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ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá zhodnocením investičního záměru automatizace skladování ve 

strojírenském podniku. V teoretické části práce byla provedena rešerše oblastí investic 

a investičního rozhodování, metod hodnocení investičních projektů, zdrojů financování investic 

a skladování. V úvodu praktické části práce byl představen uskutečněný investiční záměr 

podniku a jeho technická specifikace. V analytické části práce byla vyhodnocena rozvaha 

podniku, proveden sběr a analýza výpočtových dat a stanovení výnosových a nákladových 

položek pro jednotlivé roky v rámci životnosti investice. Následně byly provedeny výpočty 

efektivity investice pomocí dynamických metod hodnocení investičních projektů a analýza 

citlivostí vstupních faktorů. V závěrečné části práce bylo provedeno vyhodnocení výsledků 

a byla stanovena doporučení pro budoucí investice podniku do stejné technologie. 

Klíčová slova 

investiční rozhodování, metody hodnocení investic, investiční projekt, čistá současná hodnota, 

analýza citlivosti 

 

ABSTRACT 

The thesis deals with an evaluation of the investment project for storage automation in an 

engineering company. The theoretical part of the thesis describes topics of investment and 

investment decision-making, methods of evaluation of investment projects, sources of 

investment financing and storage. At the beginning of the practical part of the thesis, the 

realized investment project was introduced and its technical specification was presented. In the 

analytical part of the thesis, the company's balance sheet was evaluated, gathering and analysis 

of calculation data was carried and a calculation of yearly revenues and costs was performed. 

Subsequently, calculations of investment efficiency were performed using dynamic methods of 

evaluation of investment projects and sensitivity analysis of input factors. In the final part of 

the thesis, the evaluation of the results was performed and recommendations for future 

investments of the company in the same technology were set. 

Keywords 

investment decision-making, investment evaluation methods, investment project, net present 

value, sensitivity analysis 
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ÚVOD 

Souboj podniků o zákazníky v současném vysoce konkurenčním tržním prostředí vyžaduje 

neustálý koloběh inovací a modernizace firemního vybavení, technologií a procesů, které 

společnostem umožňují vyrábět větší objemy zboží, snižovat výrobní náklady, zkracovat 

průběžnou dobu výroby a dodací termíny či zlepšovat úroveň zákaznického servisu. 

Jednou z často využívaných možností zavádění inovací do podniků jsou investiční 

projekty. Společnosti při investování vynakládají finanční prostředky, od kterých v budoucnu 

očekávají úsporu nákladů či příliv kladných finančních toků zpět do společnosti. Jelikož se 

v případě investičních projektů jedná o velké objemy finančních prostředků, patří investiční 

rozhodování mezi základní strategické otázky podniku a představuje jednu z nejdůležitějších 

oblastí manažerského rozhodování. 

Efektivita podnikových investic má významný vliv na celkový vývoj a prosperitu podniku, 

tudíž je velmi důležité správně vyhodnotit veškeré investiční příležitosti, jejich vhodnost, 

proveditelnost a návratnost investovaného kapitálu. Právě ke stanovení návratnosti finančních 

prostředků slouží řada metod hodnocení investičních projektů, které společnostem poskytují 

různé typy informací o výnosnosti investic s různou přesností. V případě dlouhodobých 

investičních projektů, kterými se tato práce bude zabývat, jsou upřednostňovány tzv. 

dynamické metody hodnocení investic, které ve výpočtu zahrnují vliv faktoru času v podobě 

diskontovaných budoucích peněžních toků a podávají tak podniku mnohem přesnější informace 

v porovnání s metodami statickými, které vliv času neuvažují. 

Hlavním cílem této diplomové práce je komplexní zhodnocení investice do automatické 

skladovací technologie, která byla výrobní strojírenskou společností Brembo Czech s.r.o. již 

v minulosti pořízena za účelem snížení nákladů, úspory skladovací plochy, eliminace chyb 

a zrychlení práce operátorů. Parciálními cíli práce jsou definování vhodných teoretických 

postupů řešení, tvorba datové základny pro výpočty, aplikace výpočtových postupů, shrnutí 

výsledků a návrhy a doporučení pro budoucí investice do shodné automatické skladovací 

technologie, které jsou již nyní obsaženy ve strategických plánech rozvoje společnosti Brembo 

Czech s.r.o. 
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1 TEORETICKÝ ROZBOR PROBLEMATIKY 

V teoretickém rozboru bude provedena rešerše problematiky potřebné pro zpracování 

zadaného tématu diplomové práce. První obsáhlejší část bude zaměřena na ekonomickou teorii 

z oblasti investic, konkrétně investiční rozhodování, klasifikaci investičních projektů, fáze 

investičního projektu, zdroje financování investic, metody hodnocení investičních projektů 

a analýzu citlivosti. Ve druhé části bude rozpracováno téma skladování a skladovacích 

technologií. 

1.1 Investice a investiční rozhodování 

Problematika investic je jednou z nejvýznamnějších oblastí manažerského rozhodování. 

Důležitost této oblasti vyplývá z dlouhodobosti a setrvačnosti důsledků pro fungování podniku, 

jelikož jsou investice většinou spojeny s vynaložením velkého množství podnikového kapitálu 

a tím pádem i s rizikem značných finančních ztrát. Správná investiční rozhodnutí pozitivně 

ovlivňují budoucí vývoj podniku a posouvají společnost směrem k expanzi a prosperitě, 

nevhodná rozhodnutí naopak mohou způsobit stagnaci, ztrátu konkurenceschopnosti či 

dokonce ohrozit existenci podniku [1,2]. 

Pod pojmem podnikové investice jsou označovány statky, které nejsou určeny k přímé 

spotřebě, nýbrž k budoucí produkci dalších statků (Dluhošová, 2006). Z finančního hlediska 

představují investice jednorázově vynaložené výdaje, u nichž je očekávána přeměna na budoucí 

kladné finanční toky (příjmy) v časovém horizontu přesahujícím období jednoho roku [2]. 

Investiční rozhodování je součástí dlouhodobého strategického plánování a je odvozeno 

převážně ze strategických cílů podniku. Cílem většiny podniků je obecně navyšování hodnoty 

podniku, ke kterému ve velké míře přispívá právě úspěšná volba a realizace investičních 

projektů. Pro výběr vhodného investičního záměru jsou v praxi využívány ekonomické metody 

hodnocení efektivnosti investičních projektů, které budou podrobněji rozebrány v pozdějších 

kapitolách teoretického rozboru [1,2]. 

1.2 Klasifikace investičních projektů 

Podnikové investice lze obecně rozdělit na 2 typy. Prvním typem jsou tzv. reálné investice, 

mezi které jsou řazeny investice do hmotných a nehmotných aktiv. Druhým typem jsou pak 

finanční investice, které lze chápat jako investice do finančních aktiv [2]. 

Kromě výše uvedeného hrubého rozdělení lze také investice (především reálné) rozčlenit 

podle dalších kritérií, zvláště pro potřeby volby vhodných metod hodnocení efektivity, jelikož 

u některých projektů je např. dostačující srovnání nákladů, u jiných je nutné porovnat náklady 

a výnosy a u dalších jsou zapotřebí podrobné analýzy, např. marketingové, tržní apod. 

Z hlediska vlivu na podnikovou ekonomiku lze investice rozdělit do následujících kategorií [2]: 

• náhrada zařízení 

o náhrada opotřebovaných zařízení, zpravidla bez zvláštních analýz a hodnotících 

procesů 

• výměna zařízení za účelem snížení nákladů 

o výměna stále vyrábějícího zastaralého zařízení za nové modernější 

o cílem je úspora nákladů, která je při analýze porovnávána s investičními výdaji 

• expanze dosavadního výrobku a rozšíření trhu 

o komplexní posuzování včetně průzkumu trhu, rozhodnutí v oblasti vyššího 

managementu 
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• vývoj, výroba a prodej nového výrobku, expanze na nové trhy 

o vysoce nákladná a riziková investice 

o nutnost využití detailních analýz a pokročilých metod hodnocení 

o často bývá přímou součástí strategického plánu 

• ostatní investiční projekty 

o ostatní projekty, jako např. budování parkovišť, administrativních budov apod. 

Z hlediska účetnictví je možné investice rozdělit dle příslušné skupiny aktiv na [2]: 

• hmotné investice 

o vytvářejí, popř. rozšiřují výrobní kapacity podniku, např. výstavba nových 

budov a staveb, dopravních cest, nákup pozemků, strojů a dalších výrobních 

zařízení nebo dopravních prostředků potřebných pro výrobu 

• nehmotné investice 

o nemateriální investice, např. nákup know-how, softwaru, licencí, autorských 

práv, výdaje na vývoj a výzkum, vzdělání, sociální rozvoj apod. 

• finanční investice 

o obchodování s finančními aktivy za účelem zisku úroků, dividend, podílů na 

zisku nebo kapitálových výnosů, např. nákup dlouhodobých cenných papírů 

(směnky, obligace, zástavní listy), vkladů do investičních a jiných společností 

(podílové listy, účasti) nebo poskytnutí dlouhodobých půjček 

Dalšími významnými, avšak méně důležitými v porovnání s výše uvedenými kritérii 

rozdělení investic, jsou např. [2]: 

• vztah k rozvoji podniku – rozvojové, obnovovací a regulatorní investice 

• vzájemný vliv – substituční, nezávislé a komplementární investice 

• věcná náplň – investice do nových výrobních zařízení, nových produktů, organizačních 

změn, inovací IS, koupě firmy, enviromentálních projektů 

• výchozí podmínky realizace – na zelené louce, v zavedeném podniku 

• způsob financování – nezadlužené a zadlužené projekty 

• peněžního toku – konvenční a nekonvenční investice 

• možnost aktivních zásahů v budoucnosti – pasivní a aktivní investice 

• doba výstavby – jednoleté a víceleté investice 

1.3 Investiční strategie a strategie dlouhodobého financování 

Správné stanovení podnikových a investičních cílů je základním kamenem úspěchu 

společnosti, avšak hlavním nástrojem ke skutečnému dosažení vytyčených cílů je volba vhodné 

investiční strategie. Pod pojmem investiční strategie jsou označovány postupy, pomocí kterých 

lze dosáhnout požadovaných cílů nebo se jim alespoň co nejvíce přiblížit [1,3]. 

Při sestavování podnikových a investičních cílů a vyhodnocování investičních příležitostí 

musí být investory vždy přihlédnuto ke třem faktorům, tvořícím tzv. magický trojúhelník 

investování, který je znázorněn na obr. 1 níže [3]. 
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Z obr. 1 lze odvodit charakteristiku ideální investice: vysoký výnos, nízké riziko a vysoká 

likvidita. Investice tohoto typu se však v praxi vyskytují jen velmi výjimečně, tudíž je z pohledu 

investora nutné stanovit, který z uvedených faktorů považuje za prioritní. Na základě tohoto 

rozhodnutí lze rozlišit různé typy investičních strategií [3]: 

• maximalizace ročních výnosů 

o investor preferuje co nejvyšší roční výnosy a nevěnuje pozornost růstu ceny 

investice, popř. udržovacích nákladů 

o strategie je efektivní v případě nižšího stupně inflace, jelikož nedochází 

k výraznému znehodnocení ročních výnosů 

• růst ceny investice 

o investor upřednostňuje projekty, u kterých očekává maximální navýšení 

hodnoty počátečního investičního vkladu, běžné roční výnosy jsou pro něj 

v tomto případě nepodstatné 

o strategie je vhodná při vyšším stupni inflace, která sice znehodnocuje běžné 

roční výnosy, ale naopak díky inflaci rychle roste budoucí hodnota majetku 

• růst ceny investice spojený s maximálními ročními výnosy 

o investor volí projekty přinášející jak růst ceny investice v budoucnu, tak růst 

ročních výnosů 

o nejideálnější typ strategie z hlediska maximalizace tržní hodnoty podniku 

(základní finanční cíl), v praxi se však vyskytují pouze výjimečně 

• agresivní strategie 

o investor preferuje vysoce rizikové projekty (zahraniční investice, 

neprozkoumané trhy) 

o vysoké riziko je kompenzováno možností vysokých výnosů 

• konzervativní strategie 

o investor má opatrný přístup, nepodstupuje vysoké riziko a volí projekty 

bezrizikové nebo s pouze malým rizikem (státní cenné papíry, investice do 

zaběhnuté výroby apod.) 

o strategie má nižší výnosnost, využívá diverzifikaci portfolia pro snížení rizika 

• strategie maximální likvidity 

Obr. 1: Magický trojúhelník investování (vlastní 

zpracování podle [3]). 
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o investor upřednostňuje projekty, které mají nejvyšší likviditu a lze je tudíž 

rychle přeměnit na peníze (krátkodobé termínované vklady, cenné papíry apod.) 

o strategie má obvykle menší výnosnost a používá se v případě problémů se 

zabezpečením likvidity podniku, popř. v období, kdy dochází v krátkém 

časovém úseku k výrazné změně v tempu inflace 

Z výše uvedeného výčtu vyplývá, že volba vhodné investiční strategie závisí na 

konkrétních podmínkách a finančních cílech podniku pro zvolené období. Z dlouhodobého 

hlediska však platí, že veškeré investiční strategie podniku by měly směřovat ke hlavnímu 

finančnímu cíli firmy – maximalizaci tržní hodnoty pro její vlastníky [3]. 

Jelikož mají investiční projekty a strategie zpravidla dlouhodobý charakter a představují 

pro podnik vynaložení velkého množství kapitálu, jsou úzce svázány se strategiemi 

dlouhodobého financování, které se zabývají navýšením stávajícího kapitálu a volbou optimální 

struktury financování investic, tzn. poměru vlastního a cizího kapitálu, formě vlastního kapitálu 

(nerozdělený zisk, kmenový kapitál, prioritní kapitál, rizikový kapitál, rezervní a další fondy) 

či cizího kapitálu (bankovní a jiné úvěry, obligace, leasing apod.) [3]. 

Podobně jako u investičních strategií je i u strategií dlouhodobého financování nutné 

respektovat hlavní a dílčí finanční cíle podniku. Podle typu chování společnosti při 

dlouhodobém financování lze strategie rozdělit do 3 skupin [3]: 

• konzervativní strategie dlouhodobého financování 

o dlouhodobé zdroje jsou využity i k financování krátkodobého dočasného 

majetku (dočasná oběžná aktiva) 

o podnik preferuje menší podíl dlouhodobého cizího kapitálu, tudíž i nižší riziko, 

ale také nižší výnosnost 

• agresivní strategie dlouhodobého financování 

o trvalý majetek (trvalá oběžná aktiva nebo také i fixní aktiva) je financován 

pomocí krátkodobých zdrojů 

o podnik upřednostňuje velký podíl cizího dlouhodobého kapitálu, tudíž i vyšší 

riziko, ale zároveň vyšší výnosnost 

• umírněná strategie dlouhodobého financování 

o trvalá potřeba dlouhodobého majetku (fixní i část oběžného) je kryta 

dlouhodobými zdroji 

o volba optimálního poměru vlastního a cizího kapitálu, tudíž i finančního rizika 

Volba strategie dlouhodobého financování je kromě finančních cílů podniku dále výrazně 

ovlivněna také kapitálovými náklady, majetkovou strukturou podniku, subjektivním pohledem 

vlastníků a manažerů na finanční riziko, aktuálním děním na kapitálovém trhu a daňovou 

a odpisovou legislativou daného státu. 

1.4 Fáze investičního procesu 

Kvalitní příprava a následná realizace investičních projektů je jednou z hlavních podmínek 

úspěšného dlouhodobého strategického rozvoje společnosti. Z tohoto důvodu je nutné věnovat 

důkladnou pozornost všem fázím investičního procesu, který lze rozdělit na několik základních 

fází [2]: 

• předinvestiční fáze – identifikace projektů, předběžná volba, studie proveditelnosti 

• investiční fáze – výstavba zařízení a instalace technologií 

• provozní fáze – výroba produktů a služeb 

• fáze ukončení a likvidace projektu – ukončení produkce, prodej zařízení 
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V podobném smyslu rozděluje fáze i Valach [3], stanovuje však hranice mezi jednotlivými 

fázemi v jiných bodech projektu – rozděluje předinvestiční fázi do 2 fází, ale naopak spojuje 

provozní fázi s fází ukončení a likvidace. Konkrétní rozdělení dle Valacha je následující: 

1. předinvestiční příprava, 2. projektování a kontraktace, 3. vlastní výstavba, 4. provozování 

investice, příp. likvidace na konci životnosti. V práci bude dále rozvedeno rozdělení fází dle 

Dluhošové [2].  

Předinvestiční fáze 

Důkladně provedená předinvestiční fáze je základní podmínkou úspěšné realizace 

a následného provozu investičního projektu. Předinvestiční fázi lze rozdělit do několika na sebe 

navazujících etap [2]: 

• identifikace projektů 

o sběr a zpracování veškerých dostupných informací o jednotlivých investičních 

příležitostech 

o příležitosti jsou identifikovány pozorováním a vyhodnocováním okolí podniku, 

např. možnosti exportu do zahraničí, uvedení nového výrobku, využití nových 

zdrojů surovin nebo implementace nové inovativní technologie 

• předběžný výběr 

o účelem je vytvoření základu pro finální rozhodnutí o realizaci či odstoupení 

od projektu 

o občas bývá jako součást této etapy zpracována tzv. předběžná technicko-

ekonomická studie (Pre-feasibility study), která tvoří mezistupeň předcházející 

výběru specifického investičního záměru 

• technicko-ekonomická studie proveditelnosti (Feasibility study) 

o podrobné zpracování investičního projektu, poskytuje veškeré podklady 

a informace potřebné pro finální rozhodnutí o realizaci investičního projektu 

Technicko-ekonomická studie proveditelnosti (někdy také označována jako prováděcí 

studie) systematickým způsobem detailně sumarizuje veškeré relevantní technické, finanční, 

obchodní a další ekonomické informace, jež jsou klíčové pro rozhodnutí o realizaci či 

nerealizaci daného projektu [2]. 

Studie bývá zpracována pomocí vhodné metodiky pro posuzování proveditelnosti projektů 

(např. komplexní metodika hodnocení projektů UNIDO) a vychází z výpočtových postupů 

a hodnotících nástrojů uvedených ve zvolené metodice, z analýzy situace daného trhu, 

prognózy budoucího vývoje trhu a také vnitřních podmínek v podniku [2]. 

Zpracování studie proveditelnosti je velmi náročné z důvodu velkého množství vstupních 

informací, odhadu budoucího vývoje ekonomických, finančních a technických faktorů 

a komplexního propojení znalostí mnoha jak technických, tak ekonomických oborů. Z těchto 

důvodů při řešení studie spolupracuje skupina odborníků, která pomocí iteračního postupu se 

zpětnou vazbou a kontrolou návaznosti projektu na hlavní strategické cíle podniku vypracovává 

postupně několik variant řešení, než je dosaženo finální podoby studie [2]. 

Studie proveditelnosti by měla dle metodiky UNIDO obsahovat následující části [2,3]: 

• souhrnný přehled vstupů a výstupů 

o shrnuje klíčové výsledky a závěry dílčích částí studie do souhrnné 

charakteristiky investičního projektu z ekonomického, finančního, technického 

a sociálního pohledu 

• zdůvodnění a vývoj projektu 
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o zabývá se technickým a ekonomickým opodstatněním potřebnosti projektu 

(např. uspokojení poptávky, zabezpečení ekologických kritérií provozu 

podniku, snížení výrobních nákladů, zkvalitnění parametrů výrobků, navýšení 

stupně využití výrobních strojů, vznik nových pracovních míst apod.) 

o definuje různé varianty projektu, které zajišťují splnění podnikových 

investičních cílů 

• stanovení potenciálu trhu a kapacity produkce 

o věnuje se analýze stávajícího stavu trhu a prognóze jeho vývoje v rámci období 

očekávané životnosti investičního projektu, elasticitě poptávky, posouzení 

konkurenčního prostředí a substitučních produktů, kvalitě produktů, cenové 

strategii podniku, výrobním kapacitám, optimální sériovosti výroby 

a produktovému portfoliu 

• materiálové vstupy 

o tato část studie analyzuje požadavky na vstupní materiál, možnosti jeho 

substituce, situaci na trzích s materiálem, cenové podmínky, materiálový 

management, možnosti využití polotovarů, energetické požadavky projektu, 

dostupnost energií a možnosti jejich substituce  

• lokalizace prostředí 

o zpracovává rozdílné možnosti umístění investice z pohledu vzdálenosti od místa 

spotřeby z důvodu např. ekologických bariér a norem (časté u výstavby 

elektráren, spaloven, chemických závodů apod.), regionální podpory investic, 

ekonomických parametrů a legislativy dané oblasti nebo státu 

• technický projekt 

o zabývá se technickými parametry projektu, např. volbou vhodných 

technologických postupů a výrobních zařízení, výrobními náklady, bezpečností 

a spolehlivostí výroby, dále také výběrem vhodného pozemku, projektováním 

budov, infrastruktury a inženýrských sítí 

o výstupem je vyčíslení investičních nákladů na stavební část projektu a strojní 

vybavení 

• organizační projekt 

o řeší organizační uspořádání výroby, zásobování, technického rozvoje a správy 

• projekt pracovních sil 

o analyzuje požadavky investice na pracovní sílu a jejich strukturu 

o zkoumá situaci na trhu práce – nabídku pracovní síly, mzdové požadavky apod. 

• časový harmonogram 

o stanovuje termíny počátku a ukončení jednotlivých etap investice, 

např. finalizace projektové přípravy a dodavatelského zabezpečení investice, 

počátek výstavby, ukončení a likvidace investice apod. 

• finanční a ekonomické vyhodnocení projektu 

o závěrečná část studie proveditelnosti, která má klíčovou roli při rozhodování 

o realizaci investičního projektu 

o vyčísluje kapitálové investiční výdaje, predikuje očekávané peněžní příjmy 

a posuzuje celkovou efektivnost investice a možnosti zdrojů financování, 

přičemž bere v úvahu vliv času na výši příjmů a výdajů a také rizika spojená 

s investicí 

o vyhodnocení bývá často podmíněno minimálními požadavky na výnosnost 

projektu, tudíž na základě výsledků vyhodnocení projektu dochází ke změnám 

v technickém a technologickém řešení, organizační struktuře, umístění, 

marketingové strategii apod. 
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o na základě změn dochází v rámci iteračního procesu k vypracování nových 

aktualizovaných variant studie 

Při zpracování studie proveditelnosti je vhodné také věnovat pozornost a posoudit 

vzájemné vazby jednotlivých vstupů a prvků projektu např. pomocí analýzy citlivosti, která 

bude rozvedena v další části teoretického rozboru [3]. 

Souhrnná studie proveditelnosti je po dokončení převedena do formy finální hodnotící 

zprávy, která slouží jako podklad pro investory a další případné zájemce o financování projektu 

[3]. 

Investiční fáze 

Investiční fáze představuje souhrn činností, kterými dochází k vlastní realizaci projektu od 

jeho zadání až po finalizaci a uvedení do provozu. Pro možnost vlastní realizace investice je 

nutné vytvoření právních předpokladů, zajištění zdrojů financování a sestavení projektového 

týmu. Základními etapami investiční fáze jsou [2]: 

• zpracování úvodní projektové dokumentace 

• vyhotovení realizační projektové dokumentace 

• rozhodnutí o zahájení stavby 

• vlastní uskutečnění výstavby 

• testovací provoz a uvedení do plného provozu 

Provozní fáze 

Pojmem provozní fáze je označováno období, během kterého jsou investičním celkem 

produkovány výrobky nebo služby. Úspěšnost této fáze je značně ovlivněna kvalitou 

přípravných procesů v předinvestiční fázi a správným a detailním zpracováním technicko-

ekonomické studie proveditelnosti [2]. 

V provozní fází je očekáván vznik kladných finančních toků, jejichž výše a stabilita by 

měla během období životnosti investice převýšit kapitálové investiční výdaje a generovat tak 

podniku zisk při požadované úrovni ekonomické efektivnosti, ideálně převyšující odhady 

stanovené v předinvestiční fázi [2]. 

Fáze ukončení a likvidace projektu 

Fáze ukončení a likvidace projektu je poslední fází životního cyklu projektu. V této fázi 

dochází k zastavení výroby na investičním celku a postupnému ukončování investice. Činnosti 

a aktivity, které v této fázi investičního projektu podnik provádí, jsou např. demontáž výrobních 

zařízení a jejich následný prodej, prodej nadbytečných zásob či sanace lokality. Tyto činnosti 

podniku generují jak příjmy, tak výdaje, jejichž rozdíl je tzv. likvidační hodnota projektu. 

Likvidační hodnota projektu může být kladná i záporná a promítne se do peněžního toku 

v posledním roku životnosti investice [2]. 

1.5 Zdroje financování investic 

Velmi důležitou oblastí rozhodování každého podniku při přípravě investičních záměrů je 

volba zdrojů financování. Vedení společnosti v této oblasti řeší otázky týkající se výběru 

vhodného typu zdrojů financování investičního projektu, které zajistí dostatek finančních 

prostředků, stabilitu investice v čase a zároveň jsou pro podnik optimální z hlediska nákladů na 

kapitál. Navržené řešení pak výrazným způsobem ovlivňuje životaschopnost investičního 

projektu a jeho ekonomickou efektivnost [1,2]. 
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Zdroje financování investic lze rozdělit do skupin podle rozličných hledisek. Základním 

typem klasifikace zdrojů je rozčlenění podle jejich původu na zdroje interní a externí a dle jejich 

vlastnictví na zdroje vlastní a cizí. Tento způsob rozdělení je uveden v tab. 1 níže [2,3]. 

Tab. 1: Klasifikace zdrojů financování investic [2,3,4]. 

 Hledisko původu zdrojů 

Hledisko vlastnictví Interní zdroje Externí zdroje 

Vlastní zdroje 

• odpisy 

• nerozdělený zisk 

• rezervní fondy 

• změny stavu čistého 

pracovního kapitálu 

(zásoby, pohledávky, 

závazky) 

• vklady vlastníků 

• dotace a dary 

Cizí zdroje 
• dlouhodobé finanční 

rezervy 

• dlouhodobé úvěry 

finančních institucí 

• dlouhodobé úvěry 

dodavatelské 

• obligace 

• kmenové akcie 

• prioritní akcie 

• finanční leasing 

• projektové financování 

• finanční podpora státu 

a dalších institucí 

Při volbě zdrojů financování investičních projektů má podnik tři možnosti: zvolit 

financování pouze vlastními zdroji, pouze cizími zdroji nebo kombinací obou typů [2]. 

Pro stanovení optimální varianty financování pomáhají podnikům různé výpočtové 

metody. V praxi je často využíván ukazatel WACC (Weighted Average Cost of 

Capital = vážený průměr nákladů kapitálu), který v závislosti na ceně vlastního a cizího 

kapitálu určuje jejich optimální poměr. Ukazatel WACC lze určit pomocí vztahu [4]: 

 𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝑁𝐶𝐾 × (1 − 𝐷𝑆) ×
𝐶𝐾

𝐾
+ 𝑁𝑉𝐾 ×

𝑉𝐾

𝐾
   [%] (1) 

kde: WACC – vážený průměr nákladů kapitálu [%] 

 NCK – náklady na cizí kapitál [%] 

 DS – sazba daně z příjmů právnických osob [%] 

 CK – hodnota cizího kapitálu [Kč] 

 K – hodnota celkového kapitálu [Kč] 

 NVK – náklady na vlastní kapitál [%] 

 VK – hodnota vlastního kapitálu [Kč] 
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Výše uvedený vztah bere v potaz, že ne vždy platí zásada „cizí zdroje jsou levnější než 

vlastní“ a srovnává konkrétní hodnoty pro daný podnik ve specifické situaci, jelikož cena 

vlastního i cizího kapitálu závisí na mnoha faktorech a pro různé podniky se může výrazně lišit, 

tudíž i optimální strategie financování podobných investiční projektů může být diametrálně 

odlišná [4]. 

Ať už se společnosti rozhodnou financovat své investice či jiné aktivity jakýmkoliv 

poměrem interních a externích zdrojů, všechny by měly respektovat několik obecně platných 

základních pravidel financování. Prvním pravidlem je zlaté pravidlo financování, které říká, že 

stála aktiva podniku by měla být financována pouze vlastním nebo dlouhodobým cizím 

kapitálem. Matematicky lze toto pravidlo vyjádřit následujícím způsobem [2,4]: 

 𝑆𝐴 ≤ 𝑉𝐾 + 𝐷𝐶𝐾 (2) 

kde:  SA – hodnota stálých aktiv podniku [Kč] 

 DCK – hodnota dlouhodobého cizího kapitálu podniku [Kč] 

Druhým pravidlem je zlaté pravidlo vyrovnání rizik, podle kterého by měla hodnota 

vlastního kapitálu podniku převyšovat součet dlouhodobého a krátkodobého cizího kapitálu. 

Matematickým vyjádřením tohoto pravidla je nerovnice [3]: 

 𝑉𝐾 ≥ 𝐷𝐶𝐾 + 𝐾𝐶𝐾 (3) 

kde:  KCK – hodnota krátkodobého cizího kapitálu podniku [Kč] 

V praxi se lze někdy setkat s případy, kdy podniky sice respektují zlaté pravidlo 

financování, avšak již neberou v potaz zlaté pravidlo vyrovnání rizik. Tento postup při 

financování podnikových aktivit není pro společnosti zaručeně nebezpečný, nicméně zvyšuje 

zadluženost podniku a rizikovost jeho činnosti. Účelem managementu podniku je tudíž 

optimálně vybalancovat zdroje financování tak, aby nezvyšovaly neúměrně rizikovost 

financování podnikových aktivit, ale zároveň umožňovaly podniku maximální růst a rozvoj 

v budoucnosti [4]. 

1.5.1 Interní zdroje financování 

Interní zdroje financování jsou ve srovnání s externími zdroji charakteristické omezenou 

kapacitou, mají však i tak velký význam při financování podnikových aktivit. Vznikají 

zpravidla při hlavních činnostech podniku v závislosti na jeho zaměření (výroba, služby, 

obchod) [4]. 

Využití interních zdrojů při financování investic je označováno jako tzv. samofinancování. 

Výhodou tohoto způsobu financování je především skutečnost, že na rozdíl od externího 

financování (úvěry, akcie, obligace apod.) nevede ke zvýšení počtu akcionářů či věřitelů 

podniku, tudíž také nedochází ke zvýšení zadlužení podniku. Zároveň jsou při samofinancování 

možné i investice do vysoce rizikových projektů, jelikož v tomto případě není nutné 

přesvědčovat věřitele o poskytnutí externích zdrojů [3,4]. 

Financování pomocí interních zdrojů má i své nevýhody, přičemž tou hlavní je nízká 

stabilita interních zdrojů, především nerozděleného zisku. Další nevýhodou jsou také často 

vyšší náklady na kapitál ve srovnání s úvěry či obligacemi, u kterých lze využít úrokový daňový 

štít [3]. 
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Mezi interní zdroje financování jsou řazeny [3,4]: 

• odpisy 

o představují část ceny dlouhodobého hmotného majetku a dlouhodobého 

nehmotného majetku, která je během jeho životnosti postupně a systematicky 

uplatňována v provozních nákladech podniku 

o souhrn majetkových odpisů po celou dobu odepisování je označován jako 

tzv. oprávky 

o do okamžiku obnovení investičního majetku představují odpisy volný finanční 

zdroj, který může podnik zhodnocovat 

o odpisy dělíme do dvou kategorií: 

▪ účetní odpisy (kalkulační odpisy) 

• stanovují se podle příslušných zákonů 

• vyjadřují průběh reálného opotřebení majetku 

• odepisuje se 100 % účetní hodnoty 

• ovlivňují hospodářský výsledek podniku 

▪ daňové odpisy (finanční odpisy) 

• stanovují se pro výpočet daně z příjmů 

• hodnota daňových odpisů je odlišná od účetních odpisů 

• odepisuje se z tzv. vstupní ceny, např. pořizovací ceny (včetně 

dalších pořizovacích nákladů jako např. doprava, uvedení do 

provozu apod.), vlastních nákladů podniku nebo reprodukční 

ceny 

• nerozdělený zisk 

o představuje část zisku po: zdanění, přídělu prostředků do fondů tvořených ze 

zisku (rezervní fond, sociální fond apod.), úhradě odměn, výplatě dividend, 

podílů na zisku, úhradě ztrát z minulých let, popř. navýšení vlastního kapitálu 

o je jednou ze složek vlastního kapitálu 

o významně se podílí na financování investic 

o výše nerozděleného zisku je ovlivněna především daňovou sazbou (stanovena 

zákonem) a dividendovou politikou podniku 

• rezervní fondy 

o část vlastního kapitálu, slouží pro pokrytí ztráty podniku 

o rezervní fondy lze rozdělit na povinné a dobrovolné 

o dobrovolné rezervní fondy jsou tvořeny na základě rozhodnutí valné hromady 

podniku 

• rezervy 

o složka cizího kapitálu, účelem je krytí budoucích závazků 

o jsou zahrnovány do nákladů a snižují tak podnikový zisk 

o rezervy samy o sobě nemohou být použity na pořízení investičního majetku, 

ovlivňují však nerozdělený zisk, který je jedním z hlavních interních zdrojů 

financování investic 

o existuje možnost vyčlenění rezerv na opravy hmotného dlouhodobého majetku, 

které jsou i přes zákonem definované pojmy modernizace a rekonstrukce v praxi 

často používány na činnosti značně přesahující rámec oprav 

1.5.2 Externí zdroje financování 

Pojmem externí zdroje financování jsou označovány zdroje, jejichž původ není spojen 

s vnitřními činnostmi podniku. Externí zdroje financování jsou určeny především k financování 
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dlouhodobých potřeb podniku (rozšiřování podnikového majetku – investiční projekty), 

představují však obvykle menší část zdrojů v porovnání se zdroji interními. Právě míra využití 

externích zdrojů a jejich kapitálové náklady představují dvě základní otázky, které si podnik 

klade při rozhodování o možnostech financování externími zdroji [4]. 

Na rozdíl od interních zdrojů existuje široké množství možností externího financování, a to 

hlavně díky produktovým inovacím na finančních trzích. Z možných externích zdrojů jsou 

v literatuře nejčastěji uváděny následující zdroje [2,3,4]: 

• kmenové akcie 

o cenné papíry s pohyblivým výnosem (dividendy nespecifikované výše), 

poskytují majiteli hlasovací právo na valné hromadě 

o výhody – vyšší flexibilita financování díky absenci pevně daného závazku při 

vyplácení dividend, řízení ceny kapitálu 

o nevýhody – vyšší riziko než u obligací a prioritních akcií, dividendy nejsou 

daňově odpočitatelnou položkou (vyšší kapitálové náklady), relativně vysoké 

emisní náklady 

• prioritní akcie 

o cenné papíry, podobně jako kmenové akcie představují část vlastního kapitálu 

o při výplatě dividend a likvidačního podílu jsou upřednostněny před kmenovými 

akciemi 

o výhody – stabilita dividend, růst kapitálu bez omezení vlivu vlastníků 

kmenových akcií, kumulace dividend v případě nemožnosti jejich výplaty, 

levnější v porovnání s kmenovými akciemi 

o nevýhody – dividendy nejsou daňově odpočitatelnou položkou (dražší kapitál 

v porovnání s dluhem) 

• dlouhodobé úvěry 

o návratné finanční zdroje dlouhodobého kapitálu, zpravidla se splatností delší než 

5 let 

o jsou podniky velmi často využívané pro financování investičních aktivit, 

především bankovní dlouhodobé úvěry, popř. také dodavatelské úvěry, zálohy 

od dodavatelů nebo dlouhodobé směnky 

o bankovní úvěry jsou zpravidla poskytovány ve formě termínované půjčky nebo 

hypotekárního úvěru 

o termínované půjčky (investiční úvěry) 

▪ určeny k pořizování dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku 

▪ během splácení zpravidla klesá podíl úroku a stoupá podíl úmoru 

▪ obvykle mají pevnou úrokovou sazbu, která však u velkých úvěrů někdy 

bývá pohyblivě navázána na úroveň úroků v dané ekonomice 

o hypotekární úvěr 

▪ poskytnutí finančních zdrojů oproti zástavě nemovitého majetku, 

zpravidla pozemků či bytového majetku 

▪ úvěr je financován emisí hypotečních zástavních listů, které emitující 

banka investuje na trhu a následně poskytuje podniku finanční 

prostředky 

▪ pro podnik je většinou získání tohoto typu úvěru zdlouhavější 

a obtížnější než u termínovaných půjček 

o výhody – úroky lze uplatnit v podnikových nákladech (daňový štít), věřitelem 

je pouze jedna instituce, úvěry mohou získat i menší a méně známé podniky, 

absence emisních nákladů a potřeby povolení pro vypisování obligací, rychlejší 

proces sjednání v porovnání s emisí obligací 
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• podnikové obligace 

o dluhové cenné papíry, které jsou emitovány podnikem za účelem získání 

dlouhodobých finančních zdrojů 

o podnik získá od věřitele finanční zdroje a zavazuje se mu ve stanovené době 

splatit nominální cenu obligace a úrok 

o majitel obligace nemá žádné hlasovací právo a nepodílí se na rozhodování 

o výhody – obvykle fixně stanovený úrok (majitelé obligací se nepodílí na zisku), 

úroky lze uplatnit v podnikových nákladech (daňový štít), nižší náklady kapitálu 

než u akcií, zachování rozhodovacích práv pod kontrolou vlastníků 

o nevýhody – zvýšení zadluženosti podniku, fixní výše úroku při poklesu zisku, 

emisní náklady zvyšují náklady kapitálu v porovnání s úvěry 

• projektové financování 

o určeno zejména pro financování rozsáhlých a nákladných investičních projektů 

s rozsáhlou technickou a finanční dokumentací 

o projekty jsou zpracovány speciálními projektovými firmami 

o zdroje financování jsou odděleny od stávajících činností podniku 

o účastníci: sponzoři projektu (akcionáři), projektová společnost, stavební firma, 

provozovatel, banky 

• státní finanční podpora 

o dotace investičních projektů ze strany státu za účelem rozvoje konkrétního 

regionu, průmyslového sektoru, typu podniků (malé a středně velké podniky 

apod.) nebo zmírnění efektu negativních externalit 

o typickými znaky státní podpory jsou: selektivita oblastí a projektů (rozhodování 

plně v kompetenci státních orgánů), účelnost dotací, nutnost podílu vlastních 

zdrojů či úvěrů na financování projektů, zpětné vyplácení dotace, omezená výše 

proplácení prostředků, upřednostnění rozvojových projektů 

o státní finanční podpora je rozdělována na přímou (poskytnutí finančních zdrojů) 

a nepřímou (daňové slevy nebo prázdniny, možnost urychlení odepisování 

majetku apod.) 

1.6 Metody hodnocení efektivnosti investičních projektů 

Hodnocení efektivnosti investičních projektů je jednou z nejdůležitějších oblastí 

rozhodování o realizaci investičních záměrů a investičního projektování obecně. V teorii i praxi 

existuje řada metod pro vyhodnocení efektivnosti investičních projektů a výběr nejvhodnější 

varianty investičního záměru. Některé z metod se od sebe liší výrazně, jiné se různí pouze 

v technickém postupu, avšak vedou ke shodným závěrům [3]. 

Metody hodnocení investic lze rozdělit podle několika kritérií [2]: 

• Zohlednění faktoru času 

o Metody statické – nezohledňují časový faktor, např. rentabilita investovaného 

kapitálu, doba návratnosti 

o Metody dynamické – zohledňují časový faktor, např. čistá současná hodnota, 

vnitřní výnosové procento, index rentability, diskontovaná doba úhrady 

• Typ efektu investice 

o Účetní – efektem jsou účetní veličiny jako náklady a zisk 

o Finanční toky – efektem jsou reálné finanční toky v podobě příjmů a výdajů 

Metody statické je vhodné použít pouze v případě, kdy časový faktor nemá výrazný vliv 

na investiční rozhodování. Jedná se například o jednorázové investice do fixního majetku 
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(budovy, strojní zařízení) s krátkou životností (1 až 2 roky). Ani v tomto případě není 

ignorování faktoru času korektní, nicméně ve většině případů nemá výrazný vliv na 

vyhodnocení a výběr nejvhodnější varianty. Podstatnou roli v rozhodování hraje také výše 

diskontní sazby, resp. požadované míry výnosnosti. Čím nižší je její hodnota, tím menší je i vliv 

časového faktoru [3]. 

Projekty s velmi krátkou dobou životnosti a velmi nízkou diskontní sazbou se v praxi 

objevují jen ve výjimečných případech, tudíž je možnost využití statických metod hodnocení 

efektivnosti investic značně omezena. V praxi jsou však velmi oblíbené a často využívané pro 

určení prvotního odhadu a rychlé srovnání investičních variant, jelikož jsou výpočtově velmi 

jednoduché [3]. 

Ve všech ostatních případech, tedy v projektech s delší dobou ekonomické životnosti 

dlouhodobého majetku, je žádoucí použít pro vyhodnocení investičních projektů metody 

dynamické. Tyto metody respektují vliv času na výši peněžních příjmů a kapitálových výdajů, 

tudíž poskytují přesnější výsledky v porovnání s metodami statickými, u kterých v delším 

období dochází k výraznému zkreslení efektivnosti investice, což může v konečném důsledku 

vést k nesprávným rozhodnutím [3]. 

1.6.1 Statické metody hodnocení investičních projektů 

Průměrná rentabilita investovaného kapitálu 

Průměrná rentabilita investovaného kapitálu (také průměrná výnosnost) je statická metoda 

hodnocení efektivnosti investic. V této metodě neuvažujeme jako efekt z investice úsporu 

nákladů nebo finanční příjem, ale generovaný zisk, který do výpočtu vstupuje v podobě zisku 

po zdanění [3]. 

Pomocí matematického vztahu lze vyjádřit průměrnou výnosnost investovaného kapitálu 

následovně [3]: 

 𝑉𝑝 =
∑ 𝑍𝑖

𝑁
𝑖=1

𝑇×𝐼𝑝
   [-] (4) 

kde:  Zi – roční zisk z investice po zdanění v jednotlivých letech životnosti [Kč] 

 Ip – průměrná roční hodnota dlouhodobého majetku v zůstatkové ceně [Kč] 

T – doba životnosti investice [rok] 

Metoda průměrné rentability poskytuje velmi rychlé srovnání výnosnosti investičního 

projektu s minimální požadovanou výnosností, na základě čehož lze jednoduše předběžně 

stanovit, zda je investice pro podnik přijatelná. Další předností této metody je také skutečnost, 

že její výsledek je konzistentní s manažery velmi často používanými ukazateli rentability 

podniku, které lze určit na základě podnikových účetních výkazů [3]. 

Z pohledu průměrné rentability investovaného kapitálu je investice přijatelná, pokud 

dosahuje průměrné výnosnosti stejné nebo vyšší v porovnání se současnou rentabilitou podniku 

jako celku, popř. v porovnání s výnosností stejně rizikové finanční investice. Jelikož však 

průměrná rentabilita patří mezi statické metody, poskytuje pouze předběžné informace pro 

prvotní posouzení. Pro komplexnější posouzení a rozhodnutí o investičních projektech je vždy 

vhodnější použít některou z metod dynamických [3]. 
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Doba návratnosti 

Dobu návratnosti (DN nebo také PB = Payback) řadíme obdobně jako průměrnou 

rentabilitu investovaného kapitálu mezi statické metody hodnocení efektivnosti investic. Je 

velmi tradiční a často používanou metodou, jelikož podniku dává informaci, za kolik let se 

investované finanční prostředky firmě vrátí zpět [4]. 

Dobu návratnosti lze určit pomocí rovnice [3]: 

 ∑ (𝑍𝑖 + 𝐴𝑖)𝐷𝑁
𝑖=1 = 𝑁𝐼 (5) 

kde:  NI – pořizovací hodnota investice [Kč] 

 Ai – roční odpisy z investice v jednotlivých letech životnosti [Kč] 

 DN – doba návratnosti investice [rok] 

V případě, že podnik pracuje s průměrnými ročními hodnotami zisku po zdanění a odpisů, 

je možné stanovit dobu návratnosti také pomocí vztahu: 

 𝐷𝑁 = 
𝑁𝐼

𝑍𝑛+ 𝐴𝑛
   [rok] (6) 

kde:  Zn – průměrný roční zisk z investice po zdanění [Kč] 

 An – průměrné roční odpisy z investice [Kč] 

Z výše uvedených vztahů je patrné, že očekávaným efektem investice je nejen zisk po 

zdanění, ale také odpisy. Investiční projekt je u této metody považován za přijatelný, pokud je 

výsledná doba návratnosti kratší než předem stanovená kriteriální doba návratnosti. Určení 

kriteriální doby návratnosti je však bohužel v praxi často komplikované, jelikož nemá přímou 

vazbu na jeden z hlavních cílů podniku – maximalizaci tržní hodnoty společnosti [3]. 

Problémem této metody je také skutečnost, že stanovení doby návratnosti má často 

subjektivní charakter a vychází z hodnocení minulých projektů. Doba návratnosti by se zároveň 

měla lišit i pro jednotlivá odvětví podnikání v závislosti na inovační dynamice daného oboru 

(inovace v IT či elektrotechnice jsou mnohem dynamičtější než v případě hutnictví či těžkého 

strojírenství) [3]. 

Doba návratnosti je velmi jednoduchým nástrojem posouzení investic, poskytuje však 

pouze předběžné informace pro prvotní odhad. Pro komplexnější vyhodnocení a rozhodnutí 

o investičních projektech je vždy vhodnější použít některou z dynamických metod, 

popř. zahrnout do rovnice 5 pro výpočet doby návratnosti vliv času pomocí diskontního faktoru 

a použít rovnici ve tvaru [4]: 

 ∑ (𝑍𝑖 + 𝐴𝑖) × (1 + 𝑘)−𝑖𝐷𝑁
𝑖=1 = 𝑁𝐼 (7) 

kde: k – kalkulační úroková míra [%] 

Díky této úpravě dochází ke zpřesnění výsledné vypočítané doby návratnosti zahrnutím 

vlivu času na výši budoucích peněžních toků, tudíž ji můžeme považovat za dynamickou 

metodu hodnocení investice. Nevýhodou této metody je však nemožnost sčítání investičních 

projektů, což umožňuje například metoda čisté současné hodnoty [4]. 
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1.6.2 Dynamické metody hodnocení investičních projektů 

Čistá současná hodnota 

Metoda čisté současné hodnoty (ČSH nebo také NPV = Net Present Value) je dynamická 

metoda hodnocení efektivnosti investic. Investičním efektem je u čisté současné hodnoty 

peněžní příjem z projektu, který tvoří předpokládaný zisk po zdanění a ostatní příjmy plynoucí 

z investice [3]. 

Čistou současnou hodnotu investice lze vyjádřit podle vztahu [3]: 

 Č𝑆𝐻 = − 𝑁𝐼 + ∑ (𝑃𝑡 − 𝑉𝑡) ×𝑇
1 (1 + 𝑘)−𝑡   [Kč] (8) 

kde:  Pt – příjmy spojené s investicí v jednotlivých letech [Kč] 

 Vt – výdaje spojené s investicí v jednotlivých letech [Kč] 

V okamžiku uskutečnění investice nabývá ČSH záporné hodnoty rovnající se pořizovací 

hodnotě investice. V průběhu času pak ČSH postupně roste směrem k nule a do kladných 

hodnot vlivem postupného přičítání rozdílu příjmů a výdajů, který je každým rokem 

diskontován pomocí členu (1 + 𝑘)−𝑡, kde t vyjadřuje daný rok v průběhu životnosti 

investičního projektu. V případě modelu obnovy a výměny investice lze také zahrnout do ČSH 

aktuální likvidační hodnotu investice Lt v daném roce, opět diskontovanou pomocí členu 
(1 + 𝑘)−𝑡 [3]: 

 Č𝑆𝐻 = − 𝑁𝐼 + ∑ (𝑃𝑡 − 𝑉𝑡) ×𝑇
1 (1 + 𝑘)−𝑡 + 𝐿𝑡 × (1 + 𝑘)−𝑡   [Kč] (9) 

kde: Lt – aktuální likvidační hodnota investice v daném roce životnosti [Kč] 

Výslednou hodnotu ČSH lze interpretovat následujícími způsoby [3]: 

a) pokud je ČSH > 0, investiční projekt je pro společnost přijatelný, jelikož diskontované 

peněžní příjmy převyšují kapitálové výdaje. Investice v tomto případě splňuje 

požadovanou míru výnosnosti a navyšuje tržní hodnotu podniku. 

b) pokud je ČSH = 0, investiční projekt je pro společnost indiferentní, jelikož se 

diskontované peněžní příjmy rovnají kapitálovým výdajům. Investice v tomto případě 

nenavyšuje ani nesnižuje tržní hodnotu podniku. 

c) pokud je ČSH < 0, investiční projekt je pro společnost nepřijatelný, jelikož kapitálové 

výdaje převyšují diskontované peněžní příjmy. Investice v tomto případě nesplňuje 

požadovanou míru výnosnosti a snižuje tržní hodnotu podniku. 

V případě, že společnost vybírá z více investičních variant, vybere podnik většinou tu 

s nejvyšší kladnou čistou současnou hodnotou. Je však nutné respektovat a zohlednit, zda mají 

projekty stejnou dobu životnosti. Pokud se v ní liší, je nutné výpočet čisté současné hodnoty 

všech investičních záměrů upravit na dobu životnosti nejkratšího z investičních projektů 

a u ostatních počítat se zůstatkovou cenou investice [3]. 

Metoda vnitřního výnosového procenta 

Metoda vnitřního výnosového procenta (VVP) je dynamická metoda hodnocení 

efektivnosti investic, u níž je žádaným efektem peněžní příjem z projektu. Vhodnost její 

aplikace je obdobná čisté současné hodnotě [3]. 

Vnitřní výnosové procento lze definovat jako úrokovou míru, při níž se diskontované 

peněžní příjmy rovnají diskontovaným kapitálovým výdajům, resp. se čistá současná hodnota 

rovná nule [3]. Vnitřní výnosové procento lze tedy stanovit pomocí vztahu 8, který je položen 

roven nule: 
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 Č𝑆𝐻 = − 𝑁𝐼 + ∑ (𝑃𝑡 − 𝑉𝑡) ×𝑇
1 (1 + 𝑘)−𝑡 = 0 (8) 

Cílem výpočtu je najít takové k, které této rovnici vyhovuje. V úvodu výpočtu je zvolen 

počáteční odhad hodnoty k a dále se postupuje některou z iteračních numerických metod, 

např. metodou půlení intervalu, regula falsi, Newtonovou metodou nebo pomocí lineární či 

grafické interpolace, až do doby, kdy je dosaženo výsledku v požadované přesnosti [5]. 

Rozdílem metody vnitřního výnosového procenta v porovnání s výpočtem čisté současné 

hodnoty je skutečnost, že v případě určování ČSH se kalkuluje s předem zvolenou hodnotou 

kalkulační úrokové míry, zatímco při výpočtu vnitřního výnosového procenta je právě 

kalkulační úroková míra hledanou veličinou. Většinou však platí, že pomocí metod ČSH i VVP 

podnik při porovnávání investičních variant dospěje ke shodným výsledkům [3]. 

Podle metody VVP se považují za přijatelné ty investiční projekty, které vykazují vyšší 

kalkulační úrokovou míru než požadovaná minimální výnosnost projektu. Požadovaná 

minimální výnosnost se stanovuje na základě výnosnosti dosahované na kapitálovém trhu, 

případně od průměrných nákladů na vlastní kapitál společnosti [3]. 

V případě, že společnost vybírá z více investičních variant, vybere podnik většinou tu 

s nejvyšším vnitřním výnosovým procentem, které převyšuje požadovanou minimální 

výnosnost projektu [3]. 

Index rentability 

Index rentability (ziskovosti) je další z dynamických metod hodnocení efektivity 

investičních projektů. Tento relativní ukazatel je velmi blízký čisté současné hodnotě, jelikož 

udává poměr predikovaných diskontovaných peněžních příjmů z investice ku počátečním 

kapitálovým výdajům. Matematicky lze index rentability vyjádřit [3]: 

 𝐼𝑅 =
∑ (𝑃𝑡−𝑉𝑡) × 

1

(1+𝑘)𝑡
𝑇
1

𝑁𝐼
   [-] (10) 

Index rentability na rozdíl od čisté současné hodnoty, která vyjadřuje rozdíl mezi celkovou 

hodnotou diskontovaných peněžních příjmů a pořizovací cenou investice, vyjadřuje podíl 

těchto dvou veličin. Index rentability lze také interpretovat jako počet korun, které podniku 

přinese každá jedna koruna investovaná do projektu. V praxi mohou nastat tři případy [3]: 

a) Index rentability je větší než 1 – každá koruna investice přinese podniku zpět více než 

1 korunu (ČSH > 0), investiční projekt je pro společnost přijatelný 

b) Index rentability je roven 1 – každá koruna investice přinese podniku zpět právě 

1 korunu (ČSH = 0), investice je pro společnost indiferentní 

c) Index rentability je menší než 1 – každá koruna investice přinese podniku zpět méně 

než 1 korunu (ČSH < 0), investiční projekt je pro společnost nepřijatelný 

Z výše uvedených informací plyne, že index rentability poskytuje podniku v případě 

nevylučujících se investiční projektů stejné závěry jako čistá současná hodnota [3]. 

Index rentability je doporučeno používat jako rozhodovací kritérium v případě, kdy 

společnost vybírá mezi několika investičními záměry, ale má omezené kapitálové zdroje, tudíž 

může zvolit pouze některé investice, přestože mají všechny kladnou čistou současnou hodnotu 

[3]. 
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1.7 Analýza citlivosti 

Analýza citlivosti je jednou z metod hodnocení investičních projektů, která zkoumá vliv 

změn ve vstupních faktorech výpočtů na očekávané peněžní toky. Jejím účelem je 

vyselektování a kvantifikace těch faktorů, které vykazují při zvolené procentuální změně 

největší vliv na výsledné finanční toky a rozhodují tak v největší míře o efektivitě a celkové 

úspěšnosti investice. Naopak, faktory vykazující při zvolené procentuální změně nejmenší vliv 

na výsledné finanční toky jsou označeny jako nevýznamné a při dalším rozhodování jim již 

není věnováno příliš pozornosti [3]. 

Mezi vstupní faktory, které jsou při analýze citlivosti nejčastěji vyhodnocovány, patří např. 

objem tržeb, pořizovací náklady, ceny vstupů nebo prodejní ceny, úroková sazba, daňové sazby, 

devizové kurzy a další. Obvykle je vyhodnocován vliv těchto veličin na výsledný zisk, lze však 

také posuzovat vliv např. na čistou současnou hodnotu investičního projektu [3]. 

Při analýze citlivosti investice je postupováno v následujících krocích: 

1. Definice závislosti peněžních toků na vstupních faktorech 

2. Určení nejpravděpodobnější hodnoty faktorů a kalkulace peněžních toků za použití 

těchto hodnot 

3. Změna jednotlivých faktorů za předpokladu neměnnosti ostatních faktorů, výpočet 

vlivu této změny na celkové peněžní toky 

4. Stanovení nejvýznamnějších a nejméně významných faktorů 

Zkušenosti z analýz citlivosti investic prováděných v praxi říkají, že investiční projekty 

jsou většinou obvykle nejcitlivější na změny cen vstupů a výstupů [3]. 

Pokud je analýza citlivosti kalkulována pro různé procentuální změny vstupních faktorů, 

jejím výstupem je tzv. matice citlivosti, zachycující změny v peněžních tocích v závislosti na 

hodnotách změn vstupních faktorů. V praxi jsou často voleny kalkulace pro změnu vstupních 

faktorů o 10 %, popř. 20 %. Pokud je sestavována matice citlivosti pro výslednou čistou 

současnou hodnotu projektu, lze pomocí ní určit také bod zvratu investičního projektu, kdy se 

výnosy rovnají nákladům a investice tak negeneruje ani zisk, ani ztrátu [3]. 

Alternativními způsoby vyhodnocení analýzy citlivosti jsou grafická znázornění, 

např. spider diagram nebo tornádo diagram. Ve spider diagramu (obr. 2 níže) jsou v případě 

lineární závislosti změny výsledných peněžních toků na změně vstupního faktoru znázorněny 

jednotlivé vztahy pomocí přímek protínajících se v jednom středovém bodě, kdy osa X ukazuje 

procentuální změnu hodnoty vstupního faktoru a osa Y ukazuje výslednou hodnotu peněžních 

toků. V případě nelineární závislosti je soustava přímek nahrazena soustavou křivek, jejichž 

určení vyžaduje větší počet výpočtů v porovnání s lineárními závislostmi, kde je pro určení 

přímek dostačující výpočet 2 bodů, přičemž prvním bodem je vždy společný středový bod 

vypočítaný z původních nejpravděpodobnějších hodnot vstupních faktorů. Co se týká zobrazení 

citlivosti jednotlivých vstupních faktorů, ve spider diagramu jsou nejvíce citlivé ty faktory, 

jejichž přímka či křivka má nejstrmější průběh [3]. 
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Obr. 2: Grafické znázornění analýzy citlivosti pomocí spider diagramu (vlastní 

zpracování podle [3], hodnoty dat zvoleny pro názornost příkladu). 

Druhým způsobem grafického znázornění výsledků analýzy citlivosti je tzv. tornádo 

diagram (obr. 3 níže), který na rozdíl od spider diagramu zachycuje v ose X procentuální změnu 

výsledného peněžního toku pomocí horizontálně orientovaných sloupců jak v kladném, tak 

v záporném směru, přičemž procentuální změna jednotlivých vstupních faktorů je vždy stejná. 

Hlavní myšlenkou tornádo diagramu je seřazení jednotlivých faktorů podle velikosti vlivu na 

výsledné peněžní toky: v horní části diagramu se nachází nejrizikovější faktory a v dolní části 

naopak nejméně rizikové faktory. Způsob uspořádání pak připomíná tvar tornáda, podle kterého 

byl diagram pojmenován. Při sestavování diagramu je také zvyklostí barevně odlišit, zda byla 

daná změna výsledných peněžních toků způsobena kladnou (na obr. 3 oranžová) či zápornou 

(na obr. 3 modrá) změnou vstupního faktoru [3]. 

 

Obr. 3: Grafické znázornění analýzy citlivosti pomocí tornádo diagramu (vlastní 

zpracování podle [3], hodnoty dat zvoleny pro názornost příkladu). 
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Z hlediska informací o citlivosti jednotlivých faktorů poskytují při lineární závislosti 

veličin matice citlivosti, spider diagram i tornádo diagram stejné výsledky, přičemž je často pro 

interpretaci výsledků volena matice citlivosti, popř. tornádo digram pro svou názornost 

a jednoduchost [3]. 

1.8 Skladování 

Skladování je jednou z důležitých oblastí logistiky, kterou lze definovat jako „proces 

plánování, realizace a řízení efektivního, výkonného toku a skladování zboží, služeb 

a souvisejících informací z místa vzniku do místa spotřeby, jehož cílem je uspokojit požadavky 

zákazníků“ [6]. Samotné skladování pak lze obdobně definovat jako „tu část podnikového 

logistického systému, která zabezpečuje uskladnění produktů (surovin, dílů, zboží ve výrobě, 

hotových výrobků) v místech jejich vzniku a mezi místem vzniku a místem jejich spotřeby, 

a poskytuje managementu informace o stavu, podmínkách a rozmístění skladovaných 

produktů“ [6]. 

Skladování představuje významný spojovací článek mezi výrobcem a zákazníkem. Tato 

skutečnost je důvodem, proč se z v minulosti nevýznamné složky logistických systémů 

společností postupně stala jedna z nejdůležitějších oblastí logistiky. Současné požadavky 

zákazníků na rychlejší dodací termíny zboží a trasování zásilek v reálném čase kladou na 

skladování a logistiku společností jako celek vyšší a vyšší nároky. Z těchto důvodů je 

management společností nucen hledat efektivní řešení skladování a navazující distribuce. [6] 

Při hledání vhodného řešení skladování si podniky pokládají dvě skupiny 

otázek – strategického a operativního charakteru. Strategická oblast rozhodování se zabývá 

problémy v delším časovém horizontu, jejichž řešení by mělo být v souladu s celkovou firemní 

strategií a směřovat k obecným cílům podniku. Strategická řešení mají většinou podobu 

dlouhodobého rozhodnutí nebo specifického projektu, např. návrh struktury logistického 

systému nebo projekt konsolidace několika menších skladů do nového centrálního skladu. 

Typickými otázkami strategického rozhodování jsou [6]: 

• Jaký typ skladovacích kapacit využívat – vlastní, pronajaté, veřejné sklady nebo jejich 

kombinaci? 

• Řešit skladování v rámci svých procesů nebo využít externího 3PL (Third-Party 

Logistics) poskytovatele logistických služeb? 

• Investovat do inovativních řešení skladování a manipulace nebo najmout více 

pracovních sil? 

V teoretickém rozboru problematiky skladování bude z uvedených otázek věnována 

pozornost především poslední otázce – investicím do inovativních řešení skladování.  

V oblasti operativních rozhodnutí jsou především řešeny rutinní procesy, jejich řízení 

a kontrola, např. koordinace pracovních sil ve skladu, úpravy výkonu skladu dle sezónnosti 

zboží apod. Rozhodnutí v této oblasti mají krátkodobější charakter (maximálně 1 rok) 

v porovnání se strategickou oblastí, tudíž zde není potřeba pracovat s tak vysokou mírou 

nejistoty jako v případě otázek strategických [6]. 

1.8.1 Charakter a význam skladování 

Význam skladování spočívá především v uskladnění zásob pro všechny fáze výrobního 

a logistického procesu. Zásoby lze obecně rozdělit do dvou základních skupin – zásoby vstupů 

(fáze zásobování výroby – suroviny, materiál, polotovary, součástky, díly) a hotových výrobků 
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(distribuční fáze). Kromě těchto dvou skupin rozlišujeme i zásoby rozpracované výroby 

(meziprodukty) a zásoby k recyklaci nebo likvidaci, které však představují pouze zlomek 

z celkových podnikových zásob [6]. 

Pro udržování zásob mají firmy mnoho důvodů, např. [6]: 

• úspora nákladů na dopravu 

• úspory ve výrobě 

• snaha udržet si dodavatele, popř. získání množstevních slev u dodavatelů 

• specifické strategie zákaznického servisu – rychlé dodávky, garantovaná dostupnost 

zboží, okamžitá výměna zboží při reklamaci apod. 

• reakce na proměnlivé tržní podmínky – sezónnost, výkyvy poptávky, konkurence apod. 

• překlenutí rozdílů v prostoru a času mezi výrobcem a spotřebitelem 

• snaha o minimalizaci celkových logistických nákladů 

• využití koncepce Just-in-time u zákazníků nebo dodavatelů 

• udržení dostupnosti komplexního produktového portfolia 

• podpora reverzní logistiky – prozatímní uskladnění materiálu k recyklaci nebo likvidaci 

S problematikou zásob blízce souvisí také typ distribuční logistiky hotových výrobků na 

trh. V praxi je možné se setkat se dvěma základními typy: systémem tlaku a systémem tahu [6]. 

Systém tlaku je tradiční metodou zásobování trhu výrobky, kdy podnik maximálně využívá 

svou výrobní kapacitu, „tlačí“ výrobky na trh a očekává, že dojde k jejich prodeji. Při využití 

tohoto systému se může firma dostat do situace, kdy je počet vyráběných produktů větší než 

objem prodejů, tudíž dochází k hromadění hotových výrobků ve skladu. Pokud se podniku 

v této situací nepodaří jakýmkoliv způsobem navýšit odbyt produktů, je nucen omezit tempo 

výroby do okamžiku, kdy se nabídka vrátí do rovnováhy s poptávkou. V systému tlaku tedy 

sklad tvoří určitý „nárazník“, který absorbuje nadměrnou produkci [6]. 

Systém tahu je modernějším pojetím řízení distribuce výrobků na trh. Tento systém je úzce 

spjat s tokem informací, analýzami trhu a neustálým monitorováním poptávky, jelikož 

impulsem pro začátek výroby produktů a jejich distribuce je zde požadavek zákazníka. Tato 

skutečnost jej značně odlišuje od systému tlaku, kde impulsem pro začátek produkce 

a distribuce je rozhodnutí podniku čistě na základě svých výrobních kapacit, bez větší 

pozornosti věnované aktuálnímu stavu poptávky. Z uvedeného srovnání obou typů distribuce 

vyplývá, že systém tahu pracuje obecně s menšími skladovými zásobami hotových produktů, 

jelikož výroba začíná až v okamžiku reálné poptávky zákazníků, tudíž jsou výrobky po 

dokončení ihned distribuovány zákazníkům a skladem hotových výrobků pouze protečou. 

Výhodou pro podnik jsou v tomto případě snížené skladovací náklady a nižší množství kapitálu 

vázaného v hotových produktech [6]. 

1.8.2 Funkce skladování 

Funkce skladování se s příchodem moderních informačních systémů značně změnila. 

V minulosti bylo hlavní funkcí skladu především samotné uskladnění surovin nebo produktů, 

bez výrazného propojení s dalšími funkcemi nebo prvky logistického systému. S rozvojem 

informačních systémů a tokem dat v reálném čase se však tato představa změnila a sklady nyní 

musí reagovat na stále se navyšující požadavky zákazníků z hlediska dostupnosti informací, 

preciznosti kompletace objednávek, rychlosti distribuce a celkového objemu dodávek. Z těchto 

důvodů jsou v současné době sklady nejen místem uložení zboží, ale také jeho rozdělování do 

menších balení, konsolidace různých typů zboží do konkrétních objednávek a také zdrojem 
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přesných informací, které v reálném čase proudí informačním systémem jak uvnitř podniku, 

tak směrem k zákazníkům [6]. 

Rozlišujeme tři základní funkce skladování: přesun výrobků, uskladnění výrobků a přenos 

informací [6]. 

Přesun výrobků 

Funkci přesun výrobků lze rozdělit do několika operací [6]: 

• příjem zboží 

o vyložení zboží z dopravního prostředku, vizuální kontrola zboží, kontrola shody 

skutečného počtu zboží s teoretickým, aktualizace informací v systému WMS 

(Warehouse Management System) nebo ERP (Enterprise Resource Planning) 

• uložení nebo transfer zboží 

o uskladnění zboží ve skladu nebo jeho přímý přesun zboží z příjmové zóny do 

zóny kompletace objednávek 

• kompletace objednávek 

o hlavní činnost z hlediska funkce přesunu výrobků, dochází k seskupování 

různých typů zboží v různém množství dle objednávky konkrétního zákazníka 

• překládka zboží = cross-docking (viz obr. 4) 

o vynechání uložení zboží ve skladu, přímé přeložení z příjmové zóny do 

expediční zóny – v případě plného cross-dockingu je vynechán navíc také 

transfer zboží a kompletace objednávek (snížení nákladů a zvýšení rychlosti 

průtoku zboží skladem) 

o vyžaduje precizní koordinaci procesů, tudíž je nutný i bezchybný transfer 

informací 

• expedice zboží 

o kontrola správné kompletace objednávky, balení zboží do manipulačních 

jednotek, označení štítkem s informacemi, aktualizace záznamů v systému 

WMS nebo ERP, umístění zásilek do přepravního prostředku 

Obr. 4: Překládka zboží (cross-docking, vlastní 

zpracování podle [7]). 
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Uskladnění výrobků 

Uskladnění výrobků představuje druhou základní funkcí skladování. Lze jej rozdělit na 

přechodné a časově omezené uskladnění [6]. 

Přechodné uskladnění podporuje funkci přesunu produktů. Trvá pouze po čas, který je 

nezbytně nutný pro doplnění základních zásob, a je vyžadováno nezávisle na reálné obrátce 

zásob. Rozsah přechodného uskladnění se odvíjí od poptávky, modelu logistického systému 

a variability dodacích lhůt dodavatelů [6]. 

O časově omezeném uskladnění mluvíme v případě nadměrných skladových zásob 

k běžně doplňovaným objemům. Tyto zásoby jsou označovány jako pojistné nebo nárazníkové, 

váží se tudíž k systému tlaku. Typickými důvody časově omezeného uskladnění jsou především 

sezónní nebo kolísavá poptávka, úprava produktů (maso, ovoce apod.), nákupy do zásoby nebo 

využití množstevních slev [6]. 

Přenos informací 

Třetí hlavní funkce skladování, přenos informací, prostupuje funkce přesunu výrobků 

i jejich uskladnění. Tato funkce zajišťuje managementu společnosti veškeré potřebné informace 

napříč všemi činnostmi při procesu skladování, ideálně v reálném čase. Podnik shromažďuje a 

pracuje např. s informacemi o stavu zásob, příjmu a výdeji zboží, objemu zboží na cestě nebo 

aktuálně procházejícího skladem, umístění zboží ve skladovacím systému, využití skladovací 

kapacity, využití lidských zdrojů a samozřejmě také s informacemi o zákaznících [6]. 

V dnešní době jsou již téměř ve všech větších podnicích využívány informační systémy 

a technologie 1D nebo 2D čárových kódů (QR kódy), které nahradily skladovou dokumentaci 

v papírové podobě a pomáhají redukovat počet chyb v manipulačních operacích a zvyšovat 

rychlost veškerých procesů. Jelikož se však většinou v systému téměř vždy vyskytuje lidský 

článek, stále je potřeba do něj zahrnout i kontrolní operace [6]. 

I přes velký pokrok v oblasti informačních systémů a toku dat v reálném čase lze ve 

skladovacích systémech mnoha podniků odhalit určité formy neefektivit, např. [6]: 

• příliš vysoký počet manipulačních operací 

• neefektivní využití skladovací plochy a prostoru skladu 

• vysoké náklady na údržbu 

• výpadky a zastavení celého procesu z důvodu zastaralé technologie 

• nemoderní metody příjmu a výdeje zboží 

• zastaralé způsoby zpracování záznamů rutinních činností 

Neustále se navyšující konkurence na trzích nutí podniky přicházet s moderními 

a inovativními řešeními všech činností v rámci procesu skladování. V následující části práce 

bude pozornost věnována především typům skladovacích systémů pro uložení zboží, vhodnosti 

jejich použití a jejich efektivitě z hlediska využití skladovací plochy a prostoru a efektivitě 

manipulačních operací [6]. 

1.8.3 Typy skladového vybavení 

V oblasti skladovacích systémů existuje celá řada dostupných technologií. Úkolem 

každého podniku je v závislosti na skladovaném typu zboží nebo materiálu zvolit vhodnou 

technologii, přičemž je nezbytné zohlednit také vliv dalších faktorů: celkový objem 

materiálového toku, typ manipulační jednotky, typ balení, celkový počet artiklů, počet položek 

v jednotlivých objednávkách apod. [6,8]. 
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Skladové systémy lze rozdělit do dvou základních skupin: statické systémy 

a automatizované systémy. Statické systémy jsou starším typem skladovacích technologií, ve 

kterých je zboží uloženo na daném místě a nemění svou polohu. V tomto případě je při 

vyskladňování nutné, aby operátor skladu vyhledal místo uložení zboží, fyzicky se k němu 

přemístil, vyskladnil zboží z místa uložení a dopravil jej na místo určení [6,8]. 

Automatizované systémy jsou naopak moderním pojetím skladování, kde místo toho, aby 

se operátor pohyboval za zbožím, se zboží naopak pohybuje směrem k operátorovi (princip 

„Goods-to-man“). Díky tomuto konceptu operátor nemusí znát přesné místo uložení dané 

položky, jelikož jej zná informační systém, který dané automatické skladovací technologii tuto 

informaci předá a systém požadovanou položku dopraví přímo na místo určení. Dochází tak 

k výrazné úspoře času, zlepšení ergonomie manipulačního procesu a získání lepšího přehledu 

o skladových zásobách [6,8]. 

1.8.4 Statické skladovací technologie 

Statické skladovací technologie, jak již bylo naznačeno v předchozí kapitole, jsou ukládací 

systémy, kde je zboží uskladněno na určitém místě a svou polohu mění pouze při manuálním 

přemístění operátorem skladu. Mezi nejčastěji využívané statické skladovací technologie patří 

[6,8]: 

• paletové regály 

o nejuniverzálnější technologie skladování zboží s jednoduchým a přímým 

přístupem ke každé paletě 

o optimální řešení pro zboží s různými rozměry i hmotností, které lze seskládat na 

paletu a vytvořit tak jednu typizovanou manipulační jednotku s jednotnými 

celkovými rozměry 

o základní typy paletových regálů: konvenční paletové regály, vjezdové paletové 

regály (Drive-in), spádové paletové regály, paletové regály Push-Back, mobilní 

paletové regály (Movirack) 

• konzolové regály 

o technologie skladování především dlouhých, těžkých a rozměrných předmětů, 

jako např. tyčí, profilů, dřevěných trámů nebo plechů 

o zboží uloženo na horizontálních ramenech 

o v závislosti na hmotnosti skladovaného materiálu lze provádět jak manipulaci 

manuální, tak pomocí vysokozdvižných vozíků či jiných zvedacích zařízení 

• policové regály 

o ideální řešení pro uskladnění menších a středně velkých dílů a součástek 

o manipulace je prováděna operátory skladu manuálně, tudíž je nutné regály 

přizpůsobit fyzickým možnostem pracovníků 

o pro zvýšení efektivity využití skladovací plochy lze u policového skladovacího 

systému uplatnit např. žebříky nebo skladová mezipatra (tzv. mezaniny), které 

však výrazným způsobem zhoršují ergonomii manipulačního procesu 

o základní typy policových regálů: konvenční policové regály, spádové policové 

regály, mobilní policový systém (Moviblock) 

• zásuvkové a skříňové systémy 

o alternativa k policovým regálům při skladování drobných součástí, jako 

např. šrouby, matice, drobné ruční nástroje, elektronické součástky apod. 

o výhodou těchto systémů je možnost využití příček a děličů uvnitř zásuvek, které 

rozdělují plochu zásuvky na různé oddíly 
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o v porovnání s policovými regály vyžadují zásuvkové a skříňové systémy menší 

skladovací plochu, jsou však často velmi nízké a pouze velmi omezeně využívají 

výšku skladu 

1.8.5 Automatické skladovací technologie 

Automatické skladovací technologie jsou moderní systémy skladování výrobků a zboží 

využívající princip „Goods-to-man“ („zboží k operátorovi“), díky kterému na základě dat 

z nadřízeného informačního systému automaticky dopravují požadované položky na určené 

výdejní místo [9]. 

Automatické skladovací technologie umožňují společnostem v porovnání se statickými 

skladovacími systémy výrazně navýšit efektivitu manipulačních operací, produktivitu 

operátorů a celkový materiálový tok, a naopak snížit expediční časy a personální náklady. 

Dalšími výhodami automatických systémů jsou také např. úspora skladovací plochy, zvýšení 

bezpečnosti, zlepšení ergonomie skladu a kontroly nad manipulovaným zbožím díky 

automatizaci vnitropodnikových logistických procesů a toku informací v reálném čase [9]. 

Jako každá technologie mají i automatické skladovací technologie své nevýhody, 

např. vyšší počáteční kapitálové náklady, odstávky systému v důsledku poruch nebo údržby, 

složitější přestavba a přemístění systému, nutnost precizní softwarové integrace, vyšší náklady 

na údržbu nebo nutnost zaškolení pracovníků [9]. 

V praxi jsou společnostmi nejčastěji využívány následující automatické skladovací 

systémy, resp. AS/RS systémy (Automated Storage and Retrieval System = Automatický 

skladovací a vyhledávací systém) [6,8]: 

• automatizované zakladače palet a krabic 

o rozsáhlé automatizované systémy, zakládací jeřáby se pohybují v uličkách, 

volitelné varianty rozměrů a nosností, velké sklady s vysokým počtem 

skladovacích pozic 

• horizontální karusely 

o systém pevně spojených polic/přihrádek poháněných motorem, otáčí se kolem 

osy kolmé k zemi 

o Vhodné pro nízké sklady 

o Nevýhodou je současný pohyb všech polic/přihrádek najednou 

• vertikální karusely 

o systém pevně spojených polic/přihrádek poháněných motorem, otáčí se kolem 

osy vodorovné se zemí 

o maximální využití výšky skladu 

o nevýhodou je současný pohyb všech polic/přihrádek najednou 

• automatické vertikální zakladače 

o systém dvou skladovacích sloupců a sloupce s extraktorem (výtahem) 

umístěným mezi nimi 

o maximální využití výšky skladu 

o pohybuje se vždy pouze jedna police s požadovaným materiálem 

o při manipulaci se zbožím na polici ve výdejním okně zařízení již dokáže 

připravovat další polici v pořadí 
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2 CHARAKTERISTIKA PODNIKU A INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU 

V této části práce bude zpracována stručná charakteristika podniku z pohledu základních 

informací o právnické osobě, historie společnosti, jejího zaměření a produktového portfolia. 

Následně bude představen investiční záměr podniku, původní technické řešení a charakteristika 

a technická specifikace nově zvolené technologie. 

2.1 Profil společnosti a stručná historie 

Základní informace o podniku byly převzaty z Veřejného rejstříku a Sbírky listin 

Ministerstva spravedlnosti České republiky a uspořádány do tab. 2 níže [10]. 

Tab. 2: Základní informace o podniku [10]. 

Obchodní firma Brembo Czech s.r.o. 

Právní forma Společnost s ručením omezeným 

Datum vzniku a zápisu 14. září 2009 

Předmět podnikání 
Výroba, obchod a služby neuvedené v 

přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 

Základní kapitál 605 850 000 Kč 

Společnicí 
FRENI BREMBO S.p.A. (obchodní podíl: 

100 %) 

Společnost Brembo Czech je dceřinou společností mateřské společnosti FRENI BREMBO 

S.p.A., která je mateřskou společností mezinárodní skupiny společností Brembo působící v 16 

státech napříč 3 světovými kontinenty a zaměstnávající celkem 7 700 zaměstnanců. V Evropě 

má skupina Brembo svá výrobní a obchodní střediska v Itálii, Německu, Španělsku, Polsku, 

Rusku, Švédsku, Velké Británii a České republice [11]. 

Základy skupiny Brembo byly položeny v roce 1961 založením první strojní dílny v Itálii. 

V roce 1964 začalo Brembo s výrobou brzdových kotoučů pro automobily, od roku 1972 také 

pro motocykly a v roce 1975 vstoupilo Brembo na pole závodů Formule 1, kde doposud dodává 

brzdové systémy pro monoposty Ferrari [11]. 

V průběhu let si díky technologickým inovacím skupina Brembo vybudovala postavení 

absolutního světového lídra v oblasti prvovýroby brzdových systémů a komponentů pro mnohé 

prestižní evropské, americké a japonské výrobce nejen osobních a užitkových vozidel, ale také 

exkluzivních a luxusních automobilových modelů, motocyklů nebo závodních automobilů [11]. 

Výrobní závod společnosti Brembo Czech s.r.o. byl založen v roce 2010 v lokalitě 

Ostrava-Hrabová. Cílem této investice v hodnotě 35 milionů eur byla výstavba výrobního 

závodu pro produkci automobilových brzdových systémů pro značky Porsche, Audi, BMW, 

Jaguar, Land Rover a mnoho dalších. K 31.12.2018 společnost Brembo Czech zaměstnává 980 

kmenových zaměstnanců a další nespecifikovaný počet agenturních pracovníků [10,11]. 

2.2 Zaměření činnosti skupiny a podniku 

Hlavní oblastí činnosti celé skupiny Brembo je navrhování, vývoj, výroba a prodej 

náhradních dílů v oblasti technologií brzdových kotoučů, třmenů, modulů kol a kompletních 

brzdových systémů pro automobily, motocykly, užitková vozidla a motoristický sport. Brzdové 
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systémy a komponenty značky Brembo jsou vyráběny jak z klasických materiálů, např. litiny 

či hliníku, tak i z inovativních materiálů, např. keramických kompozitů, karbonu a dalších [11].  

Skupina Brembo se zaměřuje na vysokou technologickou úroveň a neustálý výzkum 

a vývoj inovativních tvarů, materiálů a produktů, které nabízejí vysokou kvalitu, bezpečnost, 

spolehlivost, trvanlivost a komfort jak uživatelům nejrozšířenějších běžně vyráběných vozidel, 

tak i uživatelům nejexkluzivnějších a luxusních automobilů všech kategorií. Těchto možností 

a kvalit skupina Brembo dosahuje pomocí vertikální integrace výrobního procesu, která spojuje 

všechny fáze produkce a kombinuje inovativní myšlenky v oblastech výzkumu a vývoje, know-

how v oblasti komponent brzdových systémů, hlubokou znalost sféry hutnictví, moderní 

technologie slévání a obrábění kovů, precizní montáž a testování produktů a v neposlední řadě 

neustálé zefektivňování celého výrobního procesu [11]. 

Společnost Brembo používá pro obrábění hliníkových brzdových komponentů moderní 

obráběcí nástroje vyrobené především z polykrystalického diamantu. Důvodem volby tohoto 

materiálu je vysoká trvanlivost řezných nástrojů v porovnání např. s rychlořeznými ocelemi 

nebo slinutými karbidy, tudíž není nutné udržovat zásoby vysokého počtu kusů obráběcích 

nástrojů. Zároveň také dochází k časovým úsporám z důvodu nižšího počtu korekcí a výměn 

nástrojů. Přestože jsou nástroje z polykrystalického diamantu výrazně dražší v porovnání 

s ostatními materiály, ze zkušeností a kalkulací společnosti Brembo vyplývá, že jejich použití 

je jak technologicky, tak ekonomicky efektivnější než použití levnějších obráběcích materiálů 

[12]. 

Kromě využití inovativních technologií, materiálů a zajištění vysoké kvality produktů je 

posláním skupiny Brembo také zodpovědný přístup k životnímu prostředí, využívání 

ekologicky šetrných technologií, úspora energií a zdrojů a recyklace veškerých použitých 

materiálů napříč všemi fázemi výrobního procesu [11]. 

V oblasti náhradních dílů poskytujte skupina Brembo produkty na vysoké technologické 

úrovni pro více než 96 % aktuálně provozovaného vozového parku. Jedná se především 

o brzdové kotouče, dále také brzdové čelisti, bubny, destičky nebo hydraulické komponenty 

[11]. 

Skupina Brembo se již od 70. let minulého století věnuje také návrhům a výrobě brzdových 

systémů a spojek pro závodní vozy. K tomuto účelu Brembo vyvíjí kompletní řadu výrobků pro 

prostředí motoristických závodů, která slouží týmům ve všech hlavních motoristických soutěží 

[11]. 

2.3 Investiční záměr podniku 

Práce bude vyhodnocovat již provedenou investici do nákupu automatického vertikálního 

zakladače Modula LIFT, který společnost Brembo pořídila jako nové řešení skladování řezných 

nástrojů pro obrábění především hliníkových součástí ve výrobě brzd. Původním řešením bylo 

uložení nástrojů v nízkých skříních se zásuvkami, u kterých docházelo k velkým časovým 

ztrátám při vyhledávání požadovaných výrobních nástrojů zaměstnanci. 

Od investice do zařízení Modula LIFT si společnost slibovala zkrácení časů potřebných 

k nalezení potřebného nástroje, čímž by došlo k časovým úsporám při práci nástrojářů a tím 

pádem i úspoře personálních nákladů společnosti na tyto zaměstnance, jelikož by během směny 

zvládli větší množství práce, případně by bylo dokonce možné snížit počet zaměstnanců 

nástrojárny. Zároveň by díky efektivnímu využití podlahové plochy, které je na pracovišti 

nástrojárny velmi výrazný nedostatek, bylo možné využít ušetřenou plochu na jiné účely, které 

by se kladným způsobem promítnuly do finančních toků společnosti. 
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Podnik v současné době plánuje investici do dalších automatických vertikálních zakladačů 

Modula LIFT v časovém horizontu několika následujících let, tudíž je cílem práce vyhodnotit 

kladné peněžní toky a efektivitu původní investice do zařízení Modula LIFT a na základě 

výsledků sestavit doporučení pro následující investice. 

2.3.1  Původní řešení skladování 

Společnost Brembo Czech používala jako původní řešení skladování obráběcích nástrojů 

skříně na nářadí GARANT GridLine 40×28G se zásuvkami 36×24G od značky Hoffman, viz 

obr. 5 [12,13]. 

Tyto skříně s plně vysouvatelnými zásuvkami o nosnosti 200 kg umožňovaly bezpečné 

uložení řezných nástrojů díky centrálnímu zamykání se zámkem a cylindrickou vložkou, který 

bránil jakémukoliv neoprávněnému přístupu do zásuvek [13]. 

Hlavním nedostatkem řešení skladování nástrojů pomocí zásuvkových skříní Hoffman 

byla nedostatečná informovanost o přesném místě uložení obráběcích nástrojů, což 

zapříčiňovalo dlouhé vyhledávací a manipulační časy operátorů nástrojárny. Další nevýhodou 

také bylo zastavění velké podlahové plochy, jelikož skříně plně nevyužívaly dostupnou světlou 

výšku prostoru nástrojárny. V původním stavu se v prostoru nástrojárny nacházelo celkem 11 

zásuvkových skříní, přičemž by v případě zamítnutí investičního projektu bylo nutné dokoupit 

dalších 11 skříní [12]. 

2.3.2 Nové řešení skladování – automatický vertikální zakladač Modula LIFT 

Automatické vertikální zakladače Modula LIFT (také označovány jako automatické 

výtahové nebo policové zakladače, skladovací nebo výtahové věže či nesprávně „kardexy“) 

jsou komplexním, flexibilním a produktivním řešením skladování drobných a středně velkých 

předmětů ve všech průmyslových odvětvích. Tato zařízení jsou dalším vývojovým stupněm 

technologie skladování, jelikož v porovnání s klasickými statickými regály mnohem lépe 

Obr. 5: Skříň na nářadí GARANT GridLine 40×28G se 

zásuvkami 36×24G [33]. 
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využívají každý čtvereční centimetr plochy a umožňují také maximální využití světlé výšky 

budovy, jelikož jejich výška může dosahovat až 16 100 mm. Výhodou automatických 

výtahových zakladačů v porovnání s automatizovanými zakladači palet a krabic je především 

modulárnost jejich konstrukce a možnost umístění stroje do téměř libovolného dostupného 

místa jak ve skladu, tak ve výrobních prostorech, bez nutnosti jakékoliv reorganizace 

dispozičního řešení skladu nebo výroby [14]. 

Konstrukce automatických vertikálních zakladačů Modula LIFT je tvořena dvěma 

skladovacími sloupci s policemi (jeden v přední a druhý v zadní části stroje) a z dopravního 

sloupce uprostřed zařízení, ve kterém se ve vertikálním směru pohybuje extraktor (výtah) 

dopravující police do výdejního okna ve spodní části zařízení. Zařízení lze vybavit několika 

výdejními okny jak naproti sobě (na přední i zadní straně), tak nad sebou, což společnostem 

umožňuje stroje využívat jako flexibilní řešení skladování a zároveň dopravy materiálu napříč 

několika patry budovy, např. v nemocnicích nebo kancelářských budovách. Typická 

konfigurace zařízení s jedním výdejním oknem na úrovni podlahy je zobrazena na obr. 6 níže 

[14]. 

Extraktor dopravující police do výdejního okna se uvnitř zařízení pohybuje ve vertikálním 

směru díky ozubeným řemenům s šípovým ozubením značky Eagle, které jsou uvnitř vyztuženy 

ocelovými lanky. Inovativní řešení pohonu pomocí řemenu s šípovým ozubením zajišťuje 

zařízením Modula LIFT konkurenční výhodu v podobě samostředící funkce převodu díky 

eliminaci možnosti bočního posunu řemenu v drážkách řemenice. Tato výhoda také mimo jiné 

umožňuje zkrácení servisních časů při údržbě zařízení [14]. 

Obr. 6: Automatický vertikální zakladač Modula LIFT [9]. 
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Do výdejního okna je v horizontálním směru police dopravována pomocí článkového 

řetězu s kovovými háčky, které se zachytí do výstupků na spodní straně police a vytlačí polici 

do manipulační polohy ve výdejním okně. Po dokončení práce operátora je pak police pomocí 

stejného mechanismu natažena zpět na extraktor a dopravena do své skladovací pozice 

v předním nebo zadním sloupci zařízení, kde je uložena v drážkách s výškovým rozlišením 25 

mm [14]. 

Kovové police, ve kterých je v automatických vertikálních zakladačích Modula LIFT 

uložen materiál a zboží, jsou vyráběny z ohýbaného plechu a svařovány pomocí technologie 

bodových svarů. Police jsou dostupné v různých rozměrech dle standardizované nabídky 

výrobce: šířka od 1 500 do 4 100 mm, hloubka 654 nebo 857 mm. V případě velmi malých 

prostorů lze alternativně zvolit zařízení řady Modula Sintes nebo Modula SLIM, kde u obou 

řad začíná šířka polic již na 1 300 mm a hloubka u řady SLIM již na 425 mm, což umožňuje 

maximálně flexibilní řešení skladování i v těch nejmenších prostorech. Maximální nosnost 

polic je 990 kg u zařízení Modula LIFT a 350 kg u zařízení Modula SLIM [14]. 

Zařízení Modula LIFT je řízeno softwarovou aplikací Modula OS a softwarem pro řízení 

skladu Modula WMS. Aplikace Modula OS umožňuje operátorům fyzické ovládání stroje 

pomocí grafického rozhraní na dotykových displejích, pomocí kterých lze volat jednotlivé 

police s uloženým materiálem. Software Modula WMS umožňuje podnikům správu a řízení 

skladu v reálném čase, podává dokonalý přehled o veškerém uskladněném materiálu, výši jeho 

zásob a místě jeho uložení a poskytuje také rozhraní pro integraci zařízení Modula LIFT do 

podnikového ERP systému [14]. 

Automatický proces zaskladnění, popř. vyskladnění zboží dle principu „Goods-to-man“ 

začíná přivoláním vybrané police uvnitř zařízení Modula LIFT. Volání lze uskutečnit různými 

způsoby [14]: 

• Příkazem pro dopravu konkrétního čísla police do výdejního okna 

• Zadáním názvu či kódového označení zboží, popř. naskenováním čárového kódu artiklu 

• Přihlášením obsluhy ke konkrétní objednávce z ERP systému, popř. naskenováním 

čárového kódu objednávky 

V případě zaskladnění lze při nejjednodušším způsobu řízení skladu prostým příkazem 

přivolat polici, na kterou je následně libovolným způsobem naskladněn materiál do maximální 

povolené nosnosti. V tomto případě zařízení nevede skladovou evidenci a je úkolem pracovníků 

skladu vést přehled o místě uskladnění veškerého materiálu. Výhodou je pak pouze rychlejší 

pracovní tempo díky automatické dopravě polic do výdejního okna při vyskladňování [14]. 

V pokročilejší variantě skladování pomocí zařízení Modula LIFT je v řídicím systému 

stroje vytvořena databáze skladovaných artiklů. Při zaskladňování zboží do zařízení zadávají 

operátoři informace o typu a množství položek umístěných na konkrétní polici, popř. do 

konkrétního oddílu police (tzv. compartment). Zařízení pak tyto informace ukládá do databáze 

a vede evidenci, na které polici je uložen jaký typ zboží a v jakém počtu. Při volání pomocí 

názvu, kódového označení či čárového kódu zboží pak zařízení samo vybere a dopraví do 

výdejního okna polici s požadovaným zbožím. Pokud je zboží uloženo na více policích nebo 

ve více compartmentech, lze postupovat pomocí různých typů řízení zásob, např. FIFO (First 

In, First Out), LIFO (Last In, First Out), FEFO (First Expiring, First Out), čísel výrobních šarží 

apod [14]. 

Nejpokročilejším systémem skladování s využitím zařízení Modula LIFT je integrace 

softwaru Modula WMS do firemního ERP systému. Existují 2 typy této integrace: přímé řízení 

softwaru Modula WMS pomocí systému ERP nebo tzv. systém „blackbox“. V prvním, výrazně 

složitějším typu řízení, dochází ke kompletnímu převzetí řízení skladovacích zařízení Modula 
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systémem ERP, který má detailní přehled o každém kusu zboží na všech policích v zařízení. 

Systém ERP pak zasílá stroji přímý příkaz pro vyskladnění daného zboží z konkrétního 

compartmentu na určité polici a operátor zařízení pak jen fyzicky vyskladňuje nebo naskladňuje 

zboží na pozici, kterou určuje firemní ERP. 

V druhém, poněkud jednodušším a uživatelsky přívětivějším typu integrace, představuje 

Modula WMS pro systém ERP tzv. „blackbox“ (černá skříňka). V tomto případě systém ERP 

softwaru Modula WMS pouze předává požadavky na zaskladnění nebo vyskladnění určitého 

typu zboží ve stanoveném množství a zbytek procesu nechává pod kontrolou softwaru Modula 

WMS, který si automaticky na základě rozhodovacích algoritmů vybere, na jakou polici a do 

jaké pozice zboží uloží nebo ze které pozice materiál vyskladní. 

V případě obou typů integrace dokáže software Modula WMS přebírat ze systému ERP 

konkrétní zákaznické nebo výrobní objednávky, zpracovat seznam jednotlivých položek 

a následně automaticky začít dopravovat police s položkami do výdejního okna, kde operátor 

jednoduše manuálně odebírá nebo ukládá jednotlivé kusy zboží. K tomu mu napomáhá 

ergonomické umístění výdejního okna v ideální pracovní výšce a široká škála dostupného 

příslušenství, např. klasické či alfanumerické LED lišty, které zobrazují pozici požadovaného 

zboží nebo místo pro jeho zaskladnění v podélné ose, popř. laserový ukazatel, který ukazuje 

pozici na polici v podélné i příčné ose [14]. 

Hlavními uživatelskými výhodami automatických vertikálních zakladačů Modula LIFT 

jsou [15]: 

• úspora skladovací plochy až o 90 % 

o výška stroje až 16 100 mm, maximální využití světlé výšky budovy 

o dynamické řízení výšky polic se skladovaným materiálem pro minimalizaci 

„mrtvé výšky“ v prostoru mezi policemi 

• úspora času 

o bezchybná dohledatelnost zboží, které je přehledně uloženo na jednom výdejním 

místě 

o uložení nejčastěji manipulovaných polic v blízkosti výdejního okna 

• snížení rizik při práci 

o ergonomicky umístěné výdejní okno 

o omezení pohybu operátorů po skladu mezi manipulační technickou, popř. po 

schodištích, mezaninech apod. 

• zvýšení zabezpečení zboží 

o přihlášení do zařízení pouze pomocí uživatelského jména a hesla, EKS čipu či 

magnetické nebo RFID karty 

o možnost udělení přístupu do určitých polic pouze vybraným osobám 

o historické záznamy o manipulačních operacích 

• redukce chyb operátorů 

o automatizace manipulačních procesů, eliminace papírových dokumentů 

(příjemky, výdejky, objednávkové listy apod.) 

o intuitivní a uživatelsky přívětivé grafické rozhraní 

o vizuální pomůcky pro manipulaci se zbožím (LED lišty, laserové ukazatele 

apod.) 

• kontrola skladových zásob 

o informace o skladové zásobě v reálném čase 

o možnost několika typů inventarizace: po jednotlivých artiklech, po policích 

nebo inventura celého zařízení 

• možnost softwarové integrace 
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o široká řada softwarových funkcí pro skladování, manipulaci s materiálem 

a řízení zásob 

o předem definované rozhraní pro integraci s jakýmkoliv ERP systémem, 

např. SAP, Baan, Navision, Helios, K2 a mnoho dalších 

Kromě výše uvedených výhod lze také automatické vertikální zakladače Modula LIFT 

integrovat do automatických výrobních linek v rámci trendu automatizace průmyslu 

a digitalizace výroby Průmysl 4.0, kde je zařízení kompletně ovládáno nadřazeným 

informačním systémem, popř. obsluhováno antropomorfními či jinými průmyslovými roboty. 

Tato integrace umožňuje zvýšení efektivity produkce, zlepšení flexibility a kontinuity 

zásobování výrobního procesu a omezení odstávek výroby v důsledku chyb v materiálovém 

toku vstupních surovin a komponentů [14,15]. 

Poslední obecnou výhodou použití automatických skladovacích technologií pro podniky 

je možnost využití dotací Evropské unie, např. v rámci Operačního programu Technologie 

a aplikace pro konkurenceschopnost (OPTAK), ve kterém bude v letech 2021-2027 rozděleno 

mezi české společnosti více než 100 miliard Kč. Tato dotace je zaměřena na menší a střední 

podniky, avšak za určitých podmínek ji budou moci nárokovat i společnosti nad 249 

zaměstnanců. Přestože zdroje z dotací nepokryjí kompletní investiční náklady (pro nárokování 

dotací je často vyžadována spoluúčast vlastních finančních zdrojů nebo cizích zdrojů, 

např. v podobě bankovního úvěru), pro řadu menších podniků mohou být výraznou pomocí při 

investicích do inovativních automatických technologií, jelikož jsou tyto investice často spojeny 

s vysokými pořizovacími náklady [16]. 

Společnost Brembo v rámci investičního projektu pořídila automatický vertikální zakladač 

Modula LIFT MX75, jehož technická specifikace je uvedena v tab. 3 níže. 

Tab. 3: Technická specifikace zařízení Modula LIFT MX75 ve společnosti Brembo Czech [12]. 

Technické parametry Hodnoty parametrů 

Výška zařízení 6 700 mm 

Půdorys zařízení (Š x H) 3 517 x 2 556 mm 

Rozměry police (Š x H) 3 100 x 654 mm 

Počet polic 52 ks 

Rastr výškového uložení polic 25 mm 

Nosnost police 750 kg 

Celková nosnost zařízení 39 000 kg 

Průměrné zatížení podlahy 4 988 kg/m2 

Typ výdejního okna Interní jedno-policové 

Maximální výška uložených nástrojů 695 mm 

Maximální počet operací 78 cyklů/hod 

Uživatelské rozhraní 10,4" průmyslový ovládací panel CoPilot® 

Zdroj elektrické energie 400 V AC, 50 Hz 

Řídicí systém Modula OS 

Systém pro řízení a správu skladu Modula WMS Base 
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Od investice do zařízení Modula LIFT si společnost Brembo Czech slibovala vyřešení 

problému nedostatečné informovanosti o přesném místě uložení obráběcích nástrojů, jelikož 

řídicí systém zařízení Modula LIFT obsahuje databázi a evidenci veškerých uložených nástrojů, 

včetně jejich počtu a místa uložení. Zároveň podnik při použití této nové technologii očekával 

zkrácení manipulačních a vyhledávacích časů díky vizuálním pomůckám (displej ovládacího 

panelu zařízení a laserový ukazatel), které usnadňují práci operátorů a přehledně jej navádějí 

ke správnému nástroji. Dalšími významnými benefity automatického vertikálního zakladače, 

které společnost plánovala využit, byla také úspora podlahové plochy díky využití maximální 

světlé výšky prostoru nástrojárny, možnost odstranění dosavadního řešení skladování v podobě 

skříní se zásuvkami a úspora v podobě neuskutečněného nákupu dalších 11 skříní pro uložení 

obráběcích nástrojů [12].  
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3 SBĚR A ANALÝZA DAT 

Kapitola Sběr a analýza dat se bude zabývat sběrem informací a jejich následným 

vyhodnocením. Hlavním zdrojem informací budou reálná naměřená data z období duben 2015 

až leden 2020, poskytnutá společností Brembo Czech pro účely vyhodnocení investičního 

projektu. Tato data budou doplněna informacemi z dalších veřejně dostupných zdrojů, 

např. účetních závěrek a výkazů společnosti Brembo Czech, statistik Ministerstva průmyslu 

a obchodu České republiky, České národní banky a dalších institucí. Pro výpočet budou dále 

také predikována data týkající se příjmů a výdajů spojených se zařízením Modula LIFT pro 

následující roky. 

3.1  Rozvaha společnosti 

Součástí výroční zprávy společnosti Brembo Czech s.r.o. pro rok 2018 (v době zpracování 

diplomové práce ještě nebyla zveřejněna výroční zpráva za rok 2019) je i rozvaha společnosti 

k 31.12.2018. Data z rozvahy budou použita pro kontrolu platnosti základních pravidel 

financování a ke stanovení vhodného způsobu financování investice. Rozvaha a její položky 

jsou uvedeny v tab. 4. 

Tab. 4: Rozvaha společnosti k 31. 12. 2018 – vybraná data [10], grafické provedení dle [17]. 

Rozvaha společnosti Brembo Czech, s.r.o. k 31. 12. 2018 (v tisících Kč) 

Aktiva 3 649 362 

Stálá aktiva 

Dlouhodobý hmotný majetek 1 358 610 

Dlouhodobý nehmotný majetek 2 171 

Dlouhodobý finanční majetek 0 

Oběžná aktiva 

Zásoby 713 490 

Dlouhodobé pohledávky 169 515 

Krátkodobé pohledávky 1 362 800 

Peněžní prostředky 15 743 

Časové rozlišení Časové rozlišení aktiv 27 033 

Pasiva 3 649 362 

Vlastní kapitál 

Základní kapitál 605 850 

Ážio a kapitálové fondy 181 840 

Fondy ze zisku 0 

Hospodářský výsledek z let minulých 743 647 

Hospodářský výsledek z běž. účet. obd. 7 722 

Cizí kapitál 

Rezervy 79 690 

Dlouhodobé závazky 0 

Krátkodobé závazky 1 686 693 

Časové rozlišení Časové rozlišení pasiv 343 920 

Z dat uvedených v tab. 4 výše je patrné, že hodnota aktiv se rovná hodnotě pasiv, tudíž je 

splněna bilanční rovnice. 



43 

 

Na základě informací uvedených v rozvaze lze ověřit, zda společnost respektuje základní 

pravidla financování. Prvním pravidlem je zlaté pravidlo financování, které říká, že stála aktiva 

podniku by měla být financována pouze vlastním nebo dlouhodobým cizím kapitálem [4]. Tuto 

skutečnost lze ověřit výpočtem dle vztahu 2: 

 𝑆𝐴 ≤ 𝑉𝐾 + 𝐷𝐶𝐾 (2) 

1 358 610 + 2 171 ≤ 605 850 + 181 840 + 743 647 + 7 722 + 79 690 

1 360 781 ≤ 1 618 749 → 𝑛𝑒𝑟𝑜𝑣𝑛𝑖𝑐𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑡í 

Z výše uvedeného výpočtu vyplývá, že první základní pravidlo financování je splněno. 

Druhým pravidlem je zlaté pravidlo vyrovnání rizik, podle kterého by měl vlastní kapitál 

podniku převyšovat součet dlouhodobého a krátkodobého cizího kapitálu [3]. V tomto 

konkrétním případě podle vztahu 3: 

 𝑉𝐾 ≥ 𝐷𝐶𝐾 + 𝐾𝐶𝐾 (3) 

605 850 + 181 840 + 743 647 + 7 722 ≥ 79 690 + 1 686 693 

1 539 059 ≥ 1 766 383 → 𝑛𝑒𝑟𝑜𝑣𝑛𝑖𝑐𝑒 𝑛𝑒𝑝𝑙𝑎𝑡í 

Dle výše uvedeného výpočtu podnik nesplňuje zlaté pravidlo vyrovnání rizik. Přestože tato 

skutečnost nepředstavuje pro podnik existenční hrozbu, rozložení pasiv v tomto poměru 

znamená pro společnost zvýšené riziko. Situaci by bylo možné vyřešit dvěma způsoby: 

1. Společnost má vysoké množství krátkodobých pohledávek, tudíž by šlo zatlačit na 

zákazníky, urychlit proplacení faktur a z přijatých finančních prostředků uhradit část 

krátkodobých závazků. 

2. Společnost disponuje vysokými zásobami, přičemž přibližně 64,5 % hodnoty zásob 

tvoří materiál [10]. Podnik by mohl zvážit optimalizaci výše zásob, což by teoreticky 

vedlo k uvolnění části finančních prostředků, které by následně bylo možné použít na 

uhrazení části krátkodobých závazků. 

3.2 Zdroje dlouhodobého financování a způsob financování investice 

Automatické vertikální skladovací zařízení Modula LIFT představuje z pohledu rozvahy 

dlouhodobý hmotný majetek, tudíž může být dle zlatého pravidla financování investice do 

zařízení financována vlastním kapitálem nebo dlouhodobým cizím kapitálem. 

Jelikož se v rozvaze společnosti Brembo nevyskytují žádné dlouhodobé závazky, lze 

usoudit, že veškeré své investice financuje z vlastního kapitálu. Tato skutečnost byla potvrzena 

při konzultaci s kontaktní osobou v podniku [12]. O vhodnosti tohoto rozhodnutí by bylo možné 

polemizovat na základě porovnání výše nákladů na vlastní kapitál a úrokových sazeb 

dlouhodobých úvěrů např. pomocí ukazatele WACC, při velikosti společnosti Brembo Czech, 

celé skupiny Brembo a majetkových poměrech ve skupině však lze přepokládat, že finanční 

vedení podniku již všechny varianty financování dlouhodobého hmotného majetku 

vykalkulovalo a zhodnotilo, tudíž bude tato varianta pokládána za nejefektivnější. Vzhledem 

k volbě kompletního samofinancování investice tudíž nemá výpočet ukazatele WACC v tomto 

případě žádný smysl, jelikož by se jeho hodnota rovnala kalkulační úrokové míře zvolené 

podnikem. 
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Při konzultaci s kontaktní osobou v podniku bylo zjištěno, že minimální požadované 

kapitálové úročení (výnosnost) bylo vedením podniku pro všechny investiční projekty 

stanoveno na 0,7 %. Přestože se tato hodnota zdá být značně nízká (nepřevyšuje průměrnou 

hodnotu inflace ani výnosnost státních dluhopisů), toto rozhodnutí společnosti Brembo bude 

v práci respektováno a veškeré výpočty budou provedeny za požadované výnosnosti 0,7 %. 

Pro porovnání byla na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky 

v rámci Finanční analýzy podnikové sféry za rok 2018 zjištěna informace, že v oblasti průmyslu 

byla průměrná hodnota rentability vlastního kapitálu (ROE = Return on Equity) 11,42 % [18], 

což je výrazně vyšší hodnota v porovnání s 0,7 % stanovenými podnikem, tudíž budou 

nejdůležitější výpočty (kalkulace čisté současné hodnoty a analýza citlivosti) provedeny i pro 

tuto variantu za účelem porovnání výsledků. 

3.3  Analýza nákladových položek 

V kapitole Analýza nákladových položek budou postupně rozebrány a vykalkulovány 

veškeré náklady společnosti Brembo, které jsou spojené s automatickým vertikálním 

skladovacím zařízení Modula LIFT. 

Analýza se bude zabývat pořizovacími náklady investice, personálními náklady, náklady 

na opravy a údržbu zařízení, náklady na energie, náklady na prostory, kalkulačními odpisy 

a kalkulačními úroky. Veškeré nákladové položky budou převedeny do měny euro, jelikož 

největší nákladové položky byly hrazeny právě v této měně. K převodu budou použity 

průměrné kurzy z historických dat České národní banky a její prognózy pro vývoj kurzu 

v budoucích letech [19]. 

Pořizovací náklady investice 

Pořizovací náklady investice představují z pohledu podniku jednorázový kapitálový výdaj 

na pořízení zařízení Modula LIFT MX75, popsaného v předchozí části práce, včetně jeho 

dopravy, instalace, uvedení do provozu a školení obsluhy. Celková suma finančních prostředků, 

která byla jednorázově uhrazena po uvedení zařízení do provozu dne 21. dubna 2015, činila 

39 442 € a představovala pro podnik počáteční kapitálový výdaj. 

Personální náklady 

Zařízení Modula LIFT je umístěno v prostorách nástrojárny obráběcích strojů a je 

obsluhováno jedním pracovníkem na pozici nástrojář v každé směně třísměnného provozu [12]. 

V zařízení jsou uloženy nástroje pro obrábění především hliníkových dílců. 

Pro výpočet ročních personálních nákladů bylo nutné stanovit průměrný čas potřebný na 

jednu operaci, tzn. jedno vychystání, popř. zaskladnění nástroje do skladu, a celkový počet 

těchto operací během jednoho kalendářního roku. 

Pracovní cyklus nástrojárny se skládá z následujících operací [12]: 

1. Ve výrobě se blíží konec trvanlivosti výrobního nástroje, tudíž je do nástrojárny odeslán 

požadavek na nový nástroj 

2. Pracovník nástrojárny na základě požadavku vyhledá a vychystá požadovaný nástroj 

3. Nový nástroj je dopraven na pracoviště a starý nástroj je odeslán do ostřírny, popř. 

vyřazen a je objednán nový nástroj 

4. Opravený/nový nástroj dorazí po několika dnech zpět do nástrojárny 

5. Pracovník vyhledá správné místo pro uložení opraveného nebo nového nástroje a vloží 

jej na místo 
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Z výše popsaného popisu cyklu je patrné, že mezi vychystáním nástroje a jeho opětným 

naskladněním (operace 2 a 5) je prodleva několika dnů, tudíž si pracovník není schopen 

zapamatovat informaci o přesném místě uložení daného nástroje [12]. Na základě této 

skutečnosti lze předpokládat, že operace vychystání a naskladnění vyžadují přibližně stejný 

průměrný čas. 

Na základě vlastního měření pracovníků nástrojárny byl při použití původní skladovací 

technologie (skříně se zásuvkami) stanoven pro operaci č. 2 a 5 jednotkový čas 5,5 minuty [12]. 

Stejné měření jednotkového času operace 2 a 5 bylo provedeno i po instalaci zařízení Modula 

LIFT a byla stanovena jeho průměrná hodnota 0,5 minuty [12]. Již nyní je patrná velmi 

významná, přibližně 91% časová úspora, která se promítne do úspor v personálních nákladech 

podniku. 

V dalším kroku výpočtu byl stanoven průměrný roční počet cyklů zařízení, přičemž 

1 cyklus zařízení (doprava police do výdejního okna, naskladnění, resp. vychystání nástroje 

a návrat police na místo) odpovídá jedné operaci, tudíž celkový pracovní cyklus (vychystání 

nástroje a zaskladnění opraveného nebo nového nástroje) představuje 2 cykly zařízení. 

Zařízení Modula LIFT monitoruje počet cyklů od svého uvedení do provozu (v tomto 

případě 21. dubna 2015) a při měření, provedeném dne 14. ledna 2020 přímo na místě instalace, 

byl z řídicího systému zařízení zapsán celkový počet 103 708 cyklů. Od tohoto čísla byly 

odečteny cykly, které proběhly v rámci 13 servisních prohlídek, přičemž počet těchto cyklů lze 

přibližně určit dle počtu polic ve stroji. Výsledný počet cyklů pro výpočet pak byl stanoven na 

102 896 cyklů. Toto číslo bylo dále poděleno stávajícím počtem let, kdy bylo zařízení 

v provozu (k 14. lednu 2020 přibližně 4,73 let), z čehož byl následně stanoven průměrný počet 

21 734 cyklů na jeden rok. 

Výpočet celkových ročních personálních nákladů pak byl proveden pomocí vztahu: 

 𝑁𝑝𝑒𝑟𝑠 =
1,34×𝐻𝑀×𝑡𝐴×𝑁𝑐𝑦𝑘

160×60×𝑘𝐻𝑀
    [€] (11) 

kde:  𝐻𝑀 – průměrná měsíční hrubá mzda zaměstnance na pozici nástrojář [€] 

 𝑡𝐴 – jednotkový čas operace [min] 

 𝑁𝑐𝑦𝑘 – průměrný počet cyklů za kalendářní rok [-] 

  𝑘𝐻𝑀 – koeficient vyjadřující vliv meziročního růstu mezd [-] 

Do vztahu byla za jednotkový čas operace tA dosazena hodnota 0,5 minut, jelikož se tento 

čas pojí k nové technologii, jejíž náklady kalkulujeme. Společnost Brembo Czech pro výpočet 

bohužel neposkytla informace o reálné hrubé mzdě svých pracovníků na pozici nástrojáře, tudíž 

bylo nutné tuto hodnotu určit z celorepublikových průměrů. Hrubá mzda na pozici nástrojáře 

se v roce 2019 pohybovala v rozmezí 23 000 Kč až 37 000 Kč, pro výpočet tedy byla použita 

její průměrná hodnota 30 000 Kč [20]. Tato částka byla pomocí koeficientu kHM upravena dle 

historických statistik pro minulé roky i budoucí roky o meziroční procentuální navýšení platů 

z dat Českého statistického úřadu [21,22]. Zároveň bylo také pomocí lineární regrese odhadnuto 

procentuální navýšení platů pro následující roky. 

Výsledné personální náklady pro jednotlivé roky jsou uvedeny níže v tab. 5 v kapitole 

Vyhodnocení nákladových položek. 

Náklady na prostory 

Kalkulace nákladů na prostory byla provedena na základě podlahové plochy využité 

zařízením Modula a částkou placenou za jeden metr čtvereční za jednotku času. 
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Společností Brembo byla poskytnuta informace, že jejich náklady na metr čtvereční plochy 

činí 4,9 € za každý měsíc [12]. Zařízení Modula, nainstalované ve společnosti, má obdélníkový 

půdorys s šířkou 3 517 mm a hloubkou 2 556 mm, tudíž velikost zastavěné plochy je přibližně 

8,99 m2. Roční náklady na prostory jsou pak určeny součinem plochy, jednotkového nákladu 

a počtu měsíců v roce. 

Pro budoucí roky (rok 2021 a dále) byly náklady na prostory odhadnuty za pesimistického 

předpokladu navýšení jednotkového nákladu na plochu o 5 % ročně. Výsledné náklady na 

prostory pro jednotlivé roky jsou uvedeny níže v tab. 5 v kapitole Vyhodnocení nákladových 

položek. 

Náklady na energie 

Zařízení Modula při své činnosti spotřebovává elektrickou energii pro pohon řídicího 

systému a veškerých mechanismů uvnitř zařízení. Základem pro kalkulaci nákladů na energie 

byl průměrný roční počet cyklů zařízení, ze kterého byla odvozena roční spotřeba elektrické 

energie. Pomocí sazby za jednu kWh pak byly vyčísleny celkové roční náklady na elektrickou 

energii. 

Průměrný roční počet cyklů již byl stanoven v kapitole Personální náklady na 21 734 cyklů 

za rok. Pomocí nástroje FEM od společnosti Modula [23] byla pro zařízení shodného typu 

MX75 stanovena spotřeba elektrické energie v závislosti na počtu cyklů za rok. Pro průměrný 

počet 21 734 cyklů za rok pak byla pomocí poměru stanovena spotřeba 355,7 kWh za rok. 

Náklad na jednu kWh elektrické energie pro společnost Brembo činí 2,041 Kč [18]. Celkový 

roční náklad na energie je pak součinem počtu kWh za rok a jednotkového nákladu. 

Pro budoucí roky (rok 2021 a dále) byly náklady na energie odhadnuty za pesimistického 

předpokladu navýšení jednotkového nákladu na plochu o 5 % ročně. Výsledné náklady na 

energie pro jednotlivé roky jsou uvedeny v tab. 5 v kapitole Vyhodnocení nákladových 

položek. 

Kalkulační úroky 

Náklady na kalkulační úroky jsou vztaženy ke kapitálu vázanému v investici. Jednou 

z variant výpočtu kalkulačních úroků je využití průměrného vázaného kapitálu v investici, který 

byl v tomto případě stanoven jako polovina pořizovací ceny investice [3]. Roční náklady na 

kalkulační úroky pak byly určeny jako součin této hodnoty a kalkulační úrokové míry. 

Pořizovací cena zařízení Modula činila 39 442 € [12], průměrný vázaný kapitál investice 

tedy má hodnotu poloviční, tzn. 19 721 €. Kalkulační úroková míra činila v případě společnosti 

Brembo Czech 0,7 %. Součinem těchto dvou hodnot byly určeny výsledné náklady na 

kalkulační úroky pro jednotlivé roky, které jsou uvedeny níže v tab. 5 v kapitole Vyhodnocení 

nákladových položek. 

Náklady na opravy a údržbu 

V části náklady na opravy, údržbu a technické zhodnocení byly zahrnuty veškeré náklady 

spojené se servisem zařízení a výměnou vadných a opotřebených součástí. 

Podobně jako ostatní strojní zařízení má i automatický vertikální zakladač Modula 

výrobcem stanovené intervaly servisních prohlídek, které jsou vázány na počet cyklů zařízení. 

Základním údržbovým intervalem je 15 000 cyklů, popř. 1 rok v závislosti na tom, která 

varianta nastane dříve. Při této pravidelné údržbě je prováděna základní kontrola stroje, která 

zahrnuje seřízení mechanických součástí stroje a kontrolu funkčnosti bezpečnostních systémů. 

K výměně opotřebovaných spotřebních dílů dochází až při vyšších intervalech, konkrétně 

45 000 a 60 000 cyklů. Obě výše zmíněné činnosti se pak projeví do celkových 
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předpokládaných nákladů na provoz zařízení. Kromě těchto nákladů musí také společnost vzít 

v úvahu riziko poruch zařízení, jejichž počet ani rozsah nelze predikovat. Opravy těchto poruch 

se také promítnou do celkových nákladů na provoz zařízení. 

Kromě nákladů na opravy a údržbu společnost Brembo Czech vynaložila prostředky také 

na technické zhodnocení zařízení Modula, konkrétně na společný nákup automatických dveří 

pro snížení množství kovového prachu, který vstupoval do stroje výdejním oknem, laserového 

naváděcího systému, který operátorovi usnadňuje identifikaci hledaného nástroje, a také na 

pořízení externího počítače pro instalaci systému pro správu skladu Modula WMS. 

S náklady na technické zhodnocení podnik při plánování investice nepočítal, jelikož až při 

reálném užívání zařízení bylo zjištěno, že bude nutné investovat do laserového zařízení 

a externího počítače s novým softwarem, který umožní integraci laseru se zařízením. Kromě 

toho také podnik až při provozu zařízení narazil na problém s prašností okolního prostředí, která 

i přes skutečnost, že je zařízení umístěno v místnosti oddělené od výrobních prostor, 

ovlivňovala funkci čidel umístěných uvnitř zařízení a bránila tak plynulému provozu stroje. 

Z tohoto důvodu byly do zařízení nainstalovány automatické dveře, které výrazně snižují 

množství kovového prachu a mastnoty uvnitř stroje. 

Celková hodnota těchto technických zhodnocení činila 12 468 € a pro podnik 

představovala jednorázový peněžní výdaj, tudíž tato částka byla jednorázově zahrnuta pouze 

do reálného cash-flow. Do nákladů byla částka zahrnuta ve formě kalkulačních odpisů, jelikož 

se jedná o částku vyšší než 40 000 Kč. Výše a způsob kalkulace kalkulačních odpisů jsou 

zaznamenány v části Kalkulační odpisy níže. 

Celkové roční náklady na opravy, údržbu a technické zhodnocení jsou uvedeny níže 

v tab. 5 v kapitole Vyhodnocení nákladových položek. 

Kalkulační odpisy 

V investičním propočtu byly jako nákladová položka započteny i odpisy z pořizovací ceny 

investice a technického zhodnocení zařízení. 

Přestože společnost Brembo účetně odepisuje veškerý dlouhodobý hmotný majetek po 

dobu 3 let, dle „Zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb., §26, 30 a 31“ však zařízení Modula 

LIFT spadá dle přílohy č. 1 „Třídění hmotného majetku do odpisových skupin“ do odpisové 

skupiny 2, kategorie „Ostatní stroje pro speciální účely pokud nejsou uvedeny v jiné položce 

této přílohy“, tudíž bude z daňového hlediska odepisováno 5 let [24]. V prvním roce bude 

odepsáno 11 % pořizovací ceny a ve zbývajících čtyřech letech pak bude každým rokem 

odepsáno 22,25 % pořizovací ceny. 

Pro potřeby propočtu byly odepisovány následující položky: pořizovací cena zařízení 

Modula, včetně montáže, dopravy, softwarového systému a uvedení do provozu; technické 

zhodnocení zařízení – automatické dveře, laserový naváděcí systém; obnova softwarového 

programu a externího počítače. Výsledné kalkulační odpisové náklady jsou uvedeny níže v tab. 

5 v kapitole Vyhodnocení nákladových položek. 

3.4  Vyhodnocení nákladových položek 

V předchozí kapitole 3.3 byly určeny hodnoty jednotlivých nákladových položek 

spojených se zařízením Modula LIFT. Pro vyhodnocení investičních nákladů a vytipování 

nejvýznamnějších položek byly veškeré nákladové položky (vyjma pořizovací hodnoty 

investice) uspořádány do níže uvedené souhrnné tab. 5 s ročními náklady každé položky 

a celkovými ročními náklady. 
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Tab. 5: Souhrnná tabulka ročních nákladů (zaokrouhleno na celá €). 

 

Personální 

náklady 

[€] 

Náklady 

na opravy 

a údržbu 

[€] 

Náklady 

na 

energie 

[€] 

Náklady 

na 

prostory 

[€] 

Kalkulační 

odpisy [€] 

Kalkulační 

úroky [€] 

Celkové 

roční 

náklady 

[€] 

2015 899 - 19 352 4 339 138 5 747 

2016 1 359 1 464 27 529 8 776 138 12 292 

2017 1 493 4 958 28 529 8 776 138 15 291 

2018 1 657 2 060 28 529 8 776 138 13 187 

2019 1 773 3 204 28 529 10 147 138 15 819 

2020 1 927 3 034 28 529 2 774 138 8 430 

2021 2 026 2 340 30 555 2 774 138 7 863 

2022 2 096 3 034 32 583 2 774 138 8 657 

2023 2 204 2 340 33 612 2 774 138 8 102 

2024 2 312 3 034 35 642 2 774 138 6 161 

2025 2 420 2 340 37 675 - 138 5 610 

2026 2 528 3 034 39 708 - 138 6 447 

2027 2 636 2 340 41 744 - 138 5 899 

2028 2 744 3 034 43 781 - 138 6 739 

2029 2 852 2 340 45 820 - 138 6 195 

Z výsledků v tab. 5 je patrné, že největšími nákladovými položkami jsou kalkulační 

odpisy, náklady na opravy a údržbu a v pozdějších letech také personální náklady. Z hlediska 

budoucích investic do stejné technologie lze tudíž doporučit managementu společnosti věnovat 

zvýšenou pozornost právě těmto faktorům, přičemž náklady na kalkulační odpisy jsou přímo 

závislé na hodnotě pořizovací ceny investice a technického zhodnocení. 

Celkový vliv jednotlivých faktorů na výnosnost investice bude dále hlouběji zpracován 

a posouzen pomocí citlivostní analýzy v dalších částech práce. 

3.5 Analýza výnosových položek 

V kapitole Analýza výnosových položek budou postupně rozebrány a vykalkulovány 

veškeré výnosy společnosti Brembo Czech, které jsou spojené s automatickým vertikálním 

skladovacím zařízení Modula LIFT. 

Analýza se bude zabývat ušetřenými personálními náklady, ušetřenými náklady na 

prostory, výnosy z ušetřené plochy, ušetřenými náklady na vybavení a ušetřenými náklady na 

časové prostoje výroby. Veškeré výnosové položky budou převedeny do měny euro, jelikož 

jsou v této měně kalkulovány všechny nákladové položky. K převodu budou použity průměrné 
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kurzy z historických dat České národní banky a její prognózy pro vývoj kurzu v budoucích 

letech [19]. 

Ušetřené personální náklady 

Na základě poznatků a postupů uvedených v kapitole Personální náklady byly obdobným 

způsobem stanoveny i výnosy ve formě ušetřených personálních nákladů. 

Nová technologie v podobě zařízení Modula LIFT umožnila pracovníkům zredukovat 

potřebný jednotkový čas operace vyskladnění/zaskladnění nástroje z původních 5,5 minut na 

0,5 minut, což znamená úsporu 5 minut na každou operaci [12]. Tento ušetřený čas pracovníků 

představuje pro společnost výnos v podobě ušetřených personálních nákladů, jehož výši 

stanovíme podle vztahu 11 uvedeného v kapitole Personální náklady, v tomto případě však do 

něj bude za jednotkový čas tA dosazováno výše uvedených 5 minut. 

Výsledné roční výnosy v podobě ušetřených personálních nákladů jsou uvedeny níže 

v tab. 6 v kapitole Vyhodnocení výnosových položek. 

Ušetřené náklady na prostory 

V návaznosti na kapitolu Náklady na prostory budou obdobným způsobem určeny 

i ušetřené náklady na prostory. Jejich hodnota bude určena rozdílem nákladů původního řešení 

skladování a nového řešení pomocí automatického skladovacího zařízení Modula LIFT. 

Původním řešením skladování bylo uložení nástrojů v nízkých skříních se zásuvkami 

o půdorysných rozměrech 1000x720 mm [12]. Společnost Brembo Czech jich před nákupem 

zařízení Modula LIFT vlastnila celkem 11, přičemž by byla nucena investovat do nákupu 

dalších 11 nových. Každá ze skříní zabírá plochu 0,72 m2, tudíž celková potřebná podlahová 

plocha by se při počtu 22 skříní rovnala 15,84 m2. V kapitole Náklady na prostory již byla 

určena velikost zastavěné plochy zařízení Modula LIFT, která činí přibližně 8,99 m2. Rozdíl 

těchto dvou hodnot je 6,85 m2, což představuje ušetřenou podlahovou plochu v případě nové 

technologie. Roční ušetřené náklady na prostory jsou pak určeny součinem této plochy, 

jednotkového nákladu na plochu, který činí 4,9 € za měsíc, a počtu měsíců v roce. 

Pro budoucí roky (rok 2021 a dále) byly ušetřené náklady na prostory odhadnuty za 

pesimistického předpokladu navýšení jednotkového nákladu na plochu o 5 % ročně. Výsledné 

ušetřené náklady na prostory pro jednotlivé roky jsou uvedeny níže v tab. 6 v kapitole 

Vyhodnocení výnosových položek. 

Výnosy z ušetřené plochy 

Kromě ušetřených nákladů na prostory sebou uvolněná podlahová plocha o velikosti 

6,85 m2 přinesla i výhodu v podobě výnosů z ušetřené plochy. 

Na volnou plochu byl v květnu roku 2019 umístěn konsignační sklad, ve kterém jsou 

skladovány nástroje o hodnotě přibližně 340 000 € [12]. V případě původního řešení skladování 

pomocí skříní se zásuvkami by umístění konsignačního skladu v prostorech nástrojárny nebylo 

možné. Tento sklad, včetně nástrojů, byl výrobcem nástrojů poskytnut společnosti Brembo 

Czech zdarma, čímž podnik ušetřil finanční prostředky ve formě jednorázového kapitálového 

výdaje o výši 340 000 €, jelikož výrobci platí pouze za ty nástroje, které reálně spotřebuje [12]. 

Výnosy z ušetřené plochy jsou určeny jako finanční prostředky vznikající úročením 

340 000 €, které mohly být společností využity na financování jiných aktivit, popř. alternativně 

investovány. Pro výpočet hodnoty výnosů byla použita kalkulační úroková míra 0,7 % 

stanovená společností Brembo, která byla vynásobena ušetřenou částku. Výsledné výnosy 

z ušetřené plochy pro jednotlivé roky jsou uvedeny níže v tab. 6 v kapitole Vyhodnocení 

výnosových položek. 
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Ušetřené náklady na vybavení 

V kapitole Ušetřené náklady na prostory již bylo nastíněno původní řešení skladování 

pomocí skříní se zásuvkami o půdorysných rozměrech 1000x720 mm. Společnost Brembo 

Czech již v době plánování investice vlastnila 11 kusů skříní, byla by však nucena jich dalších 

11 dokoupit. 

Pořizovací cena jedné skříně činí 1 282,85 € [12], tudíž by nákup vybavení znamenal 

celkový výdaj přibližně 14 111 €. Díky investici do zařízení Modula LIFT však nebylo nutné 

další skříňky pořizovat, jelikož byly všechny nástroje uloženy uvnitř pořízeného zařízení 

Modula, tudíž tato částka představuje pro společnost ušetřené náklady na vybavení a spolu 

s ostatními výnosy je uvedena níže v tab. 6 v kapitole Vyhodnocení výnosových položek. 

Ušetřené náklady na časové prostoje výroby 

Jednou z nejvyšších finančních ztrát všech výrobních společností jsou prostoje ve výrobě 

v případě poruch strojů. Každá vteřina, po kterou produkce stojí, představuje pro podnik ztráty 

tržeb, tudíž je v zájmu každé společnosti zajistit, aby k takovým prostojům díky vhodným 

opatřením nedocházelo, popřípadě je omezit na nezbytné minimum. 

Snahou společnosti Brembo Czech je vytvoření takové výrobní koncepce, aby došlo 

k eliminaci jakýchkoliv prostojů produkce. V případě obráběcích strojů se společnost rozhodla 

vytvořit mezisklad nástrojů, nacházející se v blízkosti výroby, z něhož jsou velmi rychle do 

strojů doplňovány nové nástroje pro náhradu výrobních nástrojů s blížícím se koncem 

životnosti. V této koncepci pak zařízení Modula LIFT představuje sklad nových nástrojů, které 

jsou následně doplňovány do meziskladu. Tento systém fungoval obdobně i v případě původní 

technologie skladování ve skříňkách se zásuvkami, přičemž prostoje byly eliminovány stejným 

způsobem [12]. 

Z výše uvedených skutečností plyne, že investice do zařízení Modula LIFT nevedla 

k žádnému snížení prostojů ve výrobě, tudíž ušetřené náklady na časové prostoje výroby mají 

pro kalkulaci nulovou hodnotu a z tohoto důvodu nejsou ani uvedeny v souhrnné tab. 6 níže 

v kapitole Vyhodnocení výnosových položek. 

3.6 Vyhodnocení výnosových položek 

V předchozí kapitole 3.5 byly určeny hodnoty jednotlivých výnosových položek spojených 

se zařízením Modula LIFT. Pro Vyhodnocení výnosových položek z investice a vytipování 

nejvýznamnějších položek byly veškeré výnosové položky uspořádány do níže uvedené 

souhrnné tab. 6 s ročními výnosy pro každý nenulový typ výnosu a celkovými ročními výnosy. 
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Tab. 6: Souhrnná tabulka ročních výnosů (zaokrouhleno na celá €). 

 

Ušetřené 

personální 

náklady [€] 

Ušetřené 

náklady na 

prostory [€] 

Výnosy z 

využití 

ušetřené 

plochy [€] 

Ušetřené 

náklady na 

vybavení [€] 

Celkové 

roční výnosy 

[€] 

2015 9 891 269 - 14 111 24 271 

2016 14 948 403 - - 15 350 

2017 16 421 403 - - 16 824 

2018 18 227 403 - - 18 629 

2019 19 499 403 1 577 - 21 479 

2020 21 200 403 2 366 - 23 969 

2021 22 281 403 2 366 - 25 070 

2022 23 060 444 2 366 - 25 870 

2023 24 248 466 2 366 - 27 080 

2024 25 436 490 2 366 - 28 291 

2025 26 623 514 2 366 - 29 504 

2026 27 811 540 2 366 - 30 717 

2027 28 999 567 2 366 - 31 932 

2028 30 187 595 2 366 - 33 148 

2029 31 375 625 2 366 - 34 366 

Z výsledků v tab. 6 je patrné, že největšími výnosovými položkami jsou ušetřené 

personální náklady a ušetřené náklady na vybavení. Z hlediska budoucích investic do stejné 

technologie lze tudíž doporučit managementu společnosti věnovat zvýšenou pozornost právě 

těmto faktorům. 

Celkový vliv jednotlivých faktorů na výnosnost a návratnost investice bude dále hlouběji 

zpracován a posouzen pomocí citlivostní analýzy v dalších částech práce. 
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4 VÝPOČTOVÁ ČÁST 

Ve výpočtové části práce budou pomocí dynamických metod hodnocení investic 

kalkulovány ekonomické veličiny pro popis a vyhodnocení celkové efektivnosti investice, které 

bude zároveň podpořeno zpracováním analýzy citlivosti investice. 

4.1  Výpočet čisté současné hodnoty 

Výpočet čisté současné hodnoty byl proveden podle vztahu 8 z teoretické části diplomové 

práce: 

 Č𝑆𝐻 = − 𝑁𝐼 + ∑ (𝑃𝑡 − 𝑁𝑡) ×𝑡
1 (1 + 𝑘)−𝑡   [€] (8) 

kde:  NI – pořizovací hodnota investice [€] 

 Pt – příjmy spojené s investicí v jednotlivých letech [€] 

 Nt – výdaje spojené s investicí v jednotlivých letech [€] 

 k – kalkulační úroková míra [-] 

Pořizovací hodnota investice NI (v tomto případě nákupní cena zařízení včetně dopravy, 

instalace, softwarového zprovoznění a školení obsluhy) činila 39 442 €. 

Příjmy a výdaje pro jednotlivé roky byly převzaty z tab. 5 a 6, přičemž celkové roční 

náklady z tab. 5 byly poníženy o kalkulační odpisy, které sice pro podnik představují náklad, 

nikoliv však výdaj. Nad rámec nákladů v tab. 5 byly také do výdajů zahrnuty jednorázové 

výdaje na technické zhodnocení investice, které bylo provedeno v roce 2019 a jehož hodnota 

činila 12 468 €. Rozdíl příjmů a výdajů byl také ponížen o daň z příjmů právnických osob 

(DPPO), kterou v případě převýšení nákladů (pouze však těch, které jsou spojeny se zařízením 

Modula LIFT) výnosy musel podnik odvést státu, jelikož byl od roku 2015 až doposud jako 

celek v účetním zisku. Na základě této skutečnosti lze také do budoucna předpokládat, že 

společnost bude pravděpodobně v zisku i v dalších letech. 

Jako kalkulační úroková míra pro výpočet čisté současné hodnoty bude použita hodnota 

0,7 %, která byla pro potřeby kalkulace stanovena společností Brembo Czech. Jelikož je tato 

hodnota velmi nízká (nižší než míra inflace i běžné úvěrové sazby), bude na základě dat 

z Finanční analýzy podnikové sféry za rok 2018, zpracované Ministerstvem průmyslu 

a obchodu České republiky [18], v další části práce vypočtena čistá současná hodnota také za 

použití kalkulační úrokové míry 11,42 %. Toto procento vyjadřuje průměrnou hodnotu 

rentability vlastního kapitálu (ROE) v oblasti průmyslu, do které společnost Brembo svým 

zaměřením spadá. 

Vstupní hodnoty pro výpočet čisté současné hodnoty a výsledné hodnoty ČSH pro 

jednotlivé roky jsou uvedeny v tab. 7 níže. 
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Tab. 7: Výsledky kalkulace ČSH pro k = 0,7 % (zaokrouhleno na celá €). 

Rok Příjmy [€] Výdaje [€] DPPO [€] ČSH [€] 

2015 24 271 1 408 3 520 -20 233 

2016 15 350 3 516 581 -9 136 

2017 16 824 7 145 172 174 

2018 18 629 4 412 1 034 12 995 

2019 21 479 18 140 1 075 15 181 

2020 23 969 5 656 2 952 29 912 

2021 25 070 5 089 3 269 45 827 

2022 25 870 5 882 3 271 61 637 

2023 27 080 5 328 3 606 78 679 

2024 28 291 6 161 4 205 95 397 

2025 29 504 5 610 4 540 113 321 

2026 30 717 6 447 4 611 131 401 

2027 31 932 5 899 4 946 150 660 

2028 33 148 6 739 5 018 170 061 

2029 34 366 6 195 5 352 190 613 

Z hodnot v tab. 7 je patrné, že se investované finanční prostředky podniku vrátí těsně před 

koncem roku 2017. Pomocí lineární interpolace čisté současné hodnoty mezi roky 2016 a 2017 

byla odhadnuta přibližná doba návratnosti investice 2,68 let, počítáme-li za počátek investice 

datum uvedení stroje do provozu – 21. dubna 2015. 

4.2 Výpočet vnitřního výnosového procenta 

Kalkulace vnitřního výnosového procenta (VVP) byla provedena na základě teorie 

v kapitole Metoda vnitřního výnosového procenta, tedy pomocí vztahu 8 položeného rovno 

nule. Z vhodných výpočetních metod byla vybrána iterační metoda půlení intervalu [5]. 

Počáteční krajní body intervalu byly odhadnuty na 45 % a 75 %. Pro hledaný výsledek 

byla stanovena požadovaná přesnost výsledné čisté současné hodnoty 0 ± 10 €. Samotný 

výpočet je zachycen v následující tab. 8. 
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Tab. 8: Kalkulace VVP pro k = 0,7 % (ČSH zaokrouhleno na celá €, kalkulační úroková míra 

zaokrouhlena na 2 desetinná místa). 

i kai kxi kbi ČSH(kai) ČSH(kxi) ČSH(kbi) 

0 45,00 % 60,00 % 75,00 % 29 429 € 4 341 € -11 157 € 

1 60,00 % 67,50 % 75,00 % 4 341 € -4 283 € -11 157 € 

2 60,00 % 63,75 % 67,50 % 4 341 € -222 € -4 283 € 

3 60,00 % 61,88 % 63,75 % 4 341 € 1 986 € -222 € 

4 61,88 % 62,81 % 63,75 % 1 986 € 872 € -222 € 

5 62,81 % 63,28 % 63,75 % 872 € 321 € -222 € 

6 63,28 % 63,52 % 63,75 % 321 € 43 € -222 € 

7 63,52 % 63,63 % 63,75 % 43 € -84 € -222 € 

8 63,52 % 63,57 % 63,63 % 43 € -15 € -84 € 

9 63,52 % 63,54 % 63,57 % 43 € 20 € -15 € 

10 63,54 % 63,56 % 63,57 % 20 € -4 € -15 € 

V prvním kroku nulté iterace byl nalezen středový bod kx0 výchozího intervalu (ka0, kb0) 

a následně určena hodnota ČSH v tomto bodě. Dále byl mezi dvojicí intervalů (ka0, kx0) 

a (kx0, kb0) hledán interval obsahující hledaný kořen. Pro tento interval musela být splněna 

podmínka, že součin hodnot ČSH v krajních bodech intervalu je menší než 0. Tato podmínka 

byla splněna pro interval (kx0, kb0), tudíž jako výchozí interval pro další iteraci výpočtu byl 

zvolen interval (60; 75). Krajní body intervalu byly označeny ka1 a kb1 a bylo postoupeno k další 

iteraci výpočtu. 

Postup při dalších iterací byl totožný s postupem v iteraci nulté. Hledaného výsledku bylo 

dosaženo při 10. iteraci výpočtu, kde byl určen středový bod intervalu 63,56 % a jemu příslušná 

nezaokrouhlená hodnota ČSH -3,55 €, která splňuje požadovanou přesnost výsledku 0 ± 10 €. 

Hledaným vnitřním výnosovým procentem investičního projektu je tudíž hodnota 63,56 %. 

4.3 Index rentability 

Kalkulace indexu rentability byla provedena dle vztahu 10 z teoretické části práce. Ze 

vstupních dat použitých pro výpočet ČSH byl určen součet predikovaných diskontovaných 

finančních toků z investice, který byl dosazen do čitatele vztahu 10 a činil celkem 230 054,68 €. 

Do jmenovatele pak byla dosazena pořizovací cena investice 39 442 €. 

 𝐼𝑅 =
∑ (𝑃𝑡−𝑉𝑡) × 

1

(1+𝑘)𝑡
𝑇
1

𝑁𝐼
=

230 054,68

39 442
 =̇ 5,8327 (10) 

Výsledná hodnota indexu rentability činí 5,8327, což znamená, že každá koruna, resp. euro 

vložené do investice, přinese podniku do konce životnosti 5,8327 korun, resp. euro. 

Vzhledem ke shodným pořizovacím nákladům investice jak při kalkulační úrokové míře 

0,7 %, tak při kalkulační úrokové míře 11,42 %, nebyl index rentability pro variantu 11,42 % 

kalkulován, jelikož výsledek výpočtu by v případě srovnávání obou variant podával stejnou 

informaci o efektivitě investičního projektu jako výpočet čisté současné hodnoty. 
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4.4 Analýza citlivosti 

Analýza citlivosti investice byla provedena pro poslední rok životnosti projektu 2029, kdy 

čistá současná hodnota na konci roku dosáhla hodnoty 190 613 €. Pro posouzení citlivosti byly 

vybrány hodnoty příjmových a výdajových položek, které byly uvedeny v kapitolách 

Vyhodnocení výnosových položek a Vyhodnocení nákladových položek výše, s výjimkou 

kalkulačních odpisů, které představují pouze náklad, nikoliv však výdaj. Pro názornost byla 

zvolena změna vstupních faktorů o velikosti 10 %. Jelikož bylo při kalkulaci zjištěno, že 

výsledná velikost změny ČSH je ve většině případů shodná jak pro změnu faktoru o 10 % 

nahoru, tak dolu, a jediným rozdílem je pouze kladná či záporná hodnota, byla pro vyhodnocení 

analýzy citlivosti zvolena změna jednotlivých faktorů vždy o 10 % nahoru. Výjimku tvoří 

kalkulační úroková míra, která se chová odlišně z důvodu nelineární závislosti ČSH na 

kalkulační úrokové míře. Z tohoto důvodu byla pro kalkulační úrokovou míru vypočtena 

i hodnota změny ČSH při změně kalkulační úrokové míry o 10 % dolu. 

Výsledky analýzy citlivosti za předpokladu kalkulační úrokové míry 0,7 % byly seřazeny 

dle velikosti vlivu od nejvyšší po nejnižší do tab. 9 níže. V řádku Změna kalkulační úrokové 

míry je v závorce navíc uvedena hodnota změny ČSH při změně o 10 % dolu. Kladná 

procentuální hodnota u uvedených faktorů znamená, že při navýšení hodnoty faktoru dochází 

k navýšení výsledné ČSH, záporná procentuální hodnota pak vyjadřuje přesný opak – s rostoucí 

hodnotou faktoru výsledná ČSH klesá. 

Tab. 9: Výsledky analýzy citlivosti pro rok 2029 (k = 0,7 %). 

 Změna ČSH v roce 2029 

Změna personálních nákladů o 10 % 12,34 % 

Změna sazby DPPO o 10 % -2,36 % 

Změna pořizovací ceny o 10 % -1,68 % 

Změna nákladů na servis o 10 % -1,44 % 

Změna ušetřených nákladů na vybavení o 10 % 0,60 % 

Změna kalkulační úrokové míry o 10 % 0,17 % (-0,18 %) 

Změna nákladů na prostory o 10 % -0,09 % 

Změna nákladů na energie o 10 % -0,01 % 

Pro větší přehlednost a lepší pochopení rozdílů mezi vlivy jednotlivých faktorů byla data 

z výše uvedené tab. 9, včetně hodnot pro změnu faktorů o 10 % dolu, znázorněna v tornádo 

diagramu na obr. 7 níže. Oranžová barva představuje změnu daného faktoru o 10 % nahoru, 

modrá barva představuje změnu o 10 % dolu. 
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Obr. 7: Zobrazení výsledků analýzy citlivosti pro rok 2029 pro k = 0,7 % pomocí tornádo 

diagramu (vlastní zpracování dle [3]). 

Z výše uvedené tab. 9 a obr. 7 je patrné, že velmi citlivý na změny je především faktor 

personální náklady, kde změna o 10 % nahoru vyvolá navýšení čisté současné hodnoty o 12,34 

%. Méně významnými jsou faktory sazba daně z příjmů právnických osob, pořizovací cena 

a náklady na servis, u kterých změna o 10 % vyvolává přibližně 5krát až 8krát nižší odezvu než 

u personálních nákladů. Citlivost zbývajících faktorů, konkrétně ušetřených nákladů na 

vybavení, kalkulační úrokové míry, nákladů na prostory a nákladů na energie, je velmi nízká 

až zanedbatelná, tudíž není nutné těmto faktorům věnovat zvýšenou pozornost. 

4.5 Výpočet ČSH a analýza citlivosti pro k = 11,42 % 

V kapitole Výpočet čisté současné hodnoty již bylo zmíněno, že společností stanovená 

kalkulační úroková míra 0,7 % je velmi nízká (nižší než míra inflace, výnos státních dluhopisů 

i běžné úvěrové sazby), tudíž bude provedena druhá kalkulace čisté současné hodnoty a analýza 

citlivosti, tentokrát s kalkulační úrokovou mírou 11,42 %, odpovídající průměrné hodnotě 

rentability vlastního kapitálu (ROE) v oblasti průmyslu, jež byla převzata z dat Finanční 

analýzy podnikové sféry za rok 2018, zpracované Ministerstvem průmyslu a obchodu České 

republiky [18]. 

4.5.1 Výpočet ČSH pro k = 11,42 % 

Výpočet čisté současné hodnoty byl i pro kalkulační úrokovou míru 11,42 % proveden 

podle vztahu 8 z teoretické části práce. V závislosti na změně kalkulační úrokové míry byla 

aktualizována i vstupní data, jejichž hodnota byla závislá na hodnotě kalkulační úrokové míry, 

konkrétně výnosy z ušetřené plochy a kalkulační úroky. Tyto změny se projevily v rozdílné 

výši výnosů a nákladů, resp. příjmů a výdajů, tudíž došlo i ke změnám vypočtených hodnot 

daně z příjmů právnických osob pro jednotlivé roky. 

Vstupní hodnoty pro výpočet čisté současné hodnoty pro jednotlivé roky a výsledné 

hodnoty ČSH jsou uvedeny v tab. 10 níže. 
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Tab. 10: Výsledky kalkulace ČSH pro k = 11,42 % (zaokrouhleno na celá €). 

Rok Příjmy [€] Výdaje [€] DPPO [€] ČSH [€] 

2015 24 271 3 522 3 118 -23 618 

2016 15 350 5 631 179 -15 933 

2017 16 824 9 259 0 -10 464 

2018 18 629 6 526 632 -3 021 

2019 45 634 20 254 5 263 8 694 

2020 60 202 7 770 9 435 31 167 

2021 61 303 7 203 9 752 51 971 

2022 62 103 7 996 9 753 70 644 

2023 63 314 7 442 10 089 87 944 

2024 64 525 8 275 10 687 103 396 

2025 65 737 7 724 11 023 117 698 

2026 66 951 8 561 11 094 130 618 

2027 68 166 8 013 11 429 142 564 

2028 69 382 8 853 11 500 153 353 

2029 70 599 8 309 11 835 163 317 

Z hodnot v tab. 10 je patrné, že se investované finanční prostředky podniku vrátí přibližně 

na začátku druhé čtvrtiny roku 2019. Pomocí lineární interpolace čisté současné hodnoty mezi 

roky 2018 a 2019 byla odhadnuta přibližná doba návratnosti investice 3,95 let, počítáme-li za 

počátek investice datum uvedení stroje do provozu – 21. dubna 2015. 

4.5.2 Analýza citlivosti pro k = 11,42 % 

Analýza citlivosti investice pro kalkulační úrokovou míru 11,42 % byla stejně jako 

v předchozím případě provedena pro rok 2029, kdy v tomto případě čistá současná hodnota na 

konci roku dosáhla hodnoty 163 317 €. Pro posouzení citlivosti byly vybrány aktualizované 

hodnoty stejných příjmových a výdajových položek, přičemž byly stejně jako v předchozí 

analýze citlivosti jednotlivé faktory navýšeny vždy o 10 %. Z důvodu nelineární závislosti čisté 

současné hodnoty na kalkulační úrokové míře byla opět vypočtena také změna ČSH při změně 

kalkulační úrokové míry o 10 % dolu. 

Výsledné hodnoty z analýzy citlivosti za předpokladu kalkulační úrokové míry 11,42 % 

byly seřazeny dle velikosti vlivu od nejvyšší po nejnižší do tab. 11 níže. V řádku Změna 

kalkulační úrokové míry je v závorce navíc uvedena hodnota změny ČSH při změně o 10 % 

dolu. 
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Tab. 11: Výsledky analýzy citlivosti pro rok 2029 (pro k = 11,42 %). 

 Změna ČSH v roce 2029 

Změna personálních nákladů o 10 % 6,47 % 

Změna kalkulační úrokové míry o 10 % -3,96 % (3,85 %) 

Změna sazby DPPO o 10 % -2,54 % 

Změna pořizovací ceny o 10 % -2,16 % 

Změna nákladů na servis o 10 % -0,75 % 

Změna ušetřených nákladů na vybavení o 10 % 0,63 % 

Změna nákladů na prostory o 10 % -0,05 % 

Změna nákladů na energie o 10 % -0,01 % 

Pro větší přehlednost a lepší pochopení rozdílů mezi vlivy jednotlivých faktorů byla data 

z výše uvedené tab. 11, včetně hodnot pro změnu faktorů o 10 % dolu, znázorněna v tornádo 

diagramu na obr. 8 níže. Oranžová barva představuje změnu daného faktoru o 10 % nahoru, 

modrá barva představuje změnu o 10 % dolu. 

 

Obr. 8: Zobrazení výsledků analýzy citlivosti pro rok 2029 pro k = 11,42 % pomocí 

tornádo diagramu (vlastní zpracování dle [3]). 

Z hodnot ve výše uvedené tab. 11 a obr. 8 lze vyčíst, že hodnoty citlivosti jednotlivých 

faktorů jsou navzájem mnohem bližší než v případě varianty s kalkulační úrokovou mírou 0,7 

%, kde jasně dominovala citlivost personálních nákladů. 

I v této variantě výpočtu má faktor personální náklady nejvyšší citlivost na změnu, kde 

změna o 10 % vyvolá změnu čisté současné hodnoty o 6,47 %. O něco méně citlivými, avšak 

stále významnými, jsou také faktory kalkulační úroková míra, sazba daně z příjmů právnických 

osob a pořizovací cena. Změny zbývajících faktorů jsou pak nevýznamné, dokonce až 

v některých případech zanedbatelné. 
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5 DISKUZE VÝSLEDKŮ 

Část diskuze výsledků bude zaměřena na vyhodnocení analýz finančních výkazů 

společnosti Brembo Czech a výsledků jednotlivých dynamických metod hodnocení investic 

a citlivostních analýz v předchozích částech práce. 

Předmětem investičního projektu společnosti Brembo Czech bylo nahrazení původní 

technologie skladování obráběcích nástrojů pro hliníkové brzdové komponenty pomocí skříní 

se zásuvkami novou inovativní skladovací technologií – automatickým vertikálním zakladačem 

Modula LIFT. Od této změny si podnik sliboval výrazné zkrácení manipulačních 

a vyhledávacích časů při vychystávání nových obráběcích nástrojů do výroby, úsporu 

skladovací plochy, vyšší celkovou přehlednost skladu, zlepšení kontroly zásob a zjednodušení 

procesu objednávání nových výrobních nástrojů. 

V rámci analýzy podnikové rozvahy k 31.12.2018 bylo ověřeno, že společnost splňuje 

první základní pravidlo financování stálých aktiv pomocí vlastního kapitálu nebo 

dlouhodobého cizího kapitálu. Zároveň však bylo zjištěno, že společnost nerespektuje zlaté 

pravidlo vyrovnání rizik, jelikož součet dlouhodobého a krátkodobého cizího kapitálu 

převyšuje kapitál vlastní a podnik se tak vystavuje zvýšenému riziku. Pro tuto skutečnost byla 

navržena 2 řešení: 

• Urychlení proplacení krátkodobých pohledávek a využití získaných finančních 

prostředků na úhradu části krátkodobých závazků 

• Snížení prostředků vázaných v zásobách materiálu pomocí optimalizace výše zásob 

a využití získaných finančních prostředků na úhradu části krátkodobých závazků 

Pro kalkulaci dynamických metod hodnocení investic a citlivostních analýz byla nejprve 

shromážděna data a následně byly vypočteny veškeré nákladové a výnosové položky. Většina 

výpočtů byla provedena za použití reálných dat od společnosti Brembo Czech, některá data 

však podnik nebyl ochoten zveřejnit, tudíž byla použita data z celorepublikových průměrů 

zveřejněných např. Českým statistickým úřadem. Při určování hodnot těchto položek byl 

zpravidla volen pesimistický předpoklad vývoje jejich hodnot z důvodu, aby výpočet 

zachycoval nejhorší možný případ situace podniku, přičemž v jakémkoliv jiném reálném 

případě bude podnik v lepší situaci než určené výpočtem. 

Vzhledem k společností Brembo Czech zvolené velmi nízké kalkulační úrokové míře 

0,7 % bylo přistoupeno k doplnění druhé varianty hlavních výpočtů, ve kterých byla uvažována 

kalkulační úroková míra 11,42 % dle dat Finanční analýzy podnikové sféry za rok 2018, 

zpracované Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky [18]. 

Pro obě varianty byla provedena kalkulace čisté současné hodnoty, jejíž výsledky byly 

seskupeny do tab. 12 níže a graficky zobrazeny na obr. 9 níže. 
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Tab. 12: Srovnání výsledné ČSH při výpočtu s kalkulační úrokovou mírou 0,7 % a 11,42 %. 

Rok ČSH0,7 % [€] ČSH11,42 % [€] 

2015 -20 233 -23 618 

2016 -9 136 -15 933 

2017 174 -10 464 

2018 12 995 -3 021 

2019 15 181 8 694 

2020 29 912 31 167 

2021 45 827 51 971 

2022 61 637 70 644 

2023 78 679 87 944 

2024 95 397 103 396 

2025 113 321 117 698 

2026 131 401 130 618 

2027 150 660 142 564 

2028 170 061 153 353 

2029 190 613 163 317 

 

 

Obr. 9: Grafické srovnání výsledků obou variant výpočtu ČSH s kalkulačními úrokovými 

mírami 0,7 % a 11,42 % (vlastní zpracování). 
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Z tab. 12 a obr. 9 lze velmi snadno vyčíst, že doba návratnosti investice je v případě 

kalkulační úrokové míry 0,7 % (výpočet č. 1) výrazně kratší, jelikož se investované prostředky 

podniku vrátily ještě před koncem roku 2017 (hodnota 3 na ose X v grafu), zatímco v případě 

kalkulační úrokové míry 11,42 % (výpočet č. 2) by se investované finanční zdroje vrátily až 

během první čtvrtiny roku 2019. Tato skutečnost je způsobena vyššími kladnými finančními 

toky v prvních letech investice u výpočtu č. 1. Konkrétní doba návratnosti, stanovená pomocí 

lineární interpolace peněžních toků mezi jednotlivými roky, činí pro první variantu 2,68 let 

a pro druhou variantu 3,95 let, což znamená o přibližně 32 % kratší návratnost investice 

v případě výpočtu č. 1. 

Ze srovnání v tab. 12 a na obr. 9 je na druhou stranu ale také patrné, že během období 

životnosti investice začínají kladné finanční toky výpočtu č. 2 převyšovat finanční toky výpočtu 

č. 1, přičemž na konci roku 2020 (hodnota 6 na ose X na obr. 9) má již výpočet č. 2 dokonce 

vyšší výslednou ČSH než výpočet č. 1. Toto chování je způsobeno výnosy z ušetřené plochy 

v podobě konsignačního skladu, který byl umístěn do prostoru nástrojárny v květnu roku 2019 

a společnosti ušetřil výdaj finančních prostředků o výši 340 000 €, které tudíž mohly být 

alternativně investovány s očekávaným výnosem rovnajícím se kalkulační úrokové míře, 

v případě výpočtu č. 2 tedy 11,42 %. 

Ještě zajímavější skutečností je však jev opačný, který nastává od konce roku 2026 

(hodnota 12 na ose X na obr. 9), kdy čistá současná hodnota výpočtu č. 1 znovu nabývá vyšších 

hodnot než u výpočtu č. 2 a pokračuje v tomto trendu až do konce životnosti investice v roce 

2029. Tento jev je způsoben dvěma faktory. Prvním faktorem je ukončení odepisování 

dlouhodobého hmotného majetku v roce 2023, které způsobilo navýšení základu daně pro 

výpočet daně z příjmů právnických osob, jelikož již nebylo možné uplatnit odpisy v celkových 

ročních nákladech. Z tohoto důvodu došlo také k navýšení částky daně z příjmů právnických 

osob odváděné státu, čímž byla snížena hodnota kladných finančních toků plynoucích 

společnosti z investice. 

Druhým, mnohem významnějším faktorem, je vliv času na hodnotu budoucích finančních 

toků. Při výpočtu čisté současné hodnoty jsou budoucí finanční toky diskontovány výrazem 
(1 + 𝑘)−𝑡. Tento výraz zachycuje snižování hodnoty finančních prostředků v budoucích letech 

a s každým následujícím rokem investice jeho hodnota klesá, přičemž je však značně odlišná 

pro obě varianty výpočtu čisté současné hodnoty, tedy první varianty výpočtu s kalkulační 

mírou 0,7 % a druhé varianty s hodnotou 11,42 %. Jako vhodný příklad lze uvést desátý rok 

investice (rok 2024), kdy výraz (1 + 𝑘)−𝑡 nabývá v případě výpočtu č. 1 hodnotu 
(1 + 0,007)−10 = 0,9326, zatímco u výpočtu č. 2 dosahuje hodnoty (1 + 0,1142)−10 = 0,3391. 

Kvůli tomuto vlivu i přesto, že výpočet č. 2 poskytuje v pozdějších letech vyšší kladné finanční 

toky, přináší v konečném důsledku výpočet č. 1 vyšší kladné diskontované finanční toky, tudíž 

u něj v porovnání s výpočtem č. 2 narůstá čistá současná hodnota vyšším tempem. Díky této 

skutečnosti nabývá od konce roku 2026 čistá současná hodnota výpočtu č. 1 opět vyšší hodnotu 

než u výpočtu č. 2. 

Z výše uvedených závěrů vyplývá, že při výpočtu č.1 s kalkulační úrokovou mírou 0,7 %, 

stanovenou a požadovanou společností Brembo Czech, má investiční projekt o přibližně 32 % 

kratší dobu návratnosti (2,68 let) a zároveň i vyšší výslednou čistou současnou hodnotu 

(190 613 €) v porovnání s výpočtem č.2 při použití kalkulační úrokové míry 11,42 % z dat 

Finanční analýzy podnikové sféry za rok 2018. Vzhledem ke kladné výsledné hodnotě čisté 

současné hodnoty lze konstatovat, že investiční projekt byl úspěšný a rozhodnutí o jeho 

realizaci bylo správné. Na základě nashromážděných informací a provedených výpočtů lze také 

podniku výrazně doporučit realizaci investičních projektů se stejnou technologií i do budoucna. 



62 

 

Kromě kalkulace čisté současné hodnoty byl pro kalkulační úrokovou míru 0,7 % proveden 

také výpočet vnitřního výnosového procenta pomocí metody půlení intervalu. Výsledná 

hodnota VVP investičního projektu je 63,56 % a velmi výrazně převyšuje jak požadovanou 

výnosnost 0,7 % stanovenou společností Brembo Czech, tak průměrnou rentabilitu kapitálu 

11,42 % z dat Finanční analýzy podnikové sféry za rok 2018. 

Poslední z kalkulovaných dynamických metod hodnocení investičních projektů byl index 

rentability, který má pro posuzovaný investiční projekt při kalkulační úrokové míře 0,7 % 

hodnotu 5,8327, která opět výrazně převyšuje minimální požadovanou hodnotu IR = 1. 

Na základě vypočítaných hodnot vnitřního výnosového procenta i indexu rentability lze 

vyslovit stejný závěr jako u výpočtu čisté současné hodnoty, tedy že investiční projekt byl 

úspěšný, rozhodnutí o jeho realizaci bylo správné a lze výrazně doporučit realizaci stejných 

investičních projektů i do budoucna. 

Pro detailnější analýzu vlivu jednotlivých vstupních faktorů na celkovou efektivitu 

investice byla dále provedena citlivostní analýza. Obdobně jako u čisté současné hodnoty byl 

proveden výpočet ve dvou variantách za použití kalkulační úrokové míry 0,7 % a 11,42 %, 

jehož výsledky jsou uvedeny v tab. 13 níže. 

Tab. 13: Srovnání výsledků analýz citlivosti pro k = 0,7 % a k = 11,42 %. 

 
Změna ČSH pro 

k = 0,7 % 

Změna ČSH pro 

k = 11,42 % 

Změna personálních nákladů o 10 % 12,34 % 6,47 % 

Změna sazby DPPO o 10 % -2,36 % -2,54 % 

Změna pořizovací ceny o 10 % -1,68 % -2,16 % 

Změna nákladů na servis o 10 % -1,44 % -0,75 % 

Změna ušetřených nákladů na vybavení o 10 % 0,60 % 0,63 % 

Změna kalkulační úrokové míry o 10 % 0,17 % -3,96 % 

Změna nákladů na prostory o 10 % -0,09 % -0,05 % 

Změna nákladů na energie o 10 % -0,01 % -0,01 % 

Pro větší přehlednost a lepší pochopení rozdílů mezi vlivy jednotlivých faktorů při obou 

variantách kalkulace byl sestaven společný tornádo diagram (obr. 10), ve kterém jsou nad sebou 

znázorněny dvojice výsledků pro výpočet s kalkulační úrokovou mírou 0,7 % a kalkulační 

úrokovou mírou 11,42 %. Oranžová barva představuje změnu daného faktoru o 10 % nahoru, 

modrá barva představuje změnu o 10 % dolu. 
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Obr. 10: Srovnání výsledků obou variant analýzy citlivosti pro rok 2029 pomocí tornádo 

diagramu (vlastní zpracování dle [3]). 

Z tab. 13 a obr. 10 je patrné, že v obou variantách výpočtu jsou nejcitlivějším faktorem 

personální náklady, jejichž navýšení o 10 % vede k navýšení výsledné čisté současné hodnoty 

investičního projektu o 12,34 % v případě kalkulační úrokové míry 0,7 %, resp. o 6,47 % 

v případě kalkulační úrokové míry 11,42 %. Navýšení ČSH je v případě personálních nákladů 

dosaženo časovými úsporami při práci operátorů, které se kladným způsobem promítnuly do 

ušetřených nákladů podniku. 

Zajímavostí, která stojí za povšimnutí, je skutečnost, že stejná časová úspora vede ve 

výpočtu s kalkulační úrokovou mírou 0,7 % (výpočet č. 1) při stejné procentuální změně faktoru 

personální náklady k téměř dvojnásobné procentuální změně ČSH v porovnání s výpočtem 

s kalkulační úrokovou mírou 11,42 % (výpočet č. 2). Při zkoumání tohoto jevu bylo zjištěno, 

že je opět způsoben diskontováním budoucích peněžních toků výrazem (1 + 𝑘)−𝑡, konkrétně 

výrazně odlišnou hodnotou výrazu pro kalkulační míru 0,7 % a 11,42 %, jak již bylo popsáno 

výše v diskuzi výsledků kalkulace čisté současné hodnoty. 

Méně citlivými, avšak stále významnými, jsou faktory sazba daně z příjmů právnických 

osob a pořizovací cena, kde změna o 10 % vyvolává změnu výsledné ČSH o přibližně 2 %. 
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Ostatní faktory mají na výslednou čistou současnou hodnotu nevýznamný, až téměř 

zanedbatelný vliv s výjimkou kalkulační úrokové míry u výpočtu č. 2, kde výsledná 

procentuální změna způsobená tímto faktorem je přibližně 23krát větší a má v porovnání 

s výpočtem č. 1 opačné znaménko. Při zkoumání tohoto jevu bylo zjištěno, že je opět způsoben 

vlivem diskontování budoucích finančních toků a hodnotou výrazu (1 + 𝑘)−𝑡, podobně jak již 

bylo zmíněno a objasněno výše. 

Na základě výše zmíněných informací a jejich vyhodnocení lze pro management 

společnosti Brembo Czech při rozhodování o investicích do stejné technologie doporučit 

zaměření pozornosti především na ušetřené personální náklady, které mají největší vliv 

na efektivitu a návratnost investice. Kromě personálních nákladů je vhodné při propočtu 

investice věnovat pozornost také pořizovací ceně investice a aktuální sazbě daně z příjmů 

právnických osob. Pokud by se společnost Brembo Czech rozhodla pro volbu jiné hodnoty 

kalkulační úrokové míry než 0,7 %, kterou si při samofinancování stanovila, bylo by vhodné 

také prověřit vliv nové hodnoty kalkulační úrokové míry na celkovou efektivitu investice. 
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ZÁVĚR 

Hlavním cílem diplomové práce bylo komplexní zhodnocení uskutečněného investičního 

záměru automatizace systému skladování obráběcích nástrojů ve výrobním podniku Brembo 

Czech. Parciální cíle práce tvořily definování vhodných teoretických postupů řešení, tvorba 

datové základny pro výpočty, aplikace výpočtových postupů, shrnutí výsledků a návrhy pro 

budoucí investice. 

Před samotnými kalkulacemi investičního záměru byla sestavena a zanalyzována vstupní 

data, ze kterých byly následně vypočítány celkové výnosy a náklady, resp. příjmy a výdaje pro 

jednotlivé roky v rámci životnosti investice. Na základě těchto dat byl ve dvou variantách 

proveden výpočet čisté současné hodnoty a analýzy citlivosti a pro variantu s kalkulační 

úrokovou mírou 0,7 %, stanovenou společností Brembo Czech, také výpočet vnitřního 

výnosového procenta a indexu rentability. 

V případě kalkulační úrokové míry 0,7 % byla určena čistá současná hodnota investičního 

projektu 190 613 €, vnitřní výnosové procento 63,56 % a index rentability investice 5,8327. 

Metodou lineární interpolace výsledných hodnot čisté současné hodnoty pro jednotlivé roky 

investice byla stanovena návratnost investice 2,68 let. Pomocí citlivostní analýzy pak byly jako 

nejvýznamnější vstupní faktor výpočtu stanoveny personální náklady, na které bylo podniku 

doporučeno se zaměřit při dalších investicích do stejné technologie. Kromě personálních 

nákladů je vhodné částečně věnovat pozornost také pořizovací ceně investice a aktuální sazbě 

daně z příjmů právnických osob. 

Ve variantním výpočtu s kalkulační úrokovou mírou 11,42 % byla určena čistá současná 

hodnota investičního projektu 163 317 €. Metodou lineární interpolace výsledných hodnot čisté 

současné hodnoty byla pro tuto variantu výpočtu stanovena návratnost investice 3,95 let. 

Z analýzy citlivosti i v této variantě pro podnik plyne stejné doporučení jako ve variantě 

předchozí, tedy zaměřit se především na faktor personální náklady a částečně věnovat pozornost 

také pořizovací ceně investice a aktuální sazbě daně z příjmů právnických osob. 

Na základě nashromážděných informací a výsledků veškerých výpočtů lze konstatovat, že 

investice do automatického vertikálního zakladače Modula LIFT ve společnosti Brembo Czech 

byla úspěšná, rozhodnutí o její realizaci bylo správné a podniku lze výrazně doporučit realizaci 

investičních projektů se stejnou technologií i do budoucna. 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 

Symbol Jednotka Popis 

Ai Kč Roční odpisy z investice v jednotlivých letech životnosti 

An Kč Průměrné roční odpisy z investice 

CK Kč Hodnota cizího kapitálu 

ČSH Kč Čistá současná hodnota 

DCK Kč Hodnota dlouhodobého cizího kapitálu podniku 

DN rok Doba návratnosti investice 

DS % Sazba daně z příjmů právnických osob 

HM € 
Průměrná měsíční hrubá mzda zaměstnance na pozici 

nástrojář 

Ip Kč 
Průměrná roční hodnota dlouhodobého majetku 

v zůstatkové ceně 

IR - Index rentability 

K Kč Hodnota celkového kapitálu 

k % Kalkulační úroková míra 

KCK Kč Hodnota krátkodobého cizího kapitálu podniku 

kHM - Koeficient vyjadřující vliv meziročního růstu mezd 

Lt Kč 
Aktuální likvidační hodnota investice v daném roce 

životnosti 

NCK % Náklady na cizí kapitál 

Ncyk - Průměrný počet cyklů za kalendářní rok 

NI Kč Pořizovací hodnota investice 

Npers € Celkové roční personální náklady 

NPV Kč Net Present Value = Čistá současná hodnota 

NVK % Náklady na vlastní kapitál 

PB rok Payback = Doba návratnosti investice 

Pt Kč Příjmy spojené s investicí v jednotlivých letech 

ROE % Return on Equity = Rentabilita vlastního kapitálu 

SA Kč Hodnota stálých aktiv podniku 

T rok Doba životnosti investice 

tA min Jednotkový čas operace 

VK Kč Hodnota vlastního kapitálu 

VP % Průměrná rentabilita investovaného kapitálu 

Vt Kč Výdaje spojené s investicí v jednotlivých letech 
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VVP % Vnitřní výnosové procento 

WACC % 
Weighted Average Cost of Capital = vážený průměr 

nákladů kapitálu 

Zi Kč 
Roční zisk z investice po zdanění v jednotlivých letech 

životnosti 

Zn Kč Průměrný roční zisk z investice po zdanění 

 

Zkratka Popis 

1D One Dimensional = Jednorozměrný 

2D Two Dimensional = Dvourozměrný 

3PL Third-Party Logistics = Logistika třetí strany 

AC Alternating Current = Střídavý proud 

AS/RS 
Automated Storage and Retrieval System = Automatické skladovací a 

vyhledávací systémy 

BMW Bayerische Motoren Werke 

DPPO Daň z příjmů právnických osob 

EKS Electronic Key System 

ERP Enterprise Resource Planning 

FEFO First Expiring, First Out 

FEM Finite Element Method = Metoda konečných prvků 

FIFO First In, First Out 

IS Informační systém 

IT Informační technologie 

LED Light-Emitting Diode 

LIFO Last In, First Out 

OPTAK Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 

OS Operační systém 

QR Quick Response = Rychlá odezva 

RFID Radio Frequency Identification 

SAP Systeme, Anwendungen, Produkte in der Datenverarbeitung 

S.p.A. Italské označení pro akciovou společnost 

s.r.o. Společnost s ručením omezeným 

UNIDO 
United Nations Industrial Development Organization = Organizace 

OSN pro průmyslový rozvoj 

WMS Warehouse Management System 

 


