorce: 

 

���� = ���
(1 + �)� +  ���

(1 + �)� + ⋯ + ���
(1 + �)� = � ���

(1 + �)�

�

���
 

SHCF – současná hodnota cash flow v období t, 

CFt – očekávaná hodnota cash flow v období t, 

k – míra kapitálových nákladů na investici (podniková diskontní míra), 

t – období 1 až n (roky), 

n – očekávaná životnost investice v letech.(3) 

 

 

1.4   Ekonomické metody hodnocení efektivnosti investičních projektů 

Metody hodnocení efektivnosti investičních projektů slouží k porovnání 

jednotlivých investičních variant a výběru těch optimálních na základě analýzy mnoha 

faktorů, které ovlivňují jejich strukturu (požadavky trhu, ekologická a bezpečnostní 

omezení, kapitálové zdroje…) 

                                                 
3) SYNEK, M. Manažerská ekonomika. 2011. s. 291-301 
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Celková efektivnost investičních projektů se nejčastěji posuzuje podle toho, jak 

plní hlavní cíle firmy – maximalizaci její tržní hodnoty pro vlastníky. Často se ale 

rozhodnutí o investici řídí jinými než souhrnnými finančními kritérii. Obvykle to 

nastává v případě, kdy se podnik snaží dostat na nový trh (dává přednost rozsahu a 

cenám výrobků, které jsou investicí vyráběny), případně uplatnění nových technologií, 

jenž zajistí mimořádný výnos v budoucnu. Spadají sem také projekty, které nemají 

bezprostřední ekonomický efekt, ale jsou nezbytné pro dodržování právního rámce 

podnikání (zajištění hygienických a ekologických norem, bezpečnosti práce atd.). 

 

1.4.1 Dělení metod hodnocení efektivnosti investic 

Základní dělení metod hodnocení efektivnosti investic závisí na zohlednění 

faktoru času. Lze je rozdělit na: 

 

Statické metody: 

Nerespektují faktor času. Používají se u projektů s krátkou životností (jeden až 

dva roky) nebo velmi nízkou diskontní sazbou. Jejich použití často slouží spíše jako 

první přiblížení pro celkové rozhodnutí. 

 

Dynamické metody: 

Respektují faktor času. Používají se u projektů s delší životností (většina 

projektů). Respektování času se zásadně promítá v rozhodnutí o přijetí či nepřijetí 

investice. Při jeho nerespektování dochází ke zkreslení pohledu na jednotlivé investice. 

 

Při hodnocení efektivnosti investice musíme brát vždy v úvahu jak náklady 

investiční, tak náklady provozní. Hodnocení pouze jedné z těchto dvou složek by bylo 

chybné. 

 

1.4.2 Dynamické metody hodnocení efektivnosti investic 

Vzhledem k méně přesnému hodnocení statickými metodami se budu dále 

zabývat již pouze těmi dynamickými. Mezi základní patří: 
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Čistá současná hodnota: 

Lze ji definovat jako rozdíl mezi diskontovanými příjmy a kapitálovými výdaji 

projektu. Pokud se projekt realizuje delší dobu diskontují se rovněž kapitálové výdaje. 

Za efekt z investice se považuje příjem z projektu. Ten je tvořen očekávaným ziskem po 

zdanění, odpisy, příp. ostatními příjmy. Pokud je čistá současná hodnota kladná, lze 

investici přijmout, protože zvyšuje hodnotu firmy . 

 

Matematické vyjádření: 

Č = ��
(1 + �) +  ��

(1 + �)� +. . . + �!
(1 + �)! − " 

Č = čistá současná hodnota, 

P1,2,…,N = peněžní příjem z investice v jednotlivých letech, 

i = požadovaná výnosnost, 

N = doba životnosti projektu, 

K = kapitálový výdaj. 

 

Vnit řní výnosové procento: 

Jedná se o takovou úrokovou míru, při které se současná hodnota peněžních příjmů 

rovná kapitálovým výdajům. V návaznosti na čistou současnou hodnotu je to taková 

úroková míra, při níž se ČSH rovná nule. Za efekt z investice se rovněž považuje 

peněžní příjem z projektu. Přínos je vyjádřen v procentech. 

Omezení této metody nastává v případě, že existují nestandardní (nekonvenční) peněžní 

toky nebo pokud máme vybírat mezi vzájemně se vylučujícími projekty. 

 

Matematické vyjádření: 

��
(1 + �) +  ��

(1 + �)� + �#
(1 + �)# . . . + �!

(1 + �)! = " 

P1,2,…,N = peněžní příjem z investice v jednotlivých letech, 

i = hledaný úrokový koeficient, 

N = doba životnosti projektu, 

K = kapitálový výdaj. 
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Doba návratnosti (diskontovaná): 

Doba, za kterou se vrátí peněžní výdaje spojené s realizací projektu. Za efekt z investice 

je zde považován zisk po zdanění a odpisy. Čím kratší je doba návratnosti, tím je 

projekt hodnocen příznivěji. Stanoví se tak, že se určí každoroční zisk po zdanění a 

odpisy. Tyto peněžní příjmy se kumulativně sčítají. Rok, v němž se kumulativní zisky a 

odpisy rovnají výdajům, ukazuje dobu návratnosti. Aby mohla být tato metoda zařazena 

mezi dynamické, je nezbytné uvažovat faktor času a peněžní toky diskontovat. 

Doba návratnosti je občas kritizována za nedostatečnou transparentnost a nezohlednění 

peněžních toků po návrácení prostředků. Existují však případy, kdy je použití této 

metody vhodné. Například v případech, kdy likvidita projektu má podstatný vliv na 

likviditu celé firmy, u projektů s nejistými výnosy v delším časovém horizontu, 

investování v méně stabilním prostředí, atd. 

Doba návratnosti je také výhodná v možnosti zobrazovat míru likvidnosti investice, 

vzhledem k tomu, že říká, za jak dlouho se investované prostředky vrátí a mohou být 

znovu použity. 

 

Matematické vyjádření: 

$ = � (%� + &�)
'

(��
 

I = pořizovací cena (kapitálový výdaj), 

Zn = roční zisk z investice po zdanění v jednotlivých letech životnosti, 

On = roční odpisy z investice v jednotlivých letech životnosti, 

n = jednotlivá léta životnosti, 

a = doba návratnosti.(4)(5) 

 

1.5  Podnikatelské riziko a jeho aplikace v investičním rozhodování 

Každý investiční projekt s sebou nese určitou míru rizika. Aby mohlo dojít ke 

správnému rozhodnutí o investici, je nezbytně nutné tato rizika respektovat. U 

investičních projektů je velice důležité sledovat jejich rizika, jelikož mohou mít 

                                                 
4) VALACH, J. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 2005. s. 94-140 

5) SCHOLLEOVÁ, H. Investiční Controlling. 2009. s. 60-96 
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dlouhodobé důsledky na činnost firmy. Investor se v případě hmotných i finančních 

investic nemůže riziku prakticky vyhnout. Je tedy nutné jej poznat, kvantifikovat jeho 

míru a následně se rozhodnout. Riziko jednotlivých investičních projektů lze vyjádřit 

jako nebezpečí, že dojde k odlišnosti mezi dosaženými a předpokládanými peněžními 

příjmy. 

Při zohledňování investičního rizika je nutné jej promítnout do konkrétního 

kritéria, jenž použijeme při hodnocení efektivnosti investice. K tomu složí následující 

technické postupy: 

1. Přímé promítání rizika: 

Principem je výslovně vyjádřené riziko každého projektu, po vzájemném 

porovnání stupně rizika a efektivnosti se uskutečňuje investiční rozhodnutí. 

2. Nepřímé promítání rizika: 

Principem je úprava diskontní sazby o riziko a po této úpravě se určí čistá 

současná hodnota. 

 

Nepřímé promítání rizika 

V praxi se jedná o nejběžnější způsob zohlednění rizika. Je jednodušší než 

technika přímého promítání. Vyskytuje se v několika modifikacích. Zaměřím se 

především na stanovení rizikových tříd. 

Tato metoda spočívá v úpravě diskontní sazby, tzn. na základě přímé úměry se 

zvyšujícím se rizikem volíme vyšší diskontní sazbu. Investice jsou kategorizovány 

podle různých druhů hmotných a nehmotných investic do jednotlivých rizikových tříd 

viz tab. 1.(6) 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 ) VALACH, J. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 2005. s. 164-199 
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Tab. 1: Stanovení rizikových tříd (Zdroj: VALACH, J. Investiční rozhodování a 

dlouhodobé financování. 2005. s. 197) 

Kategorie investic Slovní odhad rizika 
Zvolená diskontní 
sazba 

1. Obnova starých strojů žádné 
bezriziková sazba, 
např. 8% 

2. Zavedení nových strojů mírné 9% 

3. Rozšíření stávající výroby normální 10% 

4. Nové výrobky na stávající trh vyšší 12% 

5. Nové výrobky na nový trh vysoké 16% 

6. Nové výrobky na nový 
zahraniční trh 

velmi vysoké 20% 

7. Výzkum nejvyšší 25% 
    

 

1.6  Analýza silných a slabých stránek – SWOT 

Metoda SWOT se používá v předprojektové fázi k zachycení silných a slabých stránek, 

příležitostí a hrozeb projektu. Svůj název získala podle počátečních písmen anglických 

slov: 

strengths – silné stránky (přednosti), 

weaknesses – slabé stránky, 

opportunities – příležitosti, 

threats – hrozby. 

Cílem analýzy je sestavit reprezentativní seznamy buď samostatně nebo je 

vepisovat do tabulky. 

 

 

 

 

 

 

 



 

24 

 

Tab. 2: Tabulka analýzy SWOT (Zdroj: DOLEŽAL. J., MÁCHAL. P., LACKO. B. 

Projektový management podle IPMA. 2009. s. 92) 

Silné stránky: Příležitosti 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

atd. atd 

Slabé stránky Hrozby 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

atd. atd. 

 

 

V první řadě si vždy musíme stanovit, co bude předmětem analýzy. Následně 

sestavujeme výčty, případně charakteristiky jednotlivých částí SWOT analýzy. 

Analýzu je vždy vhodnější vytvářet v týmu. Je tak komplexnější a méně 

subjektivní. Není vhodné sestavovat analýzu v jednom okamžiku, ale spíše postupně 

s krátkými časovými odstupy. 

SWOT analýza by neměla být zcela opomíjena. Pro úspěch projektu může mít 

velký význam především v současném tržním prostředí.(7) 

  

                                                 
7) DOLEŽAL. J., MÁCHAL. P., LACKO. B. Projektový management podle IPMA. 

2009. s. 91-96 
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2. Analýza problému a současné situace 

2.1 Charakteristika podniku 

Název společnosti: 

Intercolor a.s. 

  

Sídlo společnosti: 

Bílá Voda 100, okres Ústí nad Orlicí 

 

právní forma: 

akciová společnost 

 

Statuární orgány: 

představenstvo – rozhoduje o klíčových otázkách v souvislosti s řízením 

společnosti; 

dozorčí rada – kontrolní orgán společnosti; 

valná hromada -  nejvyšší orgán společnosti – akcionáři. 

 

Počet zaměstnanců: 

V současné době má společnost celkem 122 zaměstnanců. Technicko-

hospodářské profese vykonává 32 pracovníků, z nichž vyšší management tvoří 7 

pracovníků. 

 



 

 

Graf 1:  Struktura zamě

materiálů společ
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ruktura zaměstnanců v roce 2010 (Zdroj: Vlastní zpracování dle interních 
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2.1.2   Oblast podnikání společnosti 

Společnost se zabývá následujícími činnostmi: 

- barvení a úpravy pletené metráže; 

- barvení a úpravy konfekčních výrobků; 

- barvení a úpravy tkanin; 

- tisk pletenin a tkanin; 

- tisk popruhů a pruženek. 

 

Společnost provádí úpravy těchto úpletů: 

- jednolícních úpletů (JERSEY); 

- výplňkových úpletů (FUTTER, FELPA); 

- piquet úpletů; 

- smyčkových úpletů (plyš, froté); 

- žakarových úpletů (JACQUARD); 

- interlockových úpletů; 

- specielních vazebných technologií (kryté, chytové vazby, feinripp,..). 

 

Tyto materiály se zpracovávají v následujících materiálových složeních: 

- 100% celulózové materiály (bavlna, viskóza, len, ...); 

- syntetické materiály (PES, PAD, PAN, POP, PUR); 

- směsové materiály (ba/PES, ba/PAN, Vs/PAD, ...); 

- modifikované materiály (TACTEL, TACTEL/STRATA, TACTEL/PRISMA, 

SUPPLEX, MERYL, LYOCELL, TENCEL, COOLMAX). 

 

Společnost provádí úpravu těchto typů tkanin : 

- plátnové; 

- keprové; 

- atlasové; 

- odvozeniny těchto typů. 

 

Tyto materiály se zpracovávají v následujících materiálových složeních: 

- 100% celulózové materiály (především bavlna a len); 
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- syntetické materiály PAD a PES (PES pouze omezeně z důvodu absence 

tlakových barvicích aparátů)(8). 

 

2.1.3 Organizační struktura společnosti: 

V čele společnosti stojí dozorčí rada, která kontroluje její fungování a 

dohlíží na působení představenstva. Představenstvo rozhoduje o klíčových otázkách 

spojených s chodem společnosti. O správu podniku se stará generální ředitel. 

Rovněž řídí činnost divize pletenin i tkanin. Pod generálního ředitele spadají 

vedoucí jednotlivých úseků. Ti mají na starosti vedení příslušných dílčích částí 

firmy, což je znázorněno v následujícím schématu. 

 

Obr. 1: Schéma organizační struktury společnosti (Zdroj: Vlastní zpracování dle 

interních materiálů společnosti.) 

 

 

                                                 
8)  INTERCOLOR A.S. Výroční zpráva za rok 2010. 2010 
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2.2   Charakteristika konkurence v oblasti technologie nánosování  

Na českém trhu existuje jen několik firem, které nabízejí nánosovací úpravu 

textilních materiálů. Nicméně většina těchto subjektů disponuje pouze omezenou 

technologií. Jedná se o společnosti, které využívají tuto technologii primárně pro 

své potřeby. Poskytují výhradně zátěr tkaných materiálů a technologie těchto firem 

jsou založeny na bázi organických rozpouštědel. Společnost Intercolor a.s. bude 

disponovat technologií, která je založena na vodní bázi, tzn. ze substance je třeba 

odpařit tekutinu, v níž je rozpuštěna. Voda je oproti organickým rozpouštědlům 

ekologicky šetrnější, ekonomicky výhodnější a bezpečnější z hlediska bezpečnosti 

práce. 

Dále konkurenční firmy používají při této technologii výlučně pastovou 

formu zátěru. Společnost Intercolor a.s. bude disponovat spěňovacím zařízením, 

které je schopné aplikovat zátěr ve formě pěny, jenž umožňuje nánosování nejen 

tkanin, ale i úpletů. Použití pěnového zátěru poskytuje možnost vyšší rychlosti 

nánosování oproti pastě a to díky nižšímu procentu vody obsažené v zátěrové hmotě 

(až o 30%). Rychlosti je dosaženo prostřednictvím rychlejšího odpaření vody z této 

hmoty, což s sebou nese také úsporu nákladů na energie. 

Někteří stávající zákazníci, jenž tuto technologii využívají, si nechávají své zboží 

upravovat i u zahraničních subjektů. Zde by jim odpadly starosti a náklady 

s řešením přepravy. 

Mezi hlavní konkurenty na Českém trhu, jenž nabízí obdobnou technologii 

ve mzdové práci, patří: 

 

- Inotex s.r.o., 

- CNM a.s., 

- Hedva a.s., 

- Gumotex a.s., 

- ostatní (menší firmy a zahraniční subjekty). 

 



 

 

Graf 2:  Současný přibližný tržní podíl konkurent

materiálů formou mzdové práce (Zdroj: Vlastní zpracování dle informací poskytnutých 

managementem společnosti Intercolor a.s.)
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Graf 3: Odhadovaný budoucí tržní podíl v oblasti nánosování textilních 

formou mzdové práce. 
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Princip sítového nánosování spočívá v umístění stěrkového zařízení 

do perforované šablony. Zařízení obsahuje dvě ocelové čepele, z nichž horní má 

teflonovou špičku, která vytváří pravý úhel se sítem. Těmito čepelemi je skrz síto 

protlačována pěna nebo pasta pod tlakem do textilního podkladu, který se pohybuje 

pod sítem. Tento systém zaručuje nanesení přesně připraveného množství. Pracovní 

šíře je plynule nastavitelná. 

Druhou možností nánosování je nožový princip. Stěrka a šablona jsou 

nahrazeny nožem roztírajícím pěnovou nebo pastovou substanci. Tato varianta 

umožnuje využití vyšší rychlosti strojního zařízení. 

Oběma technologickými postupy je možná realizovat zátěr ve formě pasty 

nebo pěny jak bylo zmíněno výše. 

Použití pěny umožňuje velmi rovnoměrné nanášení, tudíž je použito velice 

malé množství chemikálií. Ve srovnání s pastou obsahuje pěna nižší obsah vody, 

což umožňuje její rychlé odpaření, čímž se zvýší produkční rychlost. To vše 

přispívá k úspoře nákladů a ekonomičtějšímu provozu. Pěny lze rozdělit do třech 

skupin: 

1. Stabilní pěna: 

Používá se například pro přerušované nánosování  nebo pro laminování 

s membránami. V tomto případě má pěna mikro porézní adhezivní 

strukturu, která udrží materiál prodyšný. 

2. Nestabilní pěna: 

Pěna je použita pouze jako prostředek pro chemickou impregnaci. Tato 

pěna je velmi křehká, následkem čehož se rozpadá krátce po jejím 

nanesení do podkladové textilie. Na této následně zbude pouze 

rovnoměrně rozložená chemická impregnace. Nestabilní pěna musí být 

nanášena pod tlakem. 

3. Meta-stabilní pěna: 

Vlastnosti meta-stabilní pěny leží mezi stabilní a nestabilní pěnou. Tato 

pěna proniká do podkladu a tvoří na něm vrstvu. Používá se například 

pro nanášení na zadní stranu potahových látek, koberců, matrací atd. 

Zvyšuje tuhost, rozměrovou stálost a hmotnostní objem. 
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Aplikace pasty má rovněž mnoho využití. Použitím děrované šablony a 

barevné tiskařské pasty lze zařízení použít jako tiskařský stroj. Je samozřejmě 

možné provádět vysoce kvalitní nánosování zátěrovou hmotou s nízkou hmotností a 

vyrábět tak produkty, kterými jsou například air bagy, sportovní oblečení, 

nepromokavé oblečení nebo ubrusy.(9) 

 

2.4   Použití technologie nánosování 

Technologie nánosování má v textilním průmyslu široké uplatnění. Přidává 

původním textilním materiálům speciální vlastnosti. Rozšiřuje tak možnosti jejich 

využití a to jak v oblasti konfekčního průmyslu, tak v oblasti jejich technického 

využití. 

 

Možnosti využití: 

- Netkané textilie: Tisk nebo impregnace utěrek. 

- Riflovina: Vytváření speciálních designů a efektů na riflovině. 

- Podšívky: Možnost dosažení vyšší jemnosti, zvýšení přilnavosti, 

nepropustnosti a tenčí struktury při zachování jemného omaku. 

- Reliéfové efekty: Dosažení bodového reliéfu se využívá na textiliích 

určených pro interiéry automobilů, strukturované čistící utěrky a pro získání 

atraktivního vzhledu a povahy módních konfekčních výrobků. 

- Funkční oblečení: Touto technologií lze vytvořit hydrofilní (vodu 

přijímající) nebo hydrofobní (vodoodpudivé) aplikace, například ve 

sportovním oblečení, pracovních oděvech (zabraňuje vzniku skvrn). 

- Protiskluzové výrobky: Realizuje se pomocí bodového nánosování, přičemž 

jednostranně vzniklý pogumovaný povrch zabraňuje pohybu po podkladu. 

- Nehořlavé výrobky: Nános působí jako zpomalovač hoření. 

 

 

 

 
                                                 
9) STORK PRINTS BV. CFT coating and finishing systém.2011 
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Další použití: 

Oblečení pro volný čas, závěsy a rolety, deštníky, sprchové závěsy, 

membrány, koberce, matrace, nemocniční podložky, polotovary pro obuvnický 

průmysl…(10) 

 

 

2.5   Technické parametry nánosovacího stroje 

 

Technická specifikace zařízení: 

- maximální šířka nánosu: 2200 mm; 

- maximální šířka nánosované textilie: 2300 mm; 

- používané raporty šablon: 640 a 914 mm; 

- rychlost stroje 2,5 – 50 m/min; 

- napětí: 400V; 

- počet fází: 3; 

- frekvence: 50 Hz. 

 

Komponenty nánosovacího zařízení: 

1 x rotační šablonová nánosovací jednotka; 

1 x pohyblivá myčka přitlakového válce; 

1 x tlaková válcová stěrka. 

 

Komponenty pro nánosování pasty: 

1 x šablona 640 mm; 

1 x klasická stěrka 2200 mm; 

1 x pneumatické pastové čerpadlo. 

 

Komponenty pro nánosování pěny: 

1 x pěnový procesor; 

1 x zesilovač tlaku vzduchu. 

                                                 
10)  STORK PRINTS BV. Areas of expertise. [online]. 2011.  
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Komponent pro nestabilní pěnu: 

1 x uzavřený systém stěrek, 2 čepele a napínací nástroj 2200 mm. 

 

Komponent pro stabilní pěnu: 

1 x otevřený systém stěrek, 2 čepele a napínací nástroj 2200 mm. 

 

Šablony: 

1 x šablona pro CFT2200 640 mm; 

1 x šablona pro CFT2200 914 mm. 

 

Myčka: 

1 x myčka šablon; 

1 x systém vysokotlakého vzduchového mytí; 

1 x šablona 914 mm.(11) 

 

 

2.6   Důvod volby technologie nánosování 

Prvním důvodem pro zvolení technologie nánosování textilních materiálů je 

možnost lepšího zhodnocení upravovaných materiálů a dosažení vyšších 

kvalitativních a užitných parametrů. Touto metodou je možné vytvářet úpravy 

s vysokou přidanou hodnotou. Dalším důvodem je návaznost na stávající 

technologické úpravy. Rozšířením nabízených služeb bude možné přilákat nové 

zákazníky, kteří budou moci využívat jak novou technologii zátěru, tak stávající 

technologie, které společnost již nabízí. 

 

 

                                                 
11) STORK PRINTS BV. CFT coating and finishing system.2011 
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2.7   Výběr dodavatele technologie nánosování 

Pro realizaci technologie nánosování bylo uvažováno o dvou dodavatelích, 

kteří zaujímají prvenství na trhu v jejím vývoji a výrobě, firmami Stork prints BV a 

Zimmer A.G. Tuto technologii měla v minulosti zájem pořizovat společnost Fezko 

a.s. Strakonice, která provedla množství zkoušek s pozitivními výsledky právě u 

společnosti Stork prints. Po změně majitele však od záměru pořízení této 

technologie bylo upuštěno. Toto bylo jedním z důvodů, proč firma Intercolor a.s. 

zvolila zařízení od téže společnosti se stejnou konfigurací. 

Dalšími důvody byla v minulosti probíhající spolupráce s tímto subjektem. 

Společnost Stork Prints vytvářela a dodávala tiskařské šablony pro tisk tkanin a 

rovněž od ní byly odebírány komponenty pro tiskařský stroj. 

Mezi společnostmi Intercolor a Stork prints panují dobré odběratelsko-

dodavatelské vztahy. Společnost se osvědčila jako pružný a spolehlivý dodavatel. 

Při rozhodování hrála samozřejmě velkou roli také vyspělost technologie. Ta je zde 

na velice vysoké úrovni vzhledem k dlouholetému vývoji. 

 

2.8   Způsob financování projektu 

Nákup a zavedení zařízení do výroby bude financován částečně z vlastních 

zdrojů a částečně z podřízeného úvěru programu PROGRES realizovaného 

Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou a.s. 

 

Celková částka pro realizaci projektu: 10 844 064 Kč, 

vlastní zdroje činí 25% z celkové částky: 2 711 016 Kč, 

úvěr činí 75% z celkové částky: 8 133 048 Kč, 

úroková sazba: 3% p.a., 

doba splatnosti úvěru: až 9 let, 

možná doba odkladu splátek jistiny: 3 roky.(12) 

 

                                                 
12) ČESKOMORAVSKÁ ZÁRUČNÍ A ROZVOJOVÁ BANKA, A.S. Podřízený úvěr 

programu PROGRES. [online]. 2011  
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2.9   SWOT analýza projektu 

Silné stránky: 

- jedinečnost zvolené nánosovací technologie na českém trhu, 

- mnohostrannost a víceúčelovost technologie, 

- vysoká přidaná hodnota technologie, 

- rychlá návratnost investice, 

- zázemí stabilní společnosti, 

- zkušenost s realizací obdobných projektů z minulosti. 

 

Slabé stránky: 

- uvažované upravované množství založené pouze na „příslibu“ zákazníků 

využívajících tuto technologii u jiných subjektů, 

- nízké využití kapacity technologie. 

 

Příležitosti: 

- oslovení nových zákazníků, 

- získání dominantního postavení na českém trhu v rámci technologie nánosování, 

- poskytování kvalitnějších a komplexnějších služeb zákazníkům, 

- úspora nákladů spojených s přepravou k subjektům, kde byla technologie 

realizována doposud. 

 

Hrozby: 

- levný dovoz z východní Asie, 

- zhoršující se poměry v odvětví textilního průmyslu vlivem hospodářské politiky, 

- zvyšování cen energií (nezanedbatelný vliv u takto energeticky náročných 

zařízení), 

- snižující se počet firem v odvětví, jimž je možné technologii nabídnout, 

- získání malého množství zákazníků. 
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2.10 Výběr klient ů pro úpravu nánosovací technologií 

Hlavním kritériem při rozhodování o investici do zátěrového zařízení byla 

vhodnost sortimentu a jeho množství u některých stávajících zákazníků. Čtyři stěžejní 

zákazníci (Kümpers Textil s.r.o., Vigotex s.r.o., Jerry Fabrics s.r.o., a Silk & Progress 

s.r.o.) pro tuto úpravu byli vybráni na základě nejvhodnější sortimentní skladby. Při 

následném jednání s těmito klienty byla domluvena úprava v odpovídajícím množství 

uvedeném v tabulce č. 3. Podobným principem bylo vybráno také 12 potencionálních 

zákazníků, jejichž sortiment by byl rovněž vhodný pro tuto úpravu, ale žádná jednání 

s nimi zatím neproběhla. Již množství smluvené se čtyřmi výše jmenovanými zákazníky 

slibuje dostatečné využití tohoto strojního zařízení. 

Prozatím bylo počítáno pouze s klienty z divize tkanin vzhledem k tomu, že 

tkaniny jsou pro tuto technologie vhodnější. Výběr probíhal z klientů upravujících ve 

firmě v roce 2010. V tomto roce bylo na divizi tkanin 50 klientů. Dohromady vhodných 

pro úpravu technologií zátěru je 16 klientů z tohoto počtu. 
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Tab. 3: Klienti, jejichž sortiment je vhodný pro technologii zátěru, jejich tržby a 

percentuální podíl na celkových tržbách společnosti v roce 2010. (Zdroj: Vlastní 

zpracování dle interních materiálů společnosti Intercolor a.s.) 

Zákazník tržby v tis. Kč 

Percentuální podíl 
na celkových 
tržbách 

Kümpers Textil s.r.o. 10 915 10,24% 

Vigotex s.r.o. 3 863 3,62% 

Jerry Fabrics s.r.o. 2 507 2,35% 

Silk & Progress s.r.o. 2 320 2,18% 

Zákazník 1 6 904 6,48% 

Zákazník 2 2 147 2,01% 

Zákazník 3 1 828 1,72% 

Zákazník 4 1 243 1,17% 

Zákazník 5 730 0,68% 

Zákazník 6 686 0,64% 

Zákazník 7 536 0,50% 

Zákazník 8 483 0,45% 

Zákazník 9 403 0,38% 

Zákazník 10 207 0,19% 

Zákazník 11 101 0,09% 

Zákazník 12 21 0,02% 

Celkem 34 894 32,74% 
Pozn.: Zákazníci, se kterými nebylo zatím jednáno, jsou uvedeni pod čísly. 

Celkové tržby společnosti v roce 2010 činily 106, 586 mil. Kč 
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3. Vlastní návrhy řešení a jejich přínos 

3.1   Zásadní přínosy nové technologie 

Mezi hlavní přínosy technologie zátěru úpletů a tkanin bude jednoznačně patřit 

zvýšení konkurenceschopnosti a upevnění pozice na trhu úprav textilních materiálů. 

Jako hlavní měřítko tohoto přínosu použijeme navýšení tržeb a průměrné ceny úprav po 

zavedení technologie.  

Tržby, které tato technologie přinese firmě, posílí její postavení a umožní lépe 

odolávat vnějším vlivům. Rovněž zvýšení průměrné ceny dodá prostor pro větší 

cenovou flexibilitu a umožní jejich částečné snížení u jiných úprav, které budou této 

technologii předcházet nebo s ní souviset tak, aby jako celek zůstal soubor těchto úprav 

ziskový. Uvažujeme-li běžný technologický postup: příprava zboží, předúprava – praní, 

barvení, sušení, kalandrování, klasifikace/adjustace, pak díky vyšší přidané hodnotě na 

technologii zátěru budou moci být ceny u těchto předcházejících operací individuálně 

upravovány.  

V současné době před zavedení technologie zátěru ale není prostor pro další 

stlačení cen. Zmiňované nárůsty tržeb se budou počítat u zákazníků, kteří úpravy touto 

technologii v současné době realizují u jiných subjektů a kteří přislíbili, v případě 

uskutečnění technologie ve společnosti Intercolor a.s., upravovat zde za smluvené ceny. 

S těmito zákazníky jsou uzavřené dlouhodobé smlouvy o vzájemné spolupráci v oblasti 

barvení a úpravy textilních materiálů. 

Hlavní výhodou a lákadlem pro budoucí zákazníky je úspora nákladů a času, 

spojených s přepravou zboží do jiných firem za účelem další úpravy. Výpočet této 

úspory viz kapitola „Úspora nákladů z přepravy k cizím subjektům“ Nyní budou mít 

tedy možnost realizace kompletní úpravy na jednom místě. 

V současné době je zatím počítáno se společnostmi Kümpers Textil s.r.o, 

Vigotex s.r.o., Jerry Fabrics s.r.o. a Silk & Progress s.r.o., avšak do budoucna se 

předpokládá rostoucí zájem o úpravu touto technologií. 
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3.2   Navýšení tržeb 

Tab. 4: Stávající množství, cena a obrat u výše zmiňovaných zákazníků za rok 2010 

(Zdroj: interní materiály společnosti Intercolor a.s.) 

Firma: Objem zboží 
v tunách 

Průměrná cena 

v Kč 

Objem tržeb v tis. 

Kč 

Silk & Progress 

s.r.o. 

45,2 51,32 2 320 

Jerry Fabric s.r.o. 45,7 58,84 2 507 

Vigotex s.r.o. 88,9 43,46 3 863 

Kümpers Textile 
s.r.o. 

521,6 20,93 10 917 

 

 

Tab. 5: Množství, cena a tržby, jichž bude dosaženo technologií nánosování u výše 

zmiňovaných zákazníků 

Firma Druh zátěru Množství v bm Cena Kč/bm Roční 
objem 

tržeb v tis. 
Kč 

Silk & Progress 
s.r.o. 

Polyuretan 50 000 50 2 500 

Jerry Fabric s.r.o. Polyvinylacetát 100 000 40 4 000 

Vigotex s.r.o. Polyvinylacetát 100 000 40 4 000 

Kümpers Textile 
s.r.o. 

Polyvinylacetát 160 000 37 5 920 

 Polyuretan 400 000 48 19 200 

 Polyakrylát 80 000 46 3 680 

Celkem  890 000  39 300 

 

V prvním roce se počítá s objemem tržeb z této technologie ve výši 24% z tržeb 

plánovaných (plánované tržby viz tab. 5) z důvodu zkušebních zakázek a vylaďování 

technologie. Ve druhém roce se počítá s tržbami ve výši 48%. Tyto percentuální odhady 

byly vytvořeny na základě zkušeností z projektů, které byly realizovány v minulých 

letech. 
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Tab. 6: Plánované množství, cena a obrat u výše zmiňovaných zákazníků za rok 2012 

(první rok se zavedenou technologií nánosování): 

Firma: Objem 
zboží 

v tunách 

Průměrná 
cena 
v Kč 

Rozdíl 
průměrné 

ceny před a po 
zavedení 

technologie v 
Kč 

Objem 
tržeb 
v tis. 
Kč 

Nárůst 
tržeb 
v tis. 
Kč 

Nárůst 
tržeb v 

% 

Silk & 
Progress s.r.o. 

 

45,2 64,60 13,28 2920 600 25,86 

Jerry Fabric 

s.r.o. 

 

45,7 75,86 17,02 3467 960 38,29 

Vigotex s.r.o.  

88,9 54,25 10,79 4823 960 24,85 

Kümpers 
Textile s.r.o. 

 

521,6 34,18 13,25 17829 6912 63,31 

 
Celkem 

 

 
Ø 13,59 

 
29039 

 
9432 

 
Ø 38,08 

 
 

Výpočet objemu tržeb: 

Původní tržby zákazníka v tis. Kč…Rp 

Tržby získané technologií nánosování v tis. Kč…Rz 

Celkový objem zboží v kg…Qz 

Výsledný objem tržeb v tis Kč…Qt 

Průměrná cena v Kč…Pp 

 

Q* =  R, +  R- × 0,24 

P, = (R, + R- × 0,24) ÷ Q- 
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Tab. 7: Plánované množství, cena a obrat u výše zmiňovaných zákazníků za rok 2013 

(druhý rok se zavedenou technologií nánosování): 

Název: Objem 
zboží 

v tunách 

Průměrná 
cena v Kč 

Rozdíl 
průměrné 

ceny před a 
po zavedení 

technologie v 
Kč 

Objem 
tržeb 
v tis. 
Kč 

Nárůst 
tržeb 

v tis. Kč 

Nárůst 
tržeb v 

% 

Silk & Progress 
s.r.o. 

 

45,2 77,88 26,56 3520 1200 51,72 

Jerry Fabric 
s.r.o. 

 

45,7 96,87 38,03 4427 1920 76,59 

Vigotex s.r.o.  

88,9 65,05 21,59 5783 1920 49,70 

Kümpers 
Textile s.r.o. 

 

521,6 47,43 26,50 24741 13824 126,63 

Celkem  
 

Ø 28,17 
 

38471 
 

18864 
 

Ø 76,16 
 

 

Výpočet objemu tržeb: 

Q* =  R, +  R- × 0,48 

P, = (R, + R- × 0,48) ÷ Q- 

 

Z ostatních klientů bylo vytipováno 12, jejichž sortiment je alespoň částečně 

vhodný pro tuto úpravu. Objem produkce těchto zákazníků činil dohromady v roce 2010 

přibližně 340 t. Odhadovaná velikost produkce vhodná pro úpravu touto technologií se 

předpokládá okolo 10% z celkového objemu v roce 2010, tzn. 34 t. V délkových 

jednotkách představuje toto množství 170 000 bm (1kg = Ø 5 bm). Při průměrné ceně 

zátěru 45 Kč/bm činí předpokládaný objem tržeb od těchto klientů ze zátěrové úpravy 

7 650 000 Kč/rok. V prvním roce podobně jako u čtyř stěžejních klientů předpokládáme 

také u ostatních objem tržeb na úrovni 24% z uvažované produkce, tzn. 1 836 000 

Kč/rok. Ve druhém roce po zavedení technologie předpokládáme dvojnásobnou 

produkci oproti roku předchozímu, tzn. 3 672 000 Kč/rok. 
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3.3 Úspora nákladů z přepravy k cizím subjektům 

 

Jako výchozí předpoklady uvažujeme: 

- Zboží je předupravováno ve společnosti Intercolor a.s. se sídlem v Bílé Vodě 

(Červená Voda), rozdíl vzdálenosti je vypočítáván z tohoto místa ke stávajícím 

úpravcům. 

- Použitý dopravní prostředek: nákladní automobil s nosností do 24 t, 

nákladní automobil s nosností do 5t, 

užitkový automobil s nostností do 1,5t. 

- Uvažovaná sazba: 35Kč/km, 17 Kč/km a 12 Kč/km. 

- Koeficient přepočtu z délkových jednotek na hmotnostní: Ø 5 BM =1 kg. 

- Zhruba dvojnásobná vzdálenost vzhledem k prodloužení trasy v obou směrech. 

 

 

Zákazníci využívající tuto technologii: 

 

Silk & Progress s.r.o.: 

Sídlo současného úpravce:   Chropyně 

Vzdálenost k současnému úpravci:  112 km x 2 

Množství zboží upravené za rok::  50 000 bm = 10 t 

Předpokládaná průměrná velikost jedné dávky: 1 t 

Počet dávek (cest):    10/rok 

 

Úspora: 112 × 2 × 10 × 12 = 26 880 Kč 
Úspora na jednom bm: 26 880 ÷ 50 000 = 8, 9: ;č/=>. 

 

Jerry Fabric s.r.o.: 

Sídlo současného úpravce:   Chropyně 

Vzdálenost k současnému úpravci:  112 km x 2 

Množství zboží upravené za rok::  100 000 bm = 20 t 

Předpokládaná průměrná velikost jedné dávky: 3 t 

Počet dávek (cest):    7/rok 
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Úspora: 112 × 2 × 7 × 17 = 26 656 Kč 
Úspora na jednom bm: 26 656 / 100 000 = 0,27 Kč/bm. 

 

Vigotex s.r.o.: 

Sídlo současného úpravce:   Břeclav 

Vzdálenost k současnému úpravci:  199 km x 2 

Množství zboží upravené za rok::  100 000 bm = 20 t 

Předpokládaná průměrná velikost jedné dávky: 3 t 

Počet dávek (cest):    7/rok 

 

Úspora: 199 × 2 × 7 × 17 = 47 362 Kč 
Úspora na jednom bm: 47 362 ÷ 100 000 = 8, :B ;č/=>. 

 

Kümpers Textile s.r.o.: 

Sídlo současného úpravce a expedice 

ke konečnému zákazníkovi:   Stuttgart 

Vzdálenost k současnému úpravci:  684 km 

Množství zboží upravené za rok::  640 000 bm = 128 t 

Předpokládaná průměrná velikost jedné dávky: 16 t 

Počet dávek (cest):    8/rok 

Pozn.: Od úpravce ve Stuttgartu se zboží expedovalo přímo ke konečnému zákazníkovi, 

tudíž zpáteční cesta již odpadá. 

 

Úspora: 684 × 8 × 35 = 191 520 Kč 
Úspora na jednom bm: 191 520 ÷ 640 000 = 8, C ;č/=>. 

 

3.4 Předpokládané provozní náklady v 1. roce po zavedení 

Mzdové náklady: 

Počet pracovníků na směně: 2 

Počet směn: 1 
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Délka pracovní směny: 7,5 hod. 

Hodinové mzdové náklady předního dělníka: 132 Kč/hod. 

Hodinové mzdové náklady zadního dělníka: 90 Kč/hod. 

Počet pracovních dní v roce: 253 

Roční mzdové náklady: 7,5 × (132 + 90) × 253 = :EF E:9 ;č 
 

Náklady na materiál: 

Barviva, chemikálie, textilní pomocné přípravky 

Průměrný nános: 50g/m2 

Cena nánosu: 125 Kč/kg 

1m2 = 1,5 bm 

Počet běžných metrů za rok: 254 400 GH ((890 000 + 170 000) × 0,24 ) 
Počet metrů čtverečních za rok: 254 400 ÷ 1,5 = 169 600 m2 

Roční náklady na materiál: 169 600 × 50 × 125 ÷ 1000 = F 8J8 888 ;č 
 

Náklady na elektrickou energii: 

Nánosovací linka, napínací, fixační a sušicí rám. 

Rychlost stroje: 15m/min. 

Roční upravené množství: 254 400 bm 

Čas úpravy: 254 400 ÷ 15 ÷ 60 × 1,3 = 368 hod. 
Instalovaný příkon: 160 kW 

Účiník 62,5%: 100 kW 

Instalovaný příkon kotelna: 20 kW 

Celkový příkon: 120 kW 

Cena za 1 kWh: 3,10 

Roční spotřeba energie: 368 × 120 × 3,10 = FCJ NOJ ;č 
Pozn.: U času úpravy se uvažuje koeficient 1,3 z důvodu nižší produktivity během 

zavádění technologie. Tento koeficient se zakládá na zkušenostech ze zavádění 

předchozích technologií. 

 

Náklady na plyn: 

Spotřeba plynu na 1 bm: 0,06 m3 
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Cena plynu: 7,10 Kč/m3 

Cena plynu za běžný metr: 0,06 × 7,10 = 0,42 Kč/bm 

Roční upravené množství: 254 400 bm 

Roční spotřeba plynu: 0,42 × 254 400 = F8J N:N ;č  
 

Náklady na vodu: 

Spotřeba vody na 1 bm: 0,4 l 

Cena vody včetně nákladů na čištění odpadních vod: 25 Kč/m3 

Cena vody za běžný metr: 0,4 × 25 ÷ 1000 = 0,01 Kč/bm 
Čištění, praní, vymývání šablon, raklí, čištění stroje: 213l/min 

Doba čištění: 5 min 

Počet mycích cyklů: 3/den 

Počet dní, kdy bude stroj v provozu: 368 ÷ 7,5 =  50 

Roční upravené množství: 254 400 bm 

Roční spotřeba vody: 254 400 × 0,01 + 213 × 0,025 × 5 × 3 × 50 = J9CN ;č (13) 
 

Odpisy: 

Doba odepisování rovnoměrným způsobem: 5 let 

Celkové výdaje na realizaci projektu včetně DPH: 10 844 064 Kč 

Výdaje na realizaci bez DPH: 8 675 251 Kč 

Roční odpisy: 8 675 251 ÷ 5 = F BC9 898 ;č 
 

Náklady na opravy a udržování zařízení: 

V prvním roce se předpokládají pouze minimální náklady na opravy v hodnotě cca 

100 000 Kč 

 

Celkové náklady z technologie v 1. roce po jejím zavedení se předpokládají na úrovni: 

3 566 577 Kč 

 

                                                 
13) Interní materiály společnosti Intercolor a.s. 
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Celkové tržby z technologie v 1. roce po jejím zavedení se předpokládají na úrovni: 

11 268 000 Kč 

 

 

 

3.5 Hodnocení efektivnosti investice 

Jako způsob hodnocení investice jsem zvolil dobu návratnosti investice 

z důvodu složitého odhadu budoucích tržeb v odvětví způsobeného nestabilitou, 

výkyvy a vládními zásahy (cla, dovozní kvóty). Velikost diskontní sazby jsem 

stanovil na úrovni 12%. Tato tabulková hodnota je dle Valacha odhadem rizika pro 

investice, jejichž výsledkem bude produkce nových výrobků na stávající trh. 

 

Tab. 8: Plánované cash flow investice 

Roky 

1 2 3 

tržby 11 268 000 22 536 000 46 950 000 

mzdové náklady - 421 245 - 421 245 - 421 245 

náklady na materiál - 1 060 000 - 2 112 000 - 4 326 531 

náklady na el. Energii - 136 896 - 210 552 - 429 698 

náklady na vodu - 6 538 - 11 158 - 22 771 

náklady na plyn - 106 848 - 213 696 - 436 114 

náklady na opravy - 100 000 - 100 000 - 100 000 

odpisy - 1 735 050 - 1 735 050 - 1 735 050 

zisk (EBIT) 7 701 423 17 732 299 39 478 591 

Daň 0 0 0 

zisk (EAT) 7 701 423 17 732 299 39 478 591 

odpisy 1 735 050 1 735 050 1 735 050 

růst zásob -1 056 800 0 0 

Cash flow 8 379 673 19 467 349 41 213 641 
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Tab. 9: Výpočet doby návratnosti investice 

 
 roky 

0 1 2 3 

Cash flow -10 844 064 8 379 673 19 467 349 41 213 641 

Diskontovaná CF -10 844 064 7 481 850,89 15 519 251,4 29 335 056 
Diskontovaná CF - 

kumulovaná -10 844 064 -3 362 213 12 157 038 41 492 094 
 

 

Počet dní splácení ve 2. roce: 3 362 213 ÷ 15 519 251 × 365 = BO 

 

Návratnost investice zátěrové technologie lze očekávat koncem března ve druhém roce 

provozování. Investice je vysoce likvidní díky nadprůměrné přidané hodnotě tvořené 

typem technologie. 

Tržby v roce 2010 činily 106,5 mil. Kč. Předpokládané tržby z technologie 

nánosování jsou odhadovány celkem na 46 950 000 (tržby od všech klientů, se kterými 

se počítá pro technologii nánosování). V prvním roce po zavedení technologie budou 

tržby 11 268 000 Kč (24% z uvažované plné produkce dané technologie), což činí 

nárůst celkových tržeb o 10,6%. V roce druhém budou celkové tržby navýšeny o 21,2% 

(48% z uvažované plné produkce dané technologie). V letech následujících se 

předpokládá  nárůst o 44,1 % (plná produkce dané technologie). 

 

 

Tab. 10: Shrnutí ekonomické efektivnosti z navrhované technologie: 

1. rok 2. rok 3. rok 
Tržby z investice: 11 268 000 Kč 22 536 000 Kč 46 950 000 Kč 

Náklady: 3 566 577 Kč 4 803 701 Kč 7 471 409 Kč 
Zisk z investice: 7 701 423 Kč 17 732 299 Kč 39 478 591 Kč 

Doba návratnosti: březen 2. roku po zavedení investice 
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Závěr:  

Cílem této bakalářské práce bylo navržení a implementace nové technologie, kterou je 

nánosovací zařízení využitelné pro úpravy tkanin a úpletů, a její následné doporučení na 

základě popsaných přínosů.  

Zařízení jsem charakterizoval, důkladně popsal, jaké jsou jeho dispozice a co vše 

je možné za jeho pomoci vytvořit. 

Podrobná analýza a podložené výpočty jsou nezbytnou součástí investičního 

rozhodování a měly by sloužit k eliminaci přijetí neefektivních projektů. Ve spolupráci 

s firmou jsem tedy provedl analýzu zákazníků, pro jejichž sortiment by byla tato 

technologie vhodná a zjistil, případně vytipoval, množství zboží pro tuto úpravu.  

Rovněž jsem analyzoval vnější i vnitřní prostředí společnosti. 

Poté, co jsem vyčíslil veškeré náklady a příjmy z investice, přistoupil jsem 

k hodnocení efektivnosti investice. Jako metodu hodnocení efektivnosti jsem zvolil 

dobu návratnosti upravenou o diskontní sazbu, na jejímž základě jsem zjistil, že je 

investice ekonomicky efektivní a tudíž je možné ji doporučit k realizaci. Dle výpočtů by 

měla být návratnost koncem března ve druhém roce provozu technologie. 

Hlavními přínosy zmiňované technologie jsou kromě zlepšení ekonomické 

situace společnosti také rozšíření portfolia nabízených služeb, s čímž je spojeno 

upevnění pozice společnosti na trhu úprav textilních materiálů. Dojde rovněž k navýšení 

průměrné ceny, což umožní vyšší cenovou flexibilitu u ostatních úprav. K růstu dojde 

také v oblasti celkových tržeb, jenž by dle výpočtů měly po záběhu technologie vzrůst  

o 44,1%. Nezanedbatelnou výhodou je taktéž úspora nákladů spojených s přepravou, 

k dalším subjektům. Tyto přínosy nebudou prospěšné pouze pro firmu, ale poskytnou 

nesporná pozitiva také zákazníkům. 
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