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ABSTRAKT 

DAŇHEL, M. Hodnocení investičního záměru. Diplomová práce kombinovaného 
studia magisterského navazujícího studijního programu STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ, 
obor Strojírenská technologie a průmyslový management, 2. stupeň, 2. ročník, 
akademický rok 2011/2012, studijní skupina 5M/68. FSI VUT v Brně, Ústav 
strojírenské technologie, odbor Technologie obrábění. 
Str. 65, obr. 1, tab. 22, příloh 6.  
Vedoucí diplomové práce Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA 
_______________________________________________________________ 
  

Projekt vypracovaný v rámci magisterského navazujícího studia oboru M-STM 
Strojírenská technologie a průmyslový management předkládá zhodnocení 
investičního záměru společnosti a doporučení, zda danou investici zrealizovat. 
V diplomové práci je uveden přehled teorie z oblasti investiční činnosti podniku, 
analýza podniku, podrobnosti investičního záměru a jeho hodnocení. Součástí 
projektu je technicko – ekonomické zhodnocení výroby součásti s využitím nového 
strojního zařízení a závěry navržené technologie. 
 
Klíčová slova: investiční záměr, metody hodnocení investic, analýza citlivosti,  
    technicko – ekonomické vyhodnocení  
 

 

ABSTRACT 

DAŇHEL, M. The Evaluation of the Investments Project. Diploma thesis, follow-up 
master´s distance study programme MECHANICAL ENGINEERING, branch 
Manufacturing Technology and Management in Industry, 2st form, 2rd year of study, 
academic year 2011/2012, study group 5M/68. FME BUT Brno, Institute of 
Manufacturing Technology, Department of Machining. 
No. of pages 65, pictures 1, tables 22, annexes 6. 
Diploma thesis supervisor Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA  
_______________________________________________________________ 
  

 
The project elaborated within the follow-up master´ s study programme of the M-STM 
Manufacturing Technology and Management in Industry branch presents an 
evaluation of a company investment project and recommendations whether to realize 
the intended investment. The diploma work sets forth an overview of theories in the 
field of company investment activities, company analysis, details of the investment 
project and its evaluation. Technical economic analysis of a part fabrication with 
utilization of new machine equipment, together with conclusions related to the 
proposed technology, form a part of the project. 
 
Klíčová slova: investment project, methods of investments evaluation, sensitivity  
     analysis, technical economic evaluation  
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1 ÚVOD 

Konkurenční prostředí umožňuje zdravé fungování pouze firmám, které 
dokonale ovládají nejen obchodní stránku své podnikatelské činnosti, ale také se 
snaží tuto činnost neustále rozvíjet. Podnik potřebuje neustále přidávat nové výkony, 
rozvíjet své schopnosti a dovednosti, potřebuje být prospěšným pro společnost a 
neustálým prozkoumáváním svého okolí objevovat nové příležitosti, které pozvednou 
hodnotu a prestiž celého podniku. Jedna z možností jak tohoto rozvoje dosáhnout je 
investiční činnost podniku.   

Investováním se označuje samostatná činnost podniku, při které se vynakládají 
zdroje za účelem získání užitků, které jsou očekávány v delším časovém období. 
Investiční rozhodování je považováno za nejdůležitější předpoklad dosahování 
strategických cílů podniku a důsledky tohoto rozhodnutí působí v podniku 
dlouhodobě. S investicí je obvykle spojeno velké riziko, proto je toto rozhodnutí 
jednou z nejobtížnějších a nejodpovědnějších činností, kterou musí podnik učinit. 
Základním kritériem investiční činnosti je její ekonomická efektivnost, která ovlivní 
budoucí vývoj a růst podniku v nemilosrdném prostředí konkurence.  

Kvalitní příprava a vyhodnocení investičního záměru jsou základními 
stavebními kameny každého investičního projektu. Podstatou vyhodnocení 
investičního záměru je porovnání jednorázových kapitálových výdajů na investici 
s očekávanými výnosy, které tato investice přinese. 

Vlastnímu hodnocení investičního záměru by měla předcházet finanční analýza 
daného podniku. Finanční analýza odhaluje působení ekonomických faktorů a 
odhaduje jejich budoucí vývoj. Finanční analýza je rozsáhlý rozbor ekonomického 
stavu společnosti a svým rozsahem splňuje kritéria samostatného projektu. Z tohoto 
důvodu se tento projekt finanční analýzou zabývat nebude. Předpokladem pro 
hodnocení investičního záměru bude dobré finanční zdraví podniku, jehož podíl na 
trhu se neustále zvyšuje a roste obrat i zisk společnosti. Tato informace umožní firmě 
případné čerpání úvěru na financování projektu. 

Diplomová práce je především zaměřena na hodnocení ekonomické 
efektivnosti zamýšleného investičního projektu. Zamýšlená investice, kterou podnik 
plánuje uskutečnit, se týká pořízení nové moderní technologie ohýbání. Tato 
technologie svými technickými parametry umožní růst konkurenceschopnosti podniku 
na domácích i zahraničních trzích a podpoří tak dynamický rozvoj firmy. 
 Moderní technologie jsou v dnešní době ve strojírenství klíčové. Svými 
technickými parametry a vlastnostmi snižují výrobní náklady, množství 
nestandardních výrobků a odpadu, snižují pracnost, urychlují výrobní proces, zlepšují 
hygienu práce, rozšiřují stávající výrobní možnosti podniku a především zvyšují 
konkurenceschopnost společnosti. Nové moderní technologické zařízení pro 
zpracování plechu tyto požadavky beze zbytku splňuje.  

V současnosti podnik disponuje jiným technologickým zařízením ke zpracování 
plechu ohýbáním. Jednou s předností nové technologie je urychlení výrobního 
procesu a tím snížení výrobních nákladů. V diplomové práci proto bude na vybrané 
součásti provedeno technicko – ekonomické zhodnocení výroby pomocí stávající a 
nové technologie. Tato část projektu má za úkol vybrat ekonomičtější variantu pro 
výrobu součásti. Předpokladem jsou co nejnižší výrobní náklady a minimalizace 
tvářecích operací. 
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2 CÍL A POUŽITÁ METODIKA 

Hlavním cílem diplomového projektu je provést hodnocení ekonomické 
efektivnosti investičního záměru podniku s doporučením, zda danou investici 
realizovat, či nikoliv. Podnik na základě ekonomického a politického rozhodnutí 
plánuje rozšířit stávající technologický park pro zpracování plechu nákupem 
moderního programovatelného automatického ohýbacího stroje, umožňujícího 
efektivnější výrobu ohýbaných dílů.  

Dalším cílem diplomového projektu je porovnání technologií a technicko - 
ekonomické vyhodnocení. 

 
 Diplomový projekt je rozdělen na teoretickou a praktickou část. V teoretické 

části budou charakterizovány základní pojmy z oblasti investiční činnosti podniku, 
v praktické části budou teoretické poznatky aplikovány na hodnocení plánované 
investice.  

V teoretické části bude popsán princip investičního rozhodování a budou 
představeny druhy investičních projektů. Dále budou v této části uvedeny poznatky, 
které využijeme pro praktickou část. Budou uvedeny možné zdroje financování 
investičních projektů a bude objasněn princip hodnocení efektivnosti investic. Dále 
budou představeny metody hodnocení investic a možná investiční rizika spojená 
s investicí včetně způsobu jejich analýzy. 

  
V praktické části bude představena společnost, která plánuje uskutečnit danou 

investici. V další kapitole budou uvedeny podrobnosti investičního projektu. 
Vlastní hodnocení ekonomické efektivnosti bude provedeno v následující 

kapitole. Nejprve budou vyčísleny kapitálové výdaje spojené s realizací investice, 
dále bude stanoven způsob financování projektu. V další fázi bude stanoven odhad 
budoucích peněžních příjmů z investice a podniková diskontní míra. Následným 
výpočtem bude vypočtena současná hodnota cash flow. Stanovení těchto ukazatelů 
je nezbytné pro posouzení ekonomické efektivnosti projektu.  

Pro hodnocení  ekonomické efektivnosti bude použito dynamických metod 
hodnocení investic. Použité dynamické metody, které zohledňují faktor času pomocí 
diskontu jsou čistá současná hodnota, vnitřní výnosová míra a doba návratnosti. 

Dále bude provedena analýza citlivosti, pomocí které budou definovány rizikové 
faktory investice s pohledu výše zisku a čisté současné hodnoty. 

V dalším oddíle praktické části budou představeny obě technologie a bude 
provedeno technicko  - ekonomické zhodnocení výroby konkrétní součásti pomocí 
obou technologií.  

V následné diskuzi budou předloženy všechny zjištěné výsledky a bude 
vysloveno konečné doporučení týkající se plánovaného investičního projektu. 
Rovněž bude diskutováno technicko – ekonomické zhodnocení výroby součásti a 
zjištěné skutečnosti. 

V závěru bude provedeno shrnutí celého diplomového projektu a posouzení, 
zda bylo dosaženo zadaných cílů diplomové práce.  
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3 INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU 

3.1 Investiční rozhodování  

Zabezpečení prosperity a úspěšného rozvoje podniku v náročných 
podmínkách tržní ekonomiky není jednoduchou záležitostí. Jedním z významných 
předpokladů dosažení tohoto cíle je promyšlená rozvojová strategie podniku, 
příprava a realizace projektů, kterými podnik tuto strategii uskutečňuje. Projekty, 
resp. podnikatelské plány, které z nich vyplývají, představují nejen významný nástroj 
pro řízení rozvoje podniku, ale také důležitý podkladový materiál, který by měl 
přesvědčit potenciální investory o výhodnosti projektu a tím je přimět k poskytnutí 
kapitálu na jeho financování v případě, že vlastní zdroje podniku nedostačují. [1] 

3.1.1 Investice 

Investice se ve svém nejširším pojetí charakterizují jako ekonomická činnost, 
při níž se podnik vzdává své současné spotřeby s cílem zvýšení produkce statků 
v budoucnosti. Investice tedy tvoří jeden z mostů mezi přítomností a budoucností 
ekonomiky podniku. [2] 

Existují tři základní skupiny investic: 
 

a) kapitálové výdaje na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (nehmotné 
investice)  - výdaje na software, know-how, licence, předměty průmyslových a 
autorských práv atd. 
 

b) kapitálové výdaje na pořízení dlouhodobého hmotného majetku (hmotné, 
věcné investice) – výdaje na pozemky, budovy, stavby, stroje atd. 
 

c) kapitálové výdaje na nákup dlouhodobého finančního majetku (finanční 
investice) – peněžní výdaje do dlouhodobých úvěrových cenných papírů 
(obligace, směnky) a do majetkových cenných papírů (akcie, podílové listy) [2] 

 

Pořizování dlouhodobého majetku se v podniku může uskutečňovat různými 
formami: 

- koupí (stroje, zařízení, nemovitosti, cenného dlouhodobého papíru) 
- investiční výstavbou dodavatelským způsobem (stavba budov) 
- investiční výstavbou ve vlastní režii 
- nabytím na základě smlouvy o koupi najaté věci (finanční leasing) 
- vkladem dlouhodobého majetku od jiné osoby 
- darováním 

Forma pořízení dlouhodobého majetku ovlivňuje průběh kapitálových výdajů 
na investici. U koupě jde obvykle o jednorázový výdaj k určitému okamžiku (pokud se 
majetek nesplácí po částech), u investiční výstavby jde o postupně uskutečňované  
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výdaje během doby výstavby, u leasingu o postupný výdaj během fungování majetku 
kombinovaný obvykle se zvýšenou první splátkou; majetek zůstává ve vlastnictví 
leasingové společnosti. [2] 

Rozhodování o investicích je jedním z nejdůležitějších rozhodnutí o budoucím 
vývoji podniku a jeho efektivnosti. Nesprávně zaměřená a neefektivní investice může 
přivést podnik i k úpadku. Naopak správné rozhodnutí je zdrojem přírůstků podniku. 
Rozhodování o investicích tedy patří mezi nejdůležitější a nejtěžší rozhodnutí 
managementu podniku. [3] 

3.1.2 Plánování investic 

Proces investičního rozhodování a s ním spojeného dlouhodobého 
financování investic je nazýván kapitálovým plánováním. Je to činnost podniku, která 
zahrnuje tyto etapy: 

a) stanovení dlouhodobých cílů a investiční strategie firmy 
b) vyhledávání nových, pro podnik efektivních projektů a jejich předinvestiční 

příprava 
c) vypracování kapitálových rozpočtů a určení stávajících i budoucích 

peněžních toků v souvislosti s projekty 
d) zhodnocení účinnosti projektů, zejména finanční efektivnost projektů 
e) výběr optimální varianty financování projektů 
f) kontrola výdajů a následné zhodnocení (audit) realizovaných projektů [2] 

Východiskem kapitálového plánování jsou základní strategické cíle a postupy, 
které podnik sleduje. Mezi těmito cíli hrají významnou roli finanční cíle, formulované 
jako dosažení určité míry zisku (jeho maximalizace) a dosažení určité rentability 
vynaloženého kapitálu (dosahování růstu hodnoty firmy). [4] 

3.1.3 Investiční strategie 

K dosažení požadovaných investičních cílů nebo k jejich maximálnímu 
přiblížení je třeba určit investiční strategii podniku.  

Každou investiční příležitost je možné posuzovat z hlediska tří základních 
faktorů a jejich vzájemné souvislosti (tzv. magický trojúhelník investování): 

 
- očekávaný výnos z investice ve formě přírůstku k dosavadním výnosům 
- očekávané riziko investice 
- předpokládaný odpad na likviditu (peněžní tok) podniku [5] 

 
Ideální je investice s maximálním výnosem, nízkým rizikem a vysokou 

likviditou. Taková investice se však v praxi téměř nevyskytuje. Investor proto musí 
preferovat některý z uvedených faktorů a podle toho, který z těchto faktorů preferuje, 
rozeznáváme různé typy investičních strategií: 

 
a) strategie maximalizace ročních výnosů -  investor dává přednost co 

nejvyšším ročním výnosům a nehledí na růst ceny investice 
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b) strategie růstu ceny investice – investor upřednostňuje investiční projekty, 

u nichž předpokládá maximální zvýšení hodnoty původního investičního 
vkladu 
 

c) strategie růstu ceny investice spojená s maximálními ročními výnosy – 
v hledáčku investora jsou projekty, které přinášejí jak růst ceny investice 
v budoucnosti, tak růst ročních výnosů  
 

d) agresivní strategie investic – investor vybírá projekty s vysokým stupněm 
rizika (např. investice do zahraničí). Očekávané vysoké riziko je 
kompenzováno možností vzniku vysokých výnosů. 
 

e) konzervativní strategie – tyto projekty přinášejí menší výnosnost, protože 
investor preferuje bezrizikové projekty nebo projekty s nízkým stupněm 
rizika 
 

f) strategie maximální likvidity – investor upřednostňuje projekty, které jsou 
schopny se rychle transformovat na peníze a které jsou co nejlikvidnější 

 
Výběr varianty investiční strategie je dán konkrétními podmínkami, ve kterých 

podnik investuje a konkrétními dílčími cíli, které v daném období sleduje. Dlouhodobě 
by však všechny typy investiční strategie měly směřovat k plnění dominantního 
finančního a celkového cíle firmy v tržní ekonomice: maximalizaci tržní hodnoty firmy 
pro její vlastníky. [2] 
 

3.2 Investiční projekty 

Jestliže je definován investiční cíl a zvolena příslušná strategie jeho naplnění, 
je možné připravovat jednotlivé investiční projekty. 

Podnikatelské investiční projekty představují soubor technických a 
ekonomických studií, které mají sloužit k přípravě, realizaci, financování a 
efektivnímu provozování navrhované investice.  

Jestliže jde o investiční projekty, jejichž rozhodujícím kritériem je přínos 
k zisku, k tržní hodnotě firmy, dominantní úlohu v cílech projektu mají úvahy o 
finanční efektivnosti projektu a jeho vlivu na likviditu. [2] 

 

3.2.1 Členění investičních projektů 

Investiční projekty lze klasifikovat podle několika hledisek. Mezi základní třídicí 
hlediska patří vztah k rozvoji podniku, věcná náplň, míra závislosti projektů, forma 
realizace, charakter peněžních toků a velikost. 

 
Vztah k rozvoji podniku 

 
Podle tohoto hlediska rozlišujeme projekty: 

 
a) rozvojové – jde o projekty zaměřené na expanzi (např. zvýšení objemu produkce, 
zavedení nových výrobků, proniknutí na nové trhy) 
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b) projekty obnovy – obnova (náhrada) výrobního zařízení po skončení životnosti      
zařízení, nebo před koncem životnosti zařízení 
 
c) projekty mandatorní (regulatorní) – cílem těchto projektů nejsou ekonomické 
efekty, ale dosažení souladu s existujícími zákony či předpisy (např. projekty na 
ochranu životního prostředí, zvýšení bezpečnosti práce atd.) 
  
Věcná náplň projektů 

 
Podle tohoto hlediska rozlišujeme projekty 
 
a) zavedení výrobků nebo technologií – jde o projekty zaměřené na produkty a 
technologie, které už na trhu existují, ale jsou nové pro firmu 
 
b) výzkum a vývoj nových výrobků a technologií – projekty zaměřené na výzkum 
a vývoj nových výrobků (velmi rizikové projekty s obtížným hodnocením) 
 
c) inovace informačních systémů, zavedení informačních technologií – opět 
rizikové projekty s obtížným hodnocením jejich ekonomické efektivnosti 
 
Míra závislosti projektů 
 
Podle vzájemné míry závislosti projektů rozlišujeme: 
 
a) vzájemně se vylučující projekty – jde o projekty, u kterých není možná 
současná realizace (např. produkce stejného výrobku pomocí odlišných technologií) 
 
b) plně závislé projekty – projekty tvoří soubor; ke splnění požadavků, musí být 
realizovány všechny projekty daného souboru 
 
c) komplementární projekty – jde o projekty, jejichž realizace podporuje některé 
další projekty 
 
d) ekonomicky závislé projekty – projekty, u kterých se může projevit substituční 
efekt (např. zavedení nového typu výrobku může snížit prodeje stávajících typů) 
 
e) statisticky závislé projekty – projekty zaměřené na produkty pro stejné trhy či 
okruhy zákazníků 
 
Forma realizace projektu 

 
Podle tohoto hlediska rozlišujeme: 
 
a) investiční výstavby – projekty zaměřené na rozšíření výrobní kapacity, zavedení 
nových výrobků a technologií atd. 
 
b) akvizice – projekty koupě existující firmy 
 
 
 
 



FSI VUT                                           Diplomový projekt        2011/2012  
 

   17 
 
 

 
Charakter peněžních toků 
 
 Toto rozlišení projektů je významné pro uplatňování jednoho ze základních 
kritérií hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů, které tvoří vnitřní 
výnosové procento. Podle tohoto hlediska rozlišujeme projekty:  
 
a) se standardními peněžními toky – projekty se záporným peněžním tokem 
v období výstavby (investiční výdaje) a kladným peněžním tokem v období provozu 
(převaha příjmů nad výdaji) 
 
b) s nestandardními peněžními toky – u těchto projektů se mohou znaménka 
peněžního toku častěji střídat (např. projekty s plánovaným rozšířením v průběhu 
života) 
 
Velikost projektu 

 
Klasifikačním hlediskem je obvykle velikost investičních nákladů (kapitálových 

výdajů) potřebných na realizaci projektů. Toto hledisko slouží k určení úrovně řízení, 
která rozhoduje o přijetí či zamítnutí projektu. [4] 

 

3.2.2 Fáze života projektů 

Přípravu a realizaci projektů od původní myšlenky projektu až po ukončení jeho 
provozu a likvidaci lze rozdělit do čtyř fází: 
 
a) předinvestiční 
 
b) investiční 
 
c) provozní 
 
d) ukončení provozu a likvidace 
 
 
a) předinvestiční fáze 
 
 Předinvestiční příprava investic je základním výchozím předpokladem 
úspěšné realizace projektů a jejich fungování. Je velice náročná na různorodou 
kvalifikaci pracovníků podílejících se na jejím sestavení (ekonomové, technici, 
právníci, ekologové) a na jejich vzájemnou koordinaci. [2] 

 
Předinvestiční příprava větších investičních celků se člení do tří etap:  

 
1. identifikace podnikatelských příležitostí (opportunity study) 
 
 V této fázi předinvestiční přípravy dochází k vyjasnění podnikatelských 
příležitostí. Podněty pro podnikatelské příležitosti přináší neustálé sledování okolí 
(poptávka po produktech, exportní možnosti, nové zdroje, nové technologie atd.). 
Získané podněty se vyhodnocují pomocí studií těchto příležitostí (opportunity study),  
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které v hrubé míře posuzují efekty a nadějnost projektů, založených na těchto 
příležitostech. Tyto studie příležitostí by měly být stručné a co nejméně nákladné. [4] 
 
2. předběžný výběr projektů a příprava projektu 
 
 Vypracování předběžné technicko-ekonomické studie (prefeasibility study) je 
další fází předinvestiční přípravy. Tato studie představuje určitý mezistupeň mezi 
stručnými studiemi příležitostí a podrobnými technicko-ekonomickými studiemi. Jejím 
cílem je rozhodnutí o zpracování detailní technicko-ekonomické studie či o zastavení 
dalších prací na přípravě projektu. Zpracovává se obvykle jen u rozsáhlých a 
nákladných projektů. [4] 
 
3. hodnocení projektu a rozhodnutí o jeho realizaci či zamítnutí 
 
 Vyvrcholením předinvestiční přípravy je zpracování technicko-ekonomické 
studie (feasibility study). Tato studie detailně rozpracovává jednotlivé aspekty 
projektu a měla by zajistit veškeré podklady potřebné pro vyhodnocení projektu 
z hlediska jeho realizaci či zamítnutí. [4] 
 Kvalitní zpracování technicko-ekonomické studie je proces náročný na velké 
množství vstupních informací, na odhad budoucího vývoje a na znalosti z různých 
oborů techniky a ekonomiky. Zejména u větších projektů se proto na jejím 
zpracování podílejí pracovníci různých profesí (technici, právníci, obchodníci, 
technologové). [2] 
 
b) investiční fáze 
 

Investiční fáze zahrnuje činnosti, které tvoří náplň vlastní realizace projektu. 
Základem pro zahájení investiční fáze je vytvoření právního, finančního a 
organizačního rámce pro realizaci projektu (zajištění financování projektu, vytvoření 
projektového týmu, získání nezbytných pozemků pro realizaci projektu, uzavření 
příslušných smluv atd.) 

Investiční fáze se člení do etap: 
- zpracování zadání stavby 
- zpracování úvodní projektové dokumentace 
- zpracování realizační projektové dokumentace 
- realizace výstavby 
- příprava uvedení do provozu, uvedení do provozu a zkušební provoz 
- aktualizace dokumentace a systémů 
 
Základním předpokladem úspěšné realizace projektu je zpracování kvalitního 

plánu a účinné vlastní řízení realizace projektu. Důležitá je pečlivá kontrola časového 
plánu realizace. [4] 
 
c) provozní fáze 
 

Problémy provozní fáze posuzujeme z krátkodobého a dlouhodobého 
hlediska.  

Krátkodobý pohled se týká uvedení projektu do provozu. Při záběhu projektu 
mohou vzniknout problémy pramenící především z nezvládnutí technologického 
procesu, z nezvládnutí výrobních zařízení a z nedostatečné kvalifikace pracovníků. 
Tyto problémy vznikají v realizační fázi projektu.  
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Dlouhodobý pohled se týká celkové strategie, na které byl projekt založen, a 

z toho plynoucích výnosů a nákladů. Pokud se zvolená strategie i základní 
předpoklady ukázaly jako falešné, může být realizace nápravných opatření obtížná a 
často také vysoce nákladná. U některých projektů nelze nápravu vůbec uskutečnit a 
projekt je odsouzen k nezdaru.  

Pokud nedojde k větším nedostatkům ve fázi realizace projektu a jeho 
provozu, pak o konečném úspěchu nebo nezdaru projektu rozhoduje především 
kvalita jeho přípravy. [4] 
 
d) ukončení provozu a likvidace  
 

Tato fáze je závěrečnou fází života projektu. Jde zejména o činnosti spojené 
s ukončením investice, jako jsou demontáž zařízení a jeho likvidace, sanace lokality, 
prodej nepotřebných zásob atd. Rozdíl příjmů a výdajů z likvidace projektu 
představuje tzv. likvidační hodnotu projektu, která tvoří součást peněžního toku 
projektu v posledním roce jeho života. [4] 
 

3.3 Zdroje financování projektů 

Pro financování projektů je třeba zajistit finanční zdroje. Finanční zdroje lze 
klasifikovat podle tří hledisek: 

 
a) podle místa – interní (vnitřní) zdroje a externí (vnější) zdroje  
b) podle vlastnictví – vlastní zdroje (kapitál) a cizí zdroje (kapitál) 
c) podle doby – dlouhodobý kapitál se splatností delší než 1 rok (např. 
dluhopisy, dlouhodobé bankovní úvěry) a krátkodobý kapitál se splatností do 1 
roku (např. běžné bankovní úvěry) [1] 

 
Financováním investic podniku se obvykle rozumí financování prvotního 

pořízení, obnovy a rozšíření různých forem dlouhodobého majetku. Často je 
financování investic nazýváno dlouhodobým financováním. Je tomu tak proto, že 
přeměna investičního majetku na peněžní formu trvá déle než u běžného majetku a 
peněžní prostředky jsou vázány v investičním majetku po delší dobu. [2] 
 

3.3.1 Interní zdroje 

Pokud jsou zdrojem financování pouze interní zdroje, hovoříme o 
samofinancování. Interní zdroje jsou pro podnik výhodnými zdroji zvláště proto, že se 
nezvyšuje počet společníků ani věřitelů podniku, nezvyšují nijak finanční riziko, ale 
na druhou stranu jsou zdroji dražšími než zdroje cizí. [8] 
 
Odpisy 
  
 Odpisy můžeme definovat jako část ceny dlouhodobého hmotného a 
nehmotného majetku, která se v průběhu jeho životnosti systematickým způsobem 
zahrnuje do provozních nákladů podniku, vynaložených za určité období. [2] 
 Z hlediska finančního hospodaření jsou odpisy stabilním interním zdrojem 
financování, protože nejsou ovlivněny tak velkým množstvím faktorů jako zisk a 
podnik je má k dispozici i když žádný zisk nevytváří. [9] 
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Nerozdělený zisk 
 

Dalším významným zdrojem interního financování je nerozdělený zisk, 
označovaný také jako „zadržený zisk“. Jedná se o tu část zisku, která není použita na 
výplatu dividend, tvorbu fondů ze zisku, úhradu závazků vůči státu a jiných dalších 
závazků podniku. [10] 
 
Rezervní fondy 
 

Fondy jsou tvořeny ze zisku a fungují jako určitá peněžitá rezerva v případě 
vzniku nějakého rizika či nahodilé události. Pokud je však podnik pro tyto účely 
nepoužije, mohou být tyto prostředky do určité míry využity jako interní zdroj 
financování. Fondy jsou tvořeny většinou povinně a dobrovolně. [2] 
 

3.3.2 Externí zdroje 

Tyto zdroje jsou mnohem rozmanitější než zdroje interní. Externí financování 
umožňuje přesněji reagovat na změněnou potřebu podnikového kapitálu a to za 
předpokladu, že náklady na tento externí zdroj jsou nižší než náklady na pořízení 
interního kapitálu. [11] 
 
Dlouhodobé úvěry 
 

Dlouhodobé úvěry představují nejvýznamnější zdroj financování rozvoje 
podniku. Střednědobé a dlouhodobé úvěry jsou pro banky nejrizikovější, z tohoto 
důvodu jsou poskytovány za velmi přísných podmínek s odpovídající výší úrokové 
sazby. [8] 
 
Finanční leasing 
 

Finanční leasing neboli pronájem majetku s jeho následnou koupí, představuje 
významný způsob financování pořízení hmotného dlouhodobého majetku podniku. 
Doba leasingu se kryje s dobou ekonomické životnosti pronajímaného majetku a 
leasingové splátky pokrývají jeho pořizovací cenu a ziskovou marži. [1] 

 
Investiční dotace 
 

Pojmem dotace se v ekonomii rozumí peněžitý dar nebo daru podobná 
peněžitá úhrada ze strany státu nějakému subjektu v zájmu snížení ceny určitého 
statku, jehož poskytování je ve „veřejném zájmu“. [19]  

Dotace je na základě žádosti o proplacení a předložených podkladů 
potvrzujících splnění daných podmínek zpětně proplacena.  
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3.4 Hodnocení efektivnosti investic 

Podstatou hodnocení investic je porovnání vynaloženého kapitálu (výdajů na 
investici) s výnosy (příjmy), které investice přinese, tj. hodnocení výnosnosti 
(rentability) investice. Pro posuzování výnosnosti investice slouží řada metod a 
ukazatelů.  

Dalšími důležitými kritérii hodnocení efektivnosti investic je rizikovost, tj. 
stupeň nebezpečí, že nebude dosaženo očekávaných výnosů, a doba splacení 
investice (stupeň likvidity investice), tj. doba (rychlost) přeměny investice zpět do 
peněžní formy. 

Při hodnocení investice (investičního projektu) přihlížíme k její: 
• Výnosnosti 
• Rizikovosti 
• Likvidnosti (době splacení) 

 
Konečným výsledkem hodnocení investice je rozhodnutí, zda investici 

(investiční projekt) uskutečnit. Postup hodnocení investic sestává z několika kroků: 
• Určení jednorázových nákladů na investici 
• Odhadnutí budoucích výnosů, které investice přinese 
• Určení „nákladů na kapitál“ vlastního podniku, který investici 

uskutečňuje 
• Výpočet současné hodnoty očekávaných výnosů (cash flow) a 

aplikování různých metod ekonomického vyhodnocení investice [12]  
 

3.4.1 Určení jednorázových nákladů na investici 

Jednorázovými náklady na investici rozumíme souhrn všech nákladů 
kapitálového charakteru, které musí podnik vynaložit na pořízení investice a na 
zabezpečení jejího provozu.  
 
Kapitálové výdaje zahrnují: 

• výdaje na pořízení dlouhodobého majetku 
• výdaje na trvalý přírůstek čistého pracovního kapitálu 

 
Přírůstek čistého pracovního kapitálu je rozdíl mezi přírůstkem oběžného 

majetku (pohledávky, nedokončená výroba, zvýšené zásoby surovin atd.) a 
přírůstkem krátkodobých pasiv (závazků vůči dodavatelům). V kapitálových výdajích 
je tedy nutno počítat i s výdaji na předzásobení budoucího provozu tak, aby byla 
umožněna produkce. 

Výdaje na pořízení investice mohou být sníženy o příjmy z prodeje existujícího 
dlouhodobého majetku, který je nahrazován (s prodejem stávajícího majetku mohou 
být spojeny různé daňové efekty). 
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Kapitálové výdaje vypočítáme podle následujícího vzorce: 
 
 

DPOIKV
i

±−+=
            (1)

 

 
KV……kapitálový výdaj 
I…….…investiční výdaj 
O……..výdaj na trvalý přírůstek oběžného materiálu – čistého pracovního kapitálu 
Pi……..příjem z prodeje existujícího investičního majetku 
D……..daňové efekty [9] 

 

3.4.2 Odhad budoucích výnosů 

Identifikace peněžních příjmů z investic je považována za nejkritičtější místo 
celého procesu investičního rozhodování. Doba životnosti investice je delší než doba 
jejího pořízení, čímž se prohlubuje vliv faktoru času a vliv inflace. Tato skutečnost 
ohrožuje projekt zvýšeným rizikem, že očekávané příjmy nebudou dosaženy. 
Peněžní příjmy z provozu projektované investice se obvykle vyjadřují jako roční 
příjmy, předpokládané po dobu životnosti projektu. [9] 

  
Peněžní příjmy z investice vypočítáme podle následujícího vzorce: [9] 
 
 

DPOAZP
M

±+±+=
            (2)

 

 
P…….celkový roční peněžní příjem z investičního projektu 
 
 Peněžní příjmy z provozu projektované investice se obvykle vyjadřují jako 
roční příjmy, předpokládané po dobu životnosti projektu. Výjimečně se vyjadřují 
příjmy za kratší než roční periodu (čtvrtletí, měsíc) např. pro záběhové období 
provozu nebo pro investici s krátkou životností. 
 
Z……roční zisk po zdanění z provozu investice (přírůstek zisku) 
 
 Zisk je rozdíl očekávaného přírůstku tržeb a přírůstku provozních nákladů 
v důsledku pořizované investice. Případné úrokové platby, spojené s financováním 
projektu, se do provozních nákladů nezapočítávají. 
 
A…..roční odpisy z investičního majetku (přírůstek odpisů) 
 
 Odpisy z investičního majetku nejsou výdajem. V cash-flow projektu figurují 
jako náklad a snižují nám zisk pro účely zdanění. Odpisy je potřeba ke zdaněnému 
zisku opět přičíst. 
 
O…..změna oběžného majetku (čistého pracovní kapitálu) během provozování 

projektu   
 

  Změna může být ve formě přírůstku, který snižuje příjmy z investice (-O) nebo 
ve formě úbytku, který příjmy z investice zvyšuje (+O). 
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 PM…..příjem z prodeje majetku na konci provozování 

D……daňový efekt z prodeje investičního majetku [10] 
 

3.4.3 Určení diskontní sazby – „nákladů na kapitál“ 

Pro účely hodnocení ekonomické efektivnosti investice je potřeba kalkulovat 
s náklady na získání kapitálu pro financování projektu. Tyto náklady se označují jako 
diskontní sazba nebo podniková diskontní míra.  

 
Investiční projekt lze financovat vlastním kapitálem (zisk po zdanění), pomocí 

cizích zdrojů (bankovní úvěr, dluhopisy) nebo kombinací vlastního a cizího kapitálu: 
 
a) pokud podnik financuje investici pouze vlastním kapitálem, za jeho 

nákladovost se považuje jeho výnosnost, např. úroky, které by podnik získal jiným 
využitím tohoto kapitálu uložením na dlouhodobý vklad. 

 
b) při financování cizím kapitálem tvoří náklady na kapitál úroky z úvěru 

upravené sazbou daně z příjmu právnických osob. 
 

Náklady na úvěr vypočítáme podle následujícího vzorce: [13] 
 

( )diN
d

−∗= 1
                      (3)

 

Nd…….náklady na úvěr [%] 
i……….úrok z úvěru [%] 
d………sazba daně z příjmu[%/100] 
 
 c) pokud je investice financována kombinací vlastního a cizího kapitálu, 
vypočítáme průměrnou nákladovost kapitálu. 
 
Průměrnou nákladovost kapitálu vypočítáme podle následujícího vzorce: [14] 
 

K

VK
N

K

CK
NWACC

vkd
∗+∗=

            (4) 
 

WACC…průměrné vážené náklady na kapitál 
Nd………náklady na cizí kapitál [%] 
CK……..cizí kapitál [Kč] 
K……….celkový kapitál podniku [Kč] 
Nvk……..náklady na vlastní kapitál [%] 
VK……...vlastní kapitál [Kč] 
 

3.4.4 Výpočet současné hodnoty očekávaných výnosů – cash flow 

Hodnota budoucích výnosů se vlivem působení faktoru času a inflace mění. 
Proto je potřeba očekávané budoucí výnosy převést na současnou hodnotu. Výpočet 
se provede diskontováním. Výpočet se většinou provádí k roku pořízení 
investice.[15] 
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Současnou hodnotu cash flow vypočítáme podle následujícího vzorce: [16] 
 

( ) ( ) ( ) ( )n

n

N

n

n

n

i

CF

i

CF

i

CF

i

CF
SHCF

+
=

+
++

+
+

+
= Σ

= 11
...

11 1

2

2

1

1

               (5) 
 

3.5 Metody hodnocení efektivnosti investic 

Metody se obvykle dělí do dvou skupin na ty, které nepřihlížejí k působní 
faktoru času (statické metody) a ty, které přihlížejí k působení faktoru času 
(dynamické metody). [12] 

 
Statické metody 

 
Používají se u méně významných projektů, u projektů s krátkou dobou 

životnosti nebo s nízkým diskontním faktorem. [20] 
 

a) doba úhrady (návratnosti) 
 

Jde o tradiční metodu hodnocení efektivnosti investičních variant, často 
používanou, srozumitelnou, ale z teoretického hlediska méně vhodnou. Dobu 
návratnosti můžeme definovat jako počet let, za který se kapitálový výdaj zaplatí 
peněžními příjmy z investice. [21] 

 
investiční náklady 

doba návratnosti = ------------------------------------------ 
    roční výnosy         (6) 
 
 

Čím kratší je doba splácení, tím je investice výhodnější. Je logické, že doba 
splacení musí být kratší než je doba životnosti investice.  
 

b) ukazatelé rentability 
 

Podstatou této metody je využití poměrových ukazatelů, které umožňují měřit 
výnosnost kapitálu. Tato metoda dává do vzájemného poměru výnosy investic a 
vložené investiční náklady. 
 

průměrný roční výnos 
R = ----------------------------------------- 

    investiční náklady        (7) 
 
 

Pro hodnocení investičních projektů se používají především tyto ukazatele: 
• rentabilita aktiv (ROA) 
• rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 
• rentabilita investic (ROI) 
• rentabilita tržeb (ROS) [22]  
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Dynamické metody 
 

U většiny investičních projektů, kde se počítá s delší dobou ekonomické 
životnosti investice, jsou používány při jejich hodnocení dynamické metody, které 
zohledňují faktor času. Jeho začlenění do propočtů efektivnosti investic podstatným 
způsobem ovlivňuje rozhodnutí o přijetí či nepřijetí projektu. V případě, že by se 
s faktorem času v propočtech efektivnosti nepočítalo, docházelo by ke zkreslenému 
pohledu na efektivnost jednotlivých projektů a tím taky k nesprávnému 
rozhodnutí.[10] 

 
Faktor času způsobuje to, že dnešní výnos není totéž, co mohou znamenat 

stejné prostředky za několik let. Jde především o míru inflace, která reálně snižuje 
velikost očekávaných výnosů. Při hodnocení efektivnosti investic je proto zapotřebí 
budoucí očekávané výnosy snížit v důsledku působení faktoru času, a to tím více, 
čím je u očekávaných výnosů delší časový horizont. 

K zohlednění faktoru času se využívá procesu složitého úrokování, v tomto 
případě pomocí diskontu. Diskont určuje v procentech, jak je třeba zmenšit budoucí 
očekávaný výnos. [21] 
 

3.5.1 Metoda čisté současné hodnoty (ČSH) 

Tuto metodu lze definovat jako rozdíl mezi diskontovanými peněžními příjmy 
z investice (současnou hodnotou očekávaných cash-flow) a kapitálovým výdajem. 
Zdůrazňuje nejen výši peněžních příjmů a výdajů, ale i jejich časové rozložení během 
určité doby. [12] 

 
Čistou současnou hodnotu vypočítáme podle následujícího vzorce: [8] 

          
 

                                   
KV

i

CF
ČSH

N

n

n

n −
+

= ∑
=1 )1(                                                (8) 

  
Jestliže se kapitálový výdaj realizuje postupně, pak je nutné aktualizovat nejen 

peněžní příjmy, ale i kapitálové výdaje: [8]
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a) ČSH > 0 (diskontované peněžní příjmy převyšují kapitálový výdaj) – projekt je 
přijatelný, zaručuje požadovanou míru výnosu a zvyšuje tržní hodnotu podniku 
o částku ČSH 

b) ČSH = 0 (diskontované peněžní příjmy se rovnají kapitálovým výdajům) – 
projekt je přijatelným, zaručuje požadovanou míru výnosu, nezvyšuje však 
tržní hodnotu podniku 
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c) ČSH < 0 (diskontované peněžní příjmy jsou menší než kapitálový výdaj) – 

projekt nezajišťuje požadovanou míru výnosu a jeho přijetí by snižovalo tržní 
hodnotu podniku [12] 
 
Tato metoda je považována za nejvhodnější způsob ekonomického hodnocení 

investic, neboť respektuje faktor času, prostřednictvím diskontní míry zohledňuje 
míru rizika, přihlíží k peněžním příjmům plynoucím po celou dobu životnosti investice 
a ukazuje na přínos investice k růstu hodnoty podniku. Má však i svá omezení 
vyplývající z vysoké obtížnosti predikce reálných peněžních příjmů a z nereálnosti 
srovnávání investičních variant s rozdílnou dobou životnosti. [2] 

 

3.5.2 Metoda indexu ziskovosti 

Index ziskovosti (rentability) představuje poměr diskontovaných peněžních 
příjmů z investice (současné hodnoty očekávaných cash-flow) ke kapitálovým 
výdajům. 

 
Index ziskovosti vypočítáme podle následujícího vzorce: [9] 
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Použití tohoto kritéria hodnocení investičních projektů je vhodné při výběru 

z několika projektů, kdy nelze z důvodu nedostatku finančních zdrojů realizovat 
všechny projekty. Za přijatelné investiční varianty jsou považovány ty, jejichž index je 
vyšší než 1. Varianta s nejvyšším indexem je nejefektivnější. [9] 

 

3.5.3 Metoda vnitřní výnosové míry 

Je to taková úroková míra (diskontní sazba), při které se současná hodnota 
peněžních příjmů z investice (očekávaných cash-flow) rovná kapitálovým výdajům, 
tzn. čistá současná hodnota je rovna nule. [16] 
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Tato metoda je v praxi velmi oblíbená, protože udává předpokládanou 
výnosnost investice, kterou můžeme porovnávat s požadovanou výnosností. Rozdíl 
je mírou jistoty a rizika. Je-li rozdíl příliš velký, je jistota malá a a riziko velké (např. 
pokud je výnosové procento 5% a předpokládané procento 20%). Tuto informaci 
metoda čisté současné hodnoty neposkytuje. [12] 

Pokud bude podnik financovat projekt z cizích zdrojů, mělo by být vnitřní 
výnosové procento vyšší, než je úroková míra. 
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Vnitřní výnosová míra se stanoví ve 3.krocích: 

 
• v prvním kroku je potřeba stanovit úrokovou míru, při níž je čistá 

současná hodnota projektu větší než 0 
• ve druhém kroku je potřeba stanovit úrokovou míru, při níž je čistá 

současná hodnota projektu menší než 0 
• vnitřní výnosové procento je zjištěno dosazením do vzorce (12)   

 
Vzorec pro výpočet vnitřní míry výnosu je následující: [12] 
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Jak bylo řečeno, tato metoda udává předpokládanou výnosnost investice. Čím 
je vnitřní výnosové procento vyšší, tím je daný projekt ekonomicky výhodnější. [12]

  

3.5.4 Metoda doby návratnosti 

Doba úhrady (návratnosti) jako statická metoda hodnocení efektivnosti investic 
nerespektuje působení faktoru času. Tento nedostatek odstraňuje modifikace této 
metody do podoby diskontované doby úhrady. Je to doba, za kterou se kapitálový 
výdaj zaplatí diskontovanými peněžními příjmy z investice. 

 
Dobu návratnosti vypočítáme podle následujícího vzorce: [8] 
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Předpokládané roční peněžní příjmy jsou kumulativně sečítány a rok, ve 
kterém se souhrn očekávaných ročních peněžních toků rovná kapitálovým výdajům, 
udává dobu návratnosti. [8] 

 

3.6 Investiční rizika 

Základním problémem praktické aplikace metod hodnocení efektivnosti investic 
není technika výpočtu, ale reálnost vstupních údajů, zejména údajů o očekávaných 
peněžních příjmech u investice. [21] 

 
Například budoucí příjmy jsou závislé na konjunkturálním vývoji, budoucí výdaje 

se odvíjejí od mzdových nákladů, popř. cen surovin, které jsou realizovány na 
světovém trhu. S ohledem na budoucnost musíme tedy uvažovat o různých stavech 
okolí, které v mnoha směrech ovlivňují vstupní veličiny. Z nejistoty o budoucím stavu 
okolí se odvíjí investiční riziko. Nejistota o tom, jaký bude stav okolí v budoucnosti, 
vede k mnohoznačným investičním výsledkům. [12] 
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3.6.1 Analýza citlivosti 

Analýza citlivosti představuje doplnění metod hodnocení investic. Je založena 
na předpokladu, že hodnoty vstupních veličin mohou kolísat kolem odhadnuté 
veličiny. [12] 

Účelem této analýzy je zjištění citlivosti určitého ekonomického kritéria 
projektu (čisté současné hodnoty, zisku, výnosnosti) na faktorech, které toto kritérium 
ovlivňují. Cílem analýzy citlivosti je najít tyto faktory a kvantifikovat jejich vliv na 
efektivnost projektu. [1], [9] 

Analýza citlivosti neukazuje žádná pravidla pro rozhodování. Neposkytuje 
žádný tip, která investiční alternativa má být vybrána. Touto analýzou však může být 
zjištěn vliv nejistoty budoucího vývoje okolí na uvažované investiční rozhodnutí. 
Metoda je vhodným pomocníkem pro zvládnutí investičního rizika. [12] 
 

3.6.2 Analýza rizika 

Zatímco analýza citlivosti klade zřetel na vstupní faktory, analýza rizika se 
věnuje struktuře rizika výstupních veličin. Pomocí analýzy rizika by kombinovanou 
variací vstupních veličin mělo být stanoveno rozdělení pravděpodobnosti výskytu 
výstupních veličin. 

Nevýhoda analýzy rizika spočívá ve stanovení hodnot vstupních veličin a 
pravděpodobnost jejich výskytu. Protože se jedná o odhadovaná data, jsou 
ovlivňována subjektivním pohledem a jen stěží objektivně měřitelná. V případě metod 
zaměřených na budoucnost je však složité tento problém eliminovat. [12] 
 

3.6.3 Rozhodovací stromy 

Řadu rozhodování lze zjednodušit tím, že je spolu s jejich důsledky vizuálně 
zobrazíme. K tomuto zobrazení slouží grafický nástroj podpory rozhodování – 
rozhodovací strom. Ačkoliv lze tímto způsobem zobrazit jakýkoliv rozhodovací 
proces, uplatnění této metody je vhodné zejména u víceetapových rozhodovacích 
procesů, jejichž alternativy se vyvíjejí postupně v několika stupních. [12] 
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4 ANALÝZA PODNIKU 

4.1 Profil společnosti 

Základní informace 
 
Název společnosti:    ABC, s.r.o. 
 
Právní forma:   společnost s ručením omezeným 
 
Základní kapitál:   4 288 000,- Kč 
 
Datum založení:   23.4.1998  
 
Odvětvová klasifikace:  hlavní OKEČ 25 – Výroba kovových konstrukcí a 

kovodělných výrobků 
   
 vedlejší OKEČ 22 – Výroba pryžových a plastových 

výrobků 
  
Předmět podnikání:  kovovýroba, lisování technické pryže, lisování 

plastů 
 
 
Stručná historie a současnost 

 
Společnost působí na trhu od roku 1998. Od počátku své existence se činnost 

společnosti zaměřila především na zaměstnávání občanů se změněnou pracovní 
schopností.  V současné době je z celkového počtu 74 zaměstnanců v kmenovém 
stavu firmy více než  62 % těchto osob.   

 
Hlavním výrobním odvětvím je strojírenská  výroba, a to obrábění na 

klasických i CNC strojích a  zpracování plechu na CNC vysekávacích a ohraňovacích 
lisech. Další používanou technologií je pískování - tryskání materiálů.  Dlouhodobým 
cílem vedení společnost je postupné nahrazování strojního zařízení numericky 
řízenými stroji. Tento záměr se daří průběžně realizovat.   

Odbyt produkce je zaměřen na tuzemský i zahraniční trh v různých 
průmyslových odvětvích s postupným nárůstem vývozu výrobků do zahraničí.  

Produkce společnosti je určena pro strojírenský, potravinářský, těžební 
průmysl a stavebnictví. 

Vzhledem k zaměření firmy na zaměstnávání občanů se změněnou pracovní 
schopností, je v nabídce firmy provádění služeb v oblasti úklidu a ostrahy objektů.  

Ve všech aktivitách společnost, ať už ve výrobní oblasti nebo službách, je 
kladen důraz na kvalitu a plné uspokojení požadavků zákazníka.  

Proto byl ve společnosti už v r. 2001 zaveden systém řízení kvality dle normy 
ČSN EN  ISO 9001:2000 a od r. 2005 systém environmentálního řízení dle normy 
ČSN EN  ISO 14001:2004. V roce 2009 byl systém řízení kvality recertifikován podle 
nové normy ČSN EN 9001:2009.   
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Společnost se na trhu pohybuje více než 10 let a její finanční zdraví je dobré, 

její podíl na trhu se zvyšuje, stejně tak roste i obrat a zisk společnosti. Základní 
ekonomické ukazatele jsou uvedeny v příloze č.1. 

 

4.2 Podrobnosti investičního projektu 

 Investiční záměr podniku spočívá v pořízení nového strojního zařízení na 
zpracování plechu. Podnik v současnosti disponuje několika technologickými 
zařízeními na zpracování plechu. Tato zařízení – ohraňovací lisy – ale zaostávají 
v produktivitě a rychlosti zpracovávaných polotovarů, přesnosti a také 
v jednoduchosti a komfortu ovládání a nastavování stroje. Nově pořizovaná 
technologie má za cíl zmodernizovat strojové zařízení firmy za účelem snížení 
nákladových vstupů, snížení množství nestandardních výrobků a odpadu, snížení 
pracnosti, zlepšení hygieny práce a zrychlení výrobního procesu a především 
zvýšení konkurenceschopnosti firmy.   

Předmětem projektu je tedy pořízení nového automatického ohýbacího centra 
SALVAGNINI na zpracování plechu s příslušenstvím, jehož technické parametry 
umožní růst konkurenceschopnosti firmy na domácích i zahraničních trzích a podpoří 
tak dynamický rozvoj firmy. Nákup této technologie umožní zkvalitnění a zrychlení 
výrobního cyklu, nákladové i časové úspory ve výrobě. Nakupovaná technologie 
bude variabilnější, přesnější a energeticky méně náročná. Dojde k poklesu množství 
odpadu, efektivnějšímu využití zpracovávaného materiálu a snížení spotřeby energií, 
tedy realizace projektu bude mít pozitivní dopad na životní prostředí. Sníží se 
požadavky na externí výrobní kooperace, výrobní cyklus bude komplexnější a 
ucelenější, sníží se nároky na fyzickou zátěž obsluhy. 

 
Technologie zefektivní a ucelí výrobní proces zpracování plechu. 

Programovatelný automatický ohýbací stroj na výrobu ohýbaných dílů z plechu 
umožní vytvoření neomezeného počtu ohybů na každé straně, podstatně odstraní 
pracnost při opracování plechu, neboť odpadne nutnost opakovaného vyjímání a 
vkládání opracovávaných dílů do stroje. Zařízení bude vybavené motoricky 
poháněným stolem se systémem rozpoznání, který je schopen manipulovat s balíky 
plechů, dále pásovým zařízením, které umožní vykládat tabule z jednoho nebo dvou 
balíků plechů a během opakovacího času je zakládat do ohýbacího stroje (tj. během 
pracovního cyklu stroje). Plně automatizovaný proces výroby ohýbaných dílů bude 
zakončen odebíračem hotových dílů. Tím dojde k podstatným časovým úsporám, 
odpadnou časové ztráty spojené s manipulací se vstupním materiálem i hotovými 
výrobky. Součástí projektu bude pořízení potřebného příslušenství stroje, např. 
nářadí a ohýbací nástroje, dále přidržovače, nosiče nástrojů, kontrolní a měřící 
zařízení, dílenský software a software pro kancelářské pracoviště. Tato moderní 
technologie firmu přiblíží současnému stavu na trhu, kde vzrůstá požadavek na 
zvyšování kvality a přesnosti produkce, zkracují se termíny dodávek. Poptávka po 
inovacích je především ve strojírenském, stavebním a elektrotechnickém průmyslu, 
které tvoří nejdůležitější odvětví činnosti podniku.  
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4.3 Hodnocení ekonomické efektivnosti 

Před vlastním hodnocením ekonomické efektivnosti projektu je třeba stanovit 
celkové kapitálové výdaje, stanovit způsob financování, vypočítat daňové odpisy, 
odhadnout budoucí příjmy investice a stanovit podnikovou diskontní míru. Na 
základě těchto údajů bude pomocí dynamických metod vyhodnocena ekonomická 
efektivnost investice. Jako kritérium bude použita metoda čisté současné hodnoty a 
metoda diskontované doby návratnosti. 
 

4.3.1 Kapitálové výdaje 

Kapitálové výdaje jsou souhrnem všech nákladů, které bezprostředně souvisí 
s pořízením dané investice.  

V našem případě jsou nákladem pouze kapitálové výdaje vynaložené na 
pořízení nové technologie, protože se neuvažuje s přírůstkem čistého pracovního 
kapitálu. Stávající technologie zůstane zachována, nedojde k jejímu prodeji nebo 
likvidaci. Podnik tedy nemůže počítat s příjmy z prodeje stávající technologie, ale 
nevzniknou ani dodatečné náklady spojené s likvidací stávajícího dlouhodobého 
majetku. 

  
Celkové náklady projektu (tj. pořizovaného dlouhodobého majetku) byly 

vyčísleny na 31 000 000,- Kč bez DPH. Tato cena kalkuluje pořizované technologie, 
jejich dopravu, instalaci a uvedení do provozu včetně zaškolení obsluhy.   

 

4.3.2 Financování 

Jak již bylo řečeno financování projektu lze uskutečnit pomocí vlastního 
kapitálu, z cizích zdrojů nebo jejich kombinací.  

 
Vzhledem k tomu, že úroky z úvěrů se započítávají do nákladů a snižují tak 

základ daně z příjmu, ale zisk naopak podléhá zdanění, bývá úvěrový kapitál levnější 
než akciový. Na druhé straně vliv úvěrů na finanční stabilitu je opačný, tj. vysoký 
podíl úvěrů snižuje finanční stabilitu, protože splácení úvěru a úroků musí být 
zajištěno bez ohledu na skutečné příjmy z projektu. Vyšší podíl vlastních zdrojů 
financování je bezpečnější a zvyšuje finanční stabilitu projektu.  

 
Volba struktury kapitálového zajištění projektu bývá často kompromisem mezi 

efektivností (výhodnost úvěrového financování) a stabilitou (riziko splácení úvěru a 
úroků).  

 
V našem případě je potřeba se podívat na věc ještě z jiného pohledu. 

Rozhodnutí o způsobu financování investičního záměru je podstatným způsobem  
 
ovlivněno zjištěním celkového stavu vlastního kapitálu. Pokud by vlastní 

kapitál nebyl v patřičné výši vůči kapitálovým výdajům na investici, podnik bude 
nucen financovat projekt z cizích zdrojů. 

 
 
 



FSI VUT                                           Diplomový projekt        2011/2012  
 

   32 
 
 

 
K vyhodnocení vlastního kapitálu využijeme rozvahu, resp. informace o 

pasivech (zdrojích krytí majetku).  Přehled položek vlastního kapitálu je uveden 
v tabulce 4.1   

 
    Tab.2.1  Přehled položek vlastního kapitálu (v tis. Kč) 

  2006 2007 2008 2009 2010 

PASIVA CELKEM 35 591 Kč 39 427 Kč 34 012 Kč 32 349 Kč 44 526 Kč 

VLASTNÍ KAPITÁL 17 104 Kč 13 848 Kč 11 855 Kč 17 262 Kč 21 795 Kč 

Základní kapitál 4 288 Kč 4 288 Kč 4 288 Kč 4 288 Kč 4 288 Kč 

Kapitálové fondy 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Rezervní fondy 2 909 Kč 2 554 Kč 2 578 Kč 2 562 Kč 2 547 Kč 

Výsledek hospodaření minulých let -514 Kč 0 Kč 3 500 Kč 4 988 Kč 8 658 Kč 

Výsledek hospodaření běžného účetního období 10 421 Kč 7 006 Kč 1 489 Kč 5 424 Kč 6 302 Kč 

 
 
Průměrný podíl vlastního kapitálu na zdrojích krytí majetku dosahoval 

v období let 2006-2010 hodnoty 44%. Při porovnání kapitálových výdajů na pořízení 
investice ve výši 31 mil. Kč s hodnotami vlastního kapitálu zjistíme, že hodnota 
investice je téměř dvojnásobná. Vzhledem k těmto skutečnostem je podnik nucen 
financovat projekt z cizích zdrojů. 
 

Podnik bude na projekt čerpat úvěr v plné výši pořizovací ceny. Splatnost 
úvěru bude 6 let při úrokové sazbě ve výši 5%.  

 
Projekt bude realizován v regionu se soustředěnou podporou státu a na 

projekt bude poskytnuta státní dotace ve výši 50% celkových nákladů projektu. 
Dotace bude proplacena v prvním roce životnosti projektu. 
 

4.3.3 Daňové odpisy 

Odpisy se stanoví podle zákona č.586/1992 Sb., o daních z příjmů. Tento 
zákon upravuje v § 26-32 způsob zařazení majetku do příslušné odpisové skupiny, 
dobu odepisování, způsob odepisování a způsob výpočtu daňových odpisů. [23] 

 
Firma zařadila pořizovaný dlouhodobý majetek do 3. odpisové skupiny. Této 

skupině odpovídá doba odepisování v délce 5 let. Firma stanovila způsob 
odepisování ve formě rovnoměrných odpisů. Pro ilustraci budou provedeny oba 
způsoby odepisování. Výpočet odpisů je uveden v tabulce 4.2 

 
 

Údaje pro výpočet odpisů: 
• pořizovací cena:   31 000 000,- Kč 
• odpisová skupina:   2 
• doba odepisování:   5 let 
• odpisové sazby:   

 
rovnoměrné odpisování zrychlené odpisování 

 
• v 1.roce     11         5 
• v dalších letech  22,25         6 
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      Tab.4.2 Daňové odpisy bez dotace 

rok rovnoměrný odpis zrychlený odpis 

2012 3 410 000 Kč 6 200 000 Kč 

2013 6 897 500 Kč 9 920 000 Kč 

2014 6 897 500 Kč 7 440 000 Kč 

2015 6 897 500 Kč 4 960 000 Kč 

2016 6 897 500 Kč 2 480 000 Kč 

celkem 31 000 000 Kč 31 000 000 Kč 

 

Pokud by podnik neobdržel dotaci, odepíše se hodnota investice v celé své 
hodnotě, tzn. ve výši kapitálových výdajů.  

 
 Jak již bylo uvedeno, podnik má přislíbenu dotaci, kterou firma obdrží v prvním 
roce životnosti projektu. Vlivem přijaté dotace dojde ke snížení vstupní hodnoty 
pořizované investice o 15 500 000,- Kč, tzn., sníží se základ pro výpočet odpisů a 
ovlivní tak celkovou výši odpisů. Odpisy pro oba způsoby odepisování jsou uvedeny 
v tabulce 4.3  
 
 

       Tab.4.3 Daňové odpisy včetně dotace 

rok rovnoměrný odpis zrychlený odpis 

2012 1 705 000 Kč 3 100 000 Kč 

2013 3 448 750 Kč 4 960 000 Kč 

2014 3 448 750 Kč 3 720 000 Kč 

2015 3 448 750 Kč 2 480 000 Kč 

2016 3 448 750 Kč 1 240 000 Kč 

celkem 15 500 000 Kč 15 500 000 Kč 

 

4.3.4 Odhad budoucích peněžních příjmů 

Při výpočtu odhadu budoucích peněžních příjmů z investice se stanoví 
přírůstky tržeb a přírůstky provozních nákladů vzniklých v důsledku plánované 
investice. Přírůstek zisku se poté zdaní sazbou daně z příjmu. [21] 

K přírůstku čistého zisku je nutné znovu připočíst odpisy investice, které byly 
zahrnuty do nákladů. Vzniklé provozní cash flow musí být ještě sníženo o splátky 
úroků z úvěru, poskytnutého na pořízení investice. 

Výpočet cash flow pro případ neobdržené dotace je proveden v tabulce 4.4.    
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Tab.4.4 Výpočet budoucích příjmů z investice, bez dotace (v tis. Kč) 

rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

přírůstek tržeb 5000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 

přírůstek provozních nákladů (bez odpisů) 2950 6550 6550 6550 6550 6550 6550 6550 6550 6550 

odpisy investice 3410 6898 6898 6898 6898           

přírůstek zisku před zdaněním -1360 4553 4553 4553 4553 11450 11450 11450 11450 11450 

daň (19%) 0 865 865 865 865 2176 2176 2176 2176 2176 

zisk po zdanění -1360 3688 3688 3688 3688 9275 9275 9275 9275 9275 

odpisy investice 3410 6898 6898 6898 6898 0 0 0 0 0 

cash flow provozní 2050 10585 10585 10585 10585 9275 9275 9275 9275 9275 

úroky 1550 1292 1034 775 517 258         

celkové cash flow 500 9293 9551 9810 10068 9017 9275 9275 9275 9275 

  

Při obdržené dotaci mají nižší odpisy vliv na výši zisku, resp. celkového cash 
flow. Zároveň jsou při obdržené dotaci nižší úroky spojené s pořízením investice. 
Tohoto snížení je dosaženo umořením části dluhu pomocí dotace v prvním roce 
životnosti projektu. Výpočet cash flow pro případ, že podnik obdrží dotaci je 
proveden v tabulce 4.5. 
 
Tab.4.5 Výpočet budoucích příjmů z investice, včetně dotace (v tis. Kč) 

rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

přírůstek tržeb 5000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 

přírůstek provozních nákladů (bez odpisů) 2950 6550 6550 6550 6550 6550 6550 6550 6550 6550 

odpisy investice 1705 3449 3449 3449 3449           

přírůstek zisku před zdaněním 345 8001 8001 8001 8001 11450 11450 11450 11450 11450 

daň (19%) 66 1520 1520 1520 1520 2176 2176 2176 2176 2176 

zisk po zdanění 279 6481 6481 6481 6481 9275 9275 9275 9275 9275 

odpisy investice 1705 3449 3449 3449 3449 0 0 0 0 0 

cash flow provozní 1984 9930 9930 9930 9930 9275 9275 9275 9275 9275 

úroky 764 775 620 465 310 155         

celkové cash flow 1220 9155 9310 9465 9620 9120 9275 9275 9275 9275 

  

 
Vliv dotace se projeví zvýšeným přírůstkem zisku. Při porovnání obou tabulek 

je patrné, že celková hodnota cash flow je vyšší při situaci, kdy podnik neobdrží 
dotaci. 

 

4.3.5 Podniková diskontní míra 

Pomocí podnikové diskontní míry přepočteme budoucí hodnotu cash flow na 
hodnotu současnou. 

 
Při financování cizím kapitálem je diskontní sazba rovna průměrným finančním 

nákladům cizího kapitálu, neboli průměrné úrokové míře, která je navíc upravena 
sazbou daně z příjmu právnických osob. Průměrná úroková sazba podniku je 5,4%. 
Sazba daně z příjmu pro rok 2012 je 19%. 
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Diskontní sazbu vypočítáme podle vzorce: [13] 
 

                       
( ) ( ) %374,419,01054,01 =−∗=−∗= diN

d

                                (3) 
 

Pro výpočet čisté současné hodnoty a pro hodnocení ekonomické efektivnosti 
investice bude použita diskontní sazba 4,374%.  

 

4.3.6 Současná hodnota cash flow 

Pro vypočtené celkové cash flow odhadované pro jednotlivé roky životnosti 
projektu je nyní třeba určit jejich současnou hodnotu.  

 
Současnou hodnotu vypočítáme podle vzorce: 
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Ze vzorce je patrné, že vypočtená hodnota celkového cash flow pro každý 
jednotlivý rok je násobena hodnotou, které bylo dosaženo využitím vypočtené 
diskontní sazby podniku. Tato hodnota je označována jako tzv. odúročitel. 

 
Odúročitel vypočítáme podle vzorce: 
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Odhadované cash flow pro jednotlivé roky životnosti projektu je poté 

diskontováno pomocí tohoto odúročitele.  
Současná hodnota cash flow pro jednotlivé roky životnosti projektu je uvedena 

v tabulce 4.6. Jedná se o cash flow podniku pro případ, že firma neobdrží dotaci. 
 
 

     Tab.4.6 Současná hodnota cash flow, bez dotace (v tis. Kč)  

rok CF SHCF 

2012 500 Kč 479 Kč 
2013 9 293 Kč 8 530 Kč 
2014 9 551 Kč 8 400 Kč 
2015 9 810 Kč 8 266 Kč 
2016 10 068 Kč 8 128 Kč 
2017 9 017 Kč 6 974 Kč 
2018 9 275 Kč 6 873 Kč 
2019 9 275 Kč 6 585 Kč 
2020 9 275 Kč 6 309 Kč 

2021 9 275 Kč 6 045 Kč 

celkem 85 337 Kč 66 589 Kč 
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Pokud podnik obdrží dotaci současná hodnota cash flow pro jednotlivé roky 

životnosti projektu musí být vypočtena z hodnot budoucích příjmů při obdržené 
dotaci. Tyto hodnoty jsou uvedeny v tabulce 4.7. 

 
 

      Tab.4.7 Současná hodnota cash flow, včetně dotace (v tis. Kč) 

rok CF SHCF 

2012 1 220 Kč 1 169 Kč 
2013 9 155 Kč 8 404 Kč 
2014 9 310 Kč 8 188 Kč 
2015 9 465 Kč 7 975 Kč 
2016 9 620 Kč 7 766 Kč 
2017 9 120 Kč 7 054 Kč 
2018 9 275 Kč 6 873 Kč 
2019 9 275 Kč 6 585 Kč 
2020 9 275 Kč 6 309 Kč 

2021 9 275 Kč 6 045 Kč 

celkem 84 987 Kč 66 367 Kč 

  

 
Porovnáním obou současných hodnot cash flow (bez dotace a včetně dotace) 

lze konstatovat, že vyšší současné hodnoty bude dosaženo při situaci, kdy podnik 
státní dotaci neobdrží. 

 

4.3.7 Čistá současná hodnota 

Čistá současná hodnota je stanovena rozdílem současné hodnoty cash flow a 
kapitálovými výdaji spojenými s realizací investice. Čistá současná hodnota se tedy 
určí podle následujícího vzorce: 
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Výpočet čisté současné hodnoty je uveden v tabulce 4.8. 
 
 

       Tab.4.8 Výpočet čisté současné hodnoty (v tis. Kč) 

  bez dotace včetně dotace 

SHCF 66 589 Kč 66 367 Kč 

KV 31 000 Kč 15 500 Kč 

ČSH 35 589 Kč 50 867 Kč 

  

Základním požadavkem této metody je, aby diskontované cash flow 
převyšovalo vynaložené kapitálové výdaje, tzn. čistá současná hodnota byla větší 
než nula. V tomto případě plánovaná investice zaručuje zamýšlenou míru výnosu a 
zvyšuje tržní hodnotu podniku o částku čisté současné hodnoty. V případě, že by 
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čistá současná hodnota byla záporná, investice by byla považována za neefektivní a 
pro podnik by nebylo vhodné zamýšlený investiční záměr uskutečnit.  

 
Čistá současná hodnota je pro případ, že podnik obdrží dotaci i pro případ, že 

dotaci neobdrží, kladná. Plánovaná investice bude tedy pro podnik v obou případech 
ekonomicky efektivní. V případě obdržené dotace je čistá současná hodnota vyšší a 
plánovaná investice tedy v tomto případě dosáhne větší ekonomické efektivnosti.  
 

4.3.8 Vnitřní výnosová míra 

Vnitřní výnosová míra je taková výše úrokové míry (diskontní sazby) při které 
je čistá současná hodnota rovna nule.  

 
V první fázi stanovení vnitřního výnosového procenta je potřeba stanovit 

takové dvě úrokové míry, při kterých bude současná hodnota cash flow 
bezprostředně vyšší resp. nižší než hodnota kapitálových výdajů plánované 
investice. Hledané vnitřní výnosové procento se nachází mezi těmito dvěma 
úrokovými mírami. Současná hodnota cash flow pro obě aproximací (přiblížením) 
stanovené výše úrokových sazeb je uvedena v tabulce 4.9. Jedná se o cash flow 
v případě, že podnik neobdrží dotaci.  

 
 

       Tab.4.9 Současná hodnota cash flow, bez dotace (v tis. Kč) 

rok 
SHCF 

(iv=21%) 
SHCF 

(in=20%) 

2012 413 Kč 417 Kč 
2013 6 347 Kč 6 453 Kč 

2014 5 391 Kč 5 527 Kč 
2015 4 576 Kč 4 731 Kč 
2016 3 882 Kč 4 046 Kč 
2017 2 873 Kč 3 020 Kč 
2018 2 442 Kč 2 588 Kč 
2019 2 018 Kč 2 157 Kč 
2020 1 668 Kč 1 797 Kč 

2021 1 379 Kč 1 498 Kč 

celkem 30 990 Kč 32 235 Kč 

  

Vnitřní výnosové procento se bude tedy pohybovat mezi 20% a 21%. 
Z vypočtených současných hodnot cash flow se určí čisté současné hodnoty. Čisté 
současné hodnoty jsou uvedeny v tabulce 4.10.   

 
 
     Tab.4.10 Výpočet čisté současné hodnoty pro jednotlivá i, bez dotace (v tis. Kč) 

  ČSHv ČSHn 

SHCF 30 990 Kč 32 235 Kč 

KV 31 000 Kč 31 000 Kč 

ČSH -10 Kč 1 235 Kč 
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Při úrokové míře 21% je čistá současná hodnota menší než 0 a při úrokové 

míře 20% je čistá současná hodnota větší než 0.  
 
Vnitřní výnosová míra se stanoví dle uvedeného vzorce: [12] 
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Vnitřní výnosová míra, při které se čistá současná hodnota blíží nule, je 
20,99%. Při financování projektu z cizích zdrojů by výnosové procento mělo být vyšší 
než úroková míra. Tato podmínka je splněna (20,99% > 5%) a plánovaná investice je 
tedy pro podnik efektivní.  
 

V případě, že podnik obdrží požadovanou dotaci, bude mít tato skutečnost vliv 
na vnitřní výnosové procento. Stejně jako v situaci při neobdržené dotaci se jako 
první stanoví současné hodnoty cash flow. Tyto hodnoty jsou uvedeny v tabulce 4.11  
 

       Tab.4.11 Současná hodnota cash flow, včetně dotace (v tis. Kč) 

rok SHCF 
(iv=43%) 

SHCF 
(in=42%) 

2012 853 Kč 859 Kč 

2013 4 477 Kč 4 540 Kč 

2014 3 184 Kč 3 251 Kč 
2015 2 263 Kč 2 328 Kč 
2016 1 609 Kč 1 666 Kč 
2017 1 066 Kč 1 112 Kč 
2018 758 Kč 797 Kč 
2019 530 Kč 561 Kč 
2020 371 Kč 395 Kč 

2021 259 Kč 278 Kč 

celkem 15 372 Kč 15 788 Kč 

  

Vnitřní výnosové procento se bude tedy pohybovat mezi 42% a 43%. 
Z vypočtených současných hodnot cash flow se určí čisté současné hodnoty. Čisté 
současné hodnoty jsou uvedeny v tabulce 4.12.   
 

     Tab.4.12 Výpočet čisté současné hodnoty pro jednotlivá i, včetně dotace (v tis. Kč) 

  ČSHv ČSHn 

SHCF 15 372 Kč 15 788 Kč 

KV 15 500 Kč 15 500 Kč 

ČSH -128 Kč 288 Kč 

  

Vnitřní výnosová míra se stanoví dle uvedeného vzorce: [12] 
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Vnitřní výnosová míra, při které se čistá současná hodnota blíží nule, je 

42,8%. Výnosové procento je tedy vyšší než úroková míra (42,8% > 5%) a 
plánovaná investice je tedy pro podnik efektivní. 

 

4.3.9 Doba návratnosti 

Pomocí této metody lze stanovit dobu, za kterou se kapitálový výdaj zaplatí 
diskontovanými peněžními příjmy z investice. Za efektivní je považovaná taková 
investice, jejíž doba návratnosti je kratší než životnost investice.  

Princip metody spočívá v kumulativním sčítání současných hodnot cash flow a 
rok, ve kterém tento součet převýší kapitálové výdaje udává dobu návratnosti. 
Kumulativní součty současné hodnoty cash flow jsou uvedeny v tabulce 4.13. Opět je 
jako první vyhodnocena situace, ve které podnik neobdrží dotaci. 
 

Tab.4.13 Stanovení doby návratnosti investice, bez dotace (v tis. Kč) 

rok SHCF kumulativní SHCF 

2012 479 Kč 479 Kč 
2013 8 530 Kč 9 010 Kč 
2014 8 400 Kč 17 409 Kč 
2015 8 266 Kč 25 675 Kč 

2016 8 128 Kč 33 803 Kč 

  

Z tabulky je zřejmé, že současná hodnota cash flow překročí kapitálové výdaje 
na investici v pátém roce životnosti investice. Přesná doba návratnosti se stanoví 
podle následujícího vzorce: 
 

          
let

SHCF

SHCFíkumulativnKV
rokDN 6334,4

8266

2576531000
4

4

4

=
−

+=
−

+=
           (15) 

 
Kapitálové výdaje vynaložené na pořízení nové technologie se podniku vrátí 

v pátém roce života projektu, po čtyřech letech a 232 dnech. Porovnáním doby 
návratnosti a doby životnosti plánované investice lze konstatovat, že investice bude 
efektivní.  

 
Kumulativní současná hodnota cash flow pro případ, že podnik obdrží dotaci 

je uvedena v tabulce 4.14. 
 
 

Tab.4.14 Stanovení doby návratnosti investice, včetně dotace (v tis. Kč) 

rok CF kumulativní SHCF 

2012 1 169 Kč 1 169 Kč 
2013 8 404 Kč 9 573 Kč 

2014 8 188 Kč 17 761 Kč 

  

Z tabulky je zřejmé, že současná hodnota cash flow překročí kapitálové výdaje 
na investici ve třetím roce životnosti investice.  
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Přesná doba návratnosti se stanoví podle vzorce: 

 

          
let

SHCF

SHCFíkumulativnKV
rokDN 7053,2
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4

4
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           (15) 

 
 

V případě, že podnik obdrží dotaci, tak se kapitálové výdaje vynaložené na 
pořízení nové technologie vrátí ve třetím roce života projektu, po 2 letech a 258 
dnech. Porovnáním doby návratnosti a doby životnosti plánované investice lze 
konstatovat, že investice bude efektivní.  
 

4.3.10 Analýza citlivosti 

Tato analýza slouží jako doplněk k metodám hodnocení ekonomické 
efektivnosti plánovaného projektu. Účelem této analýzy je zjištění citlivosti vybraného 
ekonomického kritéria projektu na rizikových faktorech ovlivňujících toto kritérium. 
Cílem tedy je určit tyto faktory a stanovit jejich vliv a velikost rizika vybraného kritéria. 
Jako kritéria pro tuto analýzu poslouží zisk a čistá současná hodnota.  

 
Jako první bude analýze podrobena citlivost zisku vůči vybraným rizikovým 

faktorům. Pro účely posouzení citlivosti zisku vůči vybraným rizikovým faktorům byla 
stanovena 10% změna daných faktorů vzhledem k jejich původním odhadovaným 
hodnotám.  

Vliv změny vybraných rizikových faktorů je uveden v tabulce 4.15. Jedná se o 
případ, kdy podnik neobdrží dotaci. 

 

Tab.4.15 Citlivost zisku na rizikových faktorech, bez dotace (v tis. Kč)  

faktor rizika očekávaný zisk 
zisk po 10% změně 

faktorů rizika 

pokles zisku 

Kč % 

spotřeba energie 

59 763 Kč 

59 492 Kč -271 Kč -0,45% 

náklady na opravy 59 014 Kč -749 Kč -1,25% 

mzdy 55 868 Kč -3 895 Kč -6,52% 

pojištění 59 607 Kč -156 Kč -0,26% 

daň z příjmu 58 329 Kč -1 434 Kč -2,40% 

tržby 46 141 Kč -13 622 Kč -22,79% 

 

V každém řádku tabulky je uveden absolutní a relativní pokles zisku 
způsobený 10% změnou daného rizikového faktoru. Jak je patrné z tabulky, mají 
jednotlivé faktory rizika rozdílný vliv na výši zisku. Některé faktory zapříčiní pokles 
zisku svým zvýšením (nákladové položky) jiné svým snížením (výnosy).  

Největšího poklesu zisku by bylo dosaženo v případě, kdyby odhadované 
tržby klesly o 10%. V takovém případě by hodnota celkového zisku klesla téměř o 
23%. Dalším významným rizikovým faktorem jsou mzdové náklady. Při jejich 
navýšení o 10% dojde k poklesu zisku o cca 6,6%. Za zmínku stojí snad ještě změna 
sazby daně z příjmu, která by svou sazbou ve výši 20,9% měla vliv na pokles 
celkového zisku ve výši 2,4%. Citlivost zisku na změnu zbylých faktorů je malá, vliv 
těchto faktorů již není tak markantní.   
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Vliv změny vybraných rizikových faktorů pro případ, že podnik obdrží dotaci je 

uveden v tabulce 4.16. 
 

Tab.4.16 Citlivost zisku na rizikových faktorech, včetně dotace (v tis. Kč)  

faktor rizika očekávaný zisk zisk po 10% změně 
pokles zisku 

Kč % 

spotřeba energie 

72 576 Kč 

72 309 Kč -267 Kč -0,37% 

náklady na opravy 71 831 Kč -745 Kč -1,03% 

mzdy 68 729 Kč -3 847 Kč -5,30% 

pojištění 72 422 Kč -154 Kč -0,21% 

daň z příjmu 70 874 Kč -1 702 Kč -2,35% 

tržby 59 020 Kč -13 556 Kč -18,68% 

 

Z tabulky je patrné, že situace je podobná jako v případě obdržené státní 
dotace. Největší vliv na pokles zisku má pokles tržeb, následovaný zvýšením mezd a 
zvýšení sazby daně z příjmu. Vliv ostatních faktorů je daleko menší. 

  
 Z výsledku analýzy citlivosti vyplývá, že nejrizikovějším faktorem zisku je výše 

tržeb, které při svém poklesu významně ovlivní celkový zisk. 
 
V další fázi bude analýze podrobena čistá současná hodnota. Pro účely 

posouzení citlivosti čisté současné hodnoty vůči vybraným rizikovým faktorům byla 
stanovena 10% změna daných faktorů vzhledem k jejich původním odhadovaným 
hodnotám.  

Vliv změny vybraných rizikových faktorů je uveden v tabulce 4.17. Opět se 
v prvním případě jedná o stav, kdy podnik neobdrží dotaci. 

 
Tab.4.17 Citlivost čisté současné hodnoty na rizikových faktorech, bez dotace (v tis. Kč) 

faktor rizika ČSH 
ČSH po 10% 

změně 

změna ČSH 

Kč % 

spotřeba energie 

35 589 Kč 

35 376 Kč -213 Kč -0,60% 

náklady na opravy 35 003 Kč -586 Kč -1,65% 

mzdy 32 399 Kč -3 190 Kč -8,96% 

pojištění 35 466 Kč -123 Kč -0,35% 

daň z příjmu 34 881 Kč -708 Kč -1,99% 

tržby 24 898 Kč -10 691 Kč -30,04% 

  

Čistou současnou hodnotu nejvíce ovlivní pokles tržeb, který tento ukazatel 
sníží o 30%. Druhým významným faktorem je zvýšení mezd, které zapříčiní snížení 
čisté současné hodnoty o necelých 9%. Změna sazby daně z příjmu sníží čistou 
současnou hodnotu o 2%. Vliv dalších faktorů již není tak výrazný. 

U změny sazby daně z příjmu je potřeba počítat s vlivem této změny na 
diskontní sazbu podniku. V  případě zvýšené sazby daně z příjmu o 10% nejprve 
dojde ke snížení celkového odhadovaného cash flow vlivem většího zdanění 
dosaženého zisku. Následný přepočet cash flow na současnou hodnotu je opět 
ovlivněn změnou sazby daně z příjmu a to konkrétně novou hodnotou odúročitele. 
Změna sazby daně z příjmu tedy ovlivňuje čistou současnou hodnotu dvakrát. 
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Vliv změny vybraných rizikových faktorů pro případ, že podnik obdrží dotaci je 

uveden v tabulce 4.18. 
 
        Tab.4.18 Citlivost čisté současné hodnoty na rizikových faktorech, včetně dotace (v tis. Kč)  

faktor rizika ČSH ČSH po 10% 
změně 

změna ČSH 

Kč % 

spotřeba energie 

50 867 Kč 

50 657 Kč -210 Kč -0,41% 

náklady na opravy 50 284 Kč -583 Kč -1,15% 

mzdy 47 836 Kč -3 031 Kč -5,96% 

pojištění 50 746 Kč -121 Kč -0,24% 

daň z příjmu 49 924 Kč -943 Kč -1,85% 

tržby 40 267 Kč -10 600 Kč -20,84% 

 

Opět je z tabulky patrné, že situace je podobná jako při obdržené státní dotaci. 
Největší vliv na pokles zisku má pokles tržeb, následovaný zvýšením mezd a zvýšení 
sazby daně z příjmu. Vliv ostatních faktorů je mnohem menší. 

 
 Z výsledků analýzy citlivosti vyplývá, že nejrizikovějšími faktory zisku a čisté 

současné hodnoty je výše tržeb a výše mezd, které při svém poklesu resp. nárůstu 
významně ovlivní celkový zisk. 
 

5 POROVNÁNÍ TECHNOLOGIÍ 

V další části práce budou stručně představeny stávající i nová technologie, 
která je předmětem investičního záměru. Na zvolené součásti bude provedeno 
technicko – ekonomické zhodnocení výroby součásti. 

 
Technologie ohýbání se v dnešní době řadí mezi základní technologické 

procesy pro výrobu součástí ve strojírenství v oblasti plošného tváření plechů. Při 
ohýbání dochází k maximálnímu využití ohýbaného materiálu, aniž by výsledná 
součást ztratila potřebné technologické a funkční vlastnosti. 

 

5.1 Stávající technologie – ohraňovací lis 

Ohýbání součásti lze realizovat pomocí různých výrobních technologií. 
Technologie ohýbání součásti ohraněním na CNC ohraňovacím lisu patří k velmi 
rozšířeným. Pro svou všestrannost, efektivnost a možnost rychlé změny programu 
jsou ohraňovací lisy s úspěchem využívány zejména při menších výrobních sériích a 
tam, kde je třeba pružně reagovat na požadavky zákazníka. Ohraňováním je 
dosaženo požadovaného tvaru součásti, počtu ohybů a definovaných tolerancí. 

 
 Pro výrobu ohraňováním se používají speciální jednoúčelové ohraňovací lisy 

s CNC ovládáním. 
 

Stroje řeší rozmanité úlohy ohýbání a vyznačují se specifickými vlastnostmi: 
 
• CNC systém zadního dorazu (2osý, 4osý, 5osý, 6osý) 
• elektrohydraulický pohon beranu s 4-pístovou technologií 
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• posun spodního nástroje: falcování nebo Z-ohraňování bez výměny nástroje 
• samocentrovací hydraulické upnutí horního nástroje 
• rychlá a snadná obsluha a programování 
• velká pracovní bezpečnost 
• sférické zavěšení beranu s možností překřížení 
• systém měření úhlů ACB 
 

Podnik disponuje několika ohraňovacími lisy různých typů. Jako příklad ke 
srovnání s novou technologií lze zvolit ohraňovací lis TruBend 5170 (Příloha č.2). 
[24] 
 

• lisovací síla   1700 kN 
• délka ohranění  3230 mm 
• pracovní rychlost       0,1 – 10 mm/s 
• zdvih      445 mm 
• hmotnost lisu  12 000 kg 

 

5.2 Nová technologie – ohýbací centrum SALVAGNINI 

Další výrobní technologií, kterou lze zajistit ohnutí součásti, je technologie 
zpracování pomocí CNC ohýbacího centra. Tato technologie je předmětem 
investičního projektu podniku. Jedná se o technologii zcela unikátní, v rámci ČR je 
doposud instalována jen ve 2 konkurenčních podnicích. Dané technologické zařízení 
v současnosti vyrábějí pouze zahraniční firmy. 

CNC ohýbací centrum je automatický programovatelný stroj, který umožňuje 
vyrábět součásti z plechu prostřednictvím vícepočetných ohybů na každé straně 
součásti. Technologie se dále vyznačuje těmito specifickými vlastnostmi: 

 
• automatické podávání tabulí plechu 
• automatické vystředění, manipulace a cyklus ohybu 
• předpříprava pro automatickou výměnu nástrojů 
• automatické odvádění vyrobených dílů ze stroje  
• schopnost realizace součástí s polygonovou základnou 
• schopnost ohybu směrem nahoru i dolů s libovolným poloměrem ohybu 
• možnost realizace neomezeného počtu ohybů na každé straně 
 

Plánovaná investice podniku se týká technologického zařízení  
Salvagnini P4X – 2725 (Příloha č.3). [18] 
 
Technologické zařízení se skládá z několika samostatných dílčích celků: 
 

• ohýbací stroj 
• stůl 
• pásové vykládací zařízení 
• programovatelný přidržovač 
• ovladač pomocných lišt 
• nosič pomocných nástrojů 
• vybavení pro řezání a odstranění řezů 
• odbírací/shromažďovací zařízení dílů 
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Součástí dodávky bude dílenské i kancelářské software. Podrobnosti k jednotlivým 
dílčím celkům jsou uvedeny v příloze č.4. 
 

5.3 Polotovar součásti 

Jak již bylo uvedeno, v rámci diplomového projektu bude na vybrané součásti 
provedeno technicko – ekonomické vyhodnocení výroby, které je vhodným 
doplněním hodnocení investičního záměru. 

Součást je vyrobena z plechu tloušťky 2mm a její čistá váha je 12,2 kg. 
Z pohledu ohýbání je její výroba poměrně složitá, jak je patrné z obr. 5.1 a výkresu 
součásti (Příloha č.6).  

Výroba součásti technologií ohraňování na ohraňovacím lisu se skládá ze 2 
přípravných časů a 2 časů výrobních. S využitím technologie CNC ohýbacího centra 
se předpokládá snížení počtu přípravných i výrobních časů. Další velkou výhodou je  
odstranění manipulace při ohýbání součásti.  

 
 

 
Obr.5.1 Ohýbaná součást 

 

5.3.1 Materiál a povrchová úprava součásti 

Zadaná součást je vyrobena z materiálu DX51D+Z275(200)-NA-C.  
Označení materiálu sestává z několika specifických částí, které popisují druh 
materiálu a provedení povrchové úpravy materiálu. Jednotlivé znaky jsou dále 
podrobněji popsány. 
 
DX51D je značka nelegované jakostní oceli vhodné pro tváření za studena – k 
ohýbání a tvarování. Chemické složení a mechanické vlastnosti oceli jsou uvedeny 
v tabulce 3.2 (Příloha č.5).  
 
Povlaky 
 
 Materiál se dodává se žárově pozinkovaným povlakem. Nanesení zinkového 
povlaku se realizuje ponořením materiálu do roztavené lázně obsahující minimálně 
99% zinku. Tlustší povlaky ovlivňují tvařitelnost a svařitelnost materiálů. Horní a 
spodní strana povrchu plechu může mít různý vzhled způsobený výrobním 
postupem.  
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Z275 (200) je označení pro zinkový povlak 
 
- číslo označuje hmotnost zinkového povlaku. Hmotnosti povlaku jsou uvedeny 
v tabulce 3.3 (Příloha č.2).  
 
Provedení povlaku 
 
 V závislosti na podmínkách provedení povlaku, vzniknou krystaly různých 
velikostí a lesku. Kvalita povlaku se tím neovlivní. 
 
N je značka pro obvyklý zinkový květ 
 
– toto provedení se vyskytuje při neovlivněném tuhnutí zinkového povlaku. Podle 
podmínek zinkování není přítomen žádný zinkový květ nebo jsou přítomny zinkové 
krystaly s rozdílným leskem a rozdílnou velikostí. Kvalita povlaku se tím neovlivní. 
 
Jakost povrchu 
 
Materiál má definovanou jakost povrchu.  
 
A je označení pro povrch obvyklé jakosti 
 
– na povrchu jsou dovoleny nedokonalosti jako jemná krupička tvrdého zinku, otlaky, 
rýhy, důlky, rozdíly ve vzhledu povrchu, tmavá místa, pruhy a světlé skvrny po 
pasivaci. Mohou být přítomny jemné trhlinky po rovnání nebo otlaky po odvíjení. 
Také se mohou objevit příčné zlomy svitků a deformační trhlinky. 
 
 
Povrchová úprava (ochrana povrchu) 
 

Žárově pokovený materiál se u výrobce opatří ochranou povrchu. Povrchové 
zpracování slouží mimo jiné jako dočasná korozní ochrana během skladování a 
dopravy. U žárově pokovených plochých materiálů bez ochrany povrchu dochází ke 
zvýšenému výskytu povrchové koroze během skladování a dopravy. 
 
C je značka chemické pasivace 
 
– chemická pasivace chrání povrch proti vlhkosti a snižuje nebezpečí vzniku koroze 
výrobku během skladování a dopravy. Je dovoleno místní zabarvení způsobené 
tímto zpracováním, které nezhoršuje kvalitu.  
 

5.4 Technicko – ekonomické zhodnocení 

Jako možné alternativy pro ohýbání součásti byly stanoveny 2 varianty. 
V první variantě se výroba realizuje pomocí technologie ohraňování s využitím 
ohraňovacího lisu. Ve druhé variantě je pro výrobu použita technologie ohýbání na 
CNC ohýbacím stroji. 

Výrobní náklady spojené s operacemi předcházejícími tvářecím operacím 
ohýbáním (manipulace s materiálem, mezioperační časy, stříhání, vysekávání) jsou u 
obou posuzovaných technologií totožné. Srovnatelné jsou rovněž výrobní náklady  
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spojené s balením a skladováním součásti. V následujícím hodnocení bude tedy 
porovnána pouze oblast výroby týkající se ohýbání součásti.  

Předpokládané roční množství vyrobených součástí je 5.000 ks. Dílce se 
vyrábějí v nepravidelných intervalech v několika výrobních dávkách. Velikost výrobní 
dávky je 100 ks. 

 
Roční množství vyrobených součástí……………..…5000 ks 
Velikost výrobní dávky…………………………..………100 ks 
Mzdová sazba pro manipulaci………………..………261,- Kč/h 
Mzdová sazba pro ohýbání……………………..…….398,- Kč/h 
Hodinová sazba ohraňovacího lisu……………..…...352,-Kč/h 
Předpokládaná hodinová sazba CNC stroje……….1052,-Kč/h 
Hodinová sazba manipulace…………………………..103,-Kč/h 
 
 
OHRAŇOVÁNÍ NA OHRAŇOVACÍM LISU 
 
přeprava polotovaru ze skladu   
 
na výrobní dávku - 20 min. 
na 1 ks – 20 / 100 = 0,2 min                                                                                     (16) 
výrobní náklady na 1 ks – (0,2 x 261/60)+(0,2 x 103/60) = 1,22 Kč                        (17) 
 
1. přípravný čas pro ohraňování 
 
na výrobní dávku – 8,05 min.   
na 1 ks – 8,05 / 100 = 0,0805 min                                                         (16)                                          
výrobní náklady na 1 ks– (0,0805 x 398/60)+(0,0805 x 352/60) = 1,- Kč        (17) 
 
1. výrobní čas pro ohraňování 
 
na 1 ks = 1,5 min 
výrobní náklady na 1 ks– (1,5 x 398/60)+(1,5 x 352/60) = 18,75 Kč                (17) 
 
2. přípravný čas pro ohraňování 
 
na výrobní dávku – 8,96 min.   
na 1 ks – 8,96 / 100 = 0,0896 min                                                         (16)                                          
výrobní náklady na 1 ks– (0,0896 x 398/60)+(0,0896 x 352/60) = 1,12 Kč     (17) 
 
2. výrobní čas pro ohraňování 
 
na 1 ks = 1,25 min 
výrobní náklady na 1 ks– (1,25 x 398/60)+(1,25 x 352/60) = 15,63 Kč                    (17) 
 
 
přeprava na sklad  
 
na výrobní dávku - 20 min. 
na 1 ks – 20 / 100 = 0,2 min                             (16) 
výrobní náklady na 1 ks– (0,2 x 261/60)+(0,2 x 103/60) = 1,22 Kč              (17) 
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celkové náklady na ohýbání 1ks součásti 
 
1,22 + 1,0 + 18,75 + 1,12 + 15,63 + 1,22 = 44,3 Kč                  (18) 
  
celkové náklady na ohýbání součásti při výrobní dávce 100 ks 
 
44,3 x 100 = 4 430,- Kč                              (19) 
 
celkové roční náklady na ohýbání součásti 
 
44,3 x 5 000 = 221 500,- Kč                                       (20) 
 
OHÝBÁNÍ NA CNC OHÝBACÍM CENTRU 
 

Tato technologie umožní snížení počtu přípravných a výrobních časů. Je zde 
rovněž předpoklad zkrácení celkového času potřebného pro výrobu součásti.  
 
přeprava polotovaru ze skladu 
 
na výrobní dávku - 20 min. 
na 1 ks – 20 / 100 = 0,2 min                   (16) 
výrobní náklady na 1 ks– (0,2 x 261/60)+(0,2 x 103/60) = 1,22 Kč     (17) 
 
přípravný čas pro ohýbání 
 
na výrobní dávku – 10 min.   
na 1 ks – 10 / 100 = 0,1 min                             (16) 
výrobní náklady na 1 ks– (0,1 x 398/60)+(0,1 x 1052/60) = 2,42 Kč              (17) 
 
ohýbání  
 
na 1 ks = 1,35 min 
výrobní náklady na 1,35 ks – (1,35 x 398/60)+(1,35 x 1052/60) = 31,66 Kč   (17) 
 
přeprava na sklad  
 
na výrobní dávku - 20 min. 
na 1 ks – 20 / 100 = 0,2 min                             (16) 
výrobní náklady na 1 ks– (0,2 x 261/60)+(0,2 x 103/60) = 1,22 Kč              (17) 
 
celkové náklady na ohýbání 1ks součásti 
 
1,22 + 2,42 + 31,66 + 1,22 = 36,52 = 36,6 Kč                           (18) 
 
celkové náklady na ohýbání součásti při výrobní dávce 500 ks 
 
36,6 x 100 = 3 660,- Kč                                                 (19) 
 
celkové roční náklady na ohýbání součásti 
 
36,6 x 5 000 = 183 000,- Kč                                                (20) 
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Pro zadané roční množství 5 000 ks součásti byly u obou variant zjištěny 

rozdílné výrobní náklady na operace ohýbání. Při ohraňování na ohraňovacím lisu 
činí celkové výrobní náklady na 1 ks 44,3 Kč, pokud použijeme pro výrobu CNC 
ohýbací cetrum budou celkové výrobní náklady na 1 ks 36,6 Kč.  

 Na základě uvedených výrobních nákladů na zhotovení součásti je zřejmé, že 
pro výrobu dílce je z ekonomického hlediska výhodnější zvolit technologii ohýbání na 
CNC ohýbacím centru. Je dosaženo menších výrobních nákladů a snížení počtu 
přípravných a výrobních časů. Dojde k celkovému zjednodušení a urychlení výroby 
součásti.  
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6 DISKUZE 

V této části práce budou vyhodnoceny výsledky, kterých bylo dosaženo 
v praktické části projektu hodnocení investičního záměru. Tématem hodnocení byla 
investice spojená s pořízením nové moderní technologie ohýbání. V této části 
projektu bude uvedeno, zda je investiční záměr pro společnost ekonomicky efektivní. 
V další části bude posouzeno technicko – ekonomické vyhodnocení součásti. 

 
Výchozím bodem pro hodnocení investičního záměru bylo stanovení ukazatelů, 

které jsou pro toto hodnocení nezbytné. Těmito ukazateli jsou kapitálové výdaje, 
budoucí hodnota cash flow, podniková diskontní míra a současná hodnota cash flow. 
V diplomovém projektu je počítáno se dvěma variantami. V první situaci podnik na 
zamýšlenou investici nezíská státní dotaci, ve druhém případě bude dotace 
proplacena. Celkové ukazatele, které byly vypočteny, zahrnují dobu životnosti 
investice, která byla stanovena na 10 let. Tyto ukazatele jsou uvedeny v tabulce 6.1. 
 

Tab.6.1 Ukazatelé hodnocení efektivnosti investice 

ukazatel bez dotace včetně dotace 

kapitálové výdaje (v tis. Kč) 31 000 Kč 15 500 Kč 

cash flow (v tis. Kč) 85 337 Kč 84 987 Kč 

podniková diskontní míra (%) 4,374% 4,374% 

SHCF (v tis. Kč) 66 589 Kč 66 367 Kč 

 

Výše kapitálových výdajů je souhrnem všech nákladů, které bezprostředně 
souvisí s pořízením dané investice. Tato informace byla získána z podniku. Výdaje 
nepočítají s přírůstkem čistého pracovního kapitálu ani s příjmy z prodeje existujícího 
majetku ani s výdaji spojenými s likvidací stávajícího investičního majetku. Kapitálové 
výdaje byly vyčísleny na 31 000 000 Kč. Pokud by podnik obdržel požadovanou 50% 
dotaci, došlo by ke snížení kapitálových výdajů na hodnotu 15 000 000 Kč. 

Na základě přehledu položek vlastního kapitálu za posledních 5 let bylo 
zjištěno, že podnik není schopen pokrýt kapitálové výdaje investice z vlastních zdrojů 
a je nucen financovat projekt prostřednictvím úvěru. Splatnost úvěru je 6 let při 
úrokové sazbě 5%. 

 Pro výpočet budoucích příjmů z investice je potřeba stanovit daňové odpisy. 
Firma zařadila pořizovaný dlouhodobý majetek do 3. Odpisové skupiny a stanovila 
způsob odepisování ve formě rovnoměrných odpisů. Byly vypočteny odpisy pro 
variantu investice bez dotace a pro variantu investice včetně dotace. 

V další části projektu byl stanoven odhad budoucích peněžních příjmů. Odhad 
je určen z přírůstku tržeb, z přírůstku provozních náklad a následného přírůstku 
zisku. Odhad je velmi složitá činnost, protože se musí stanovit předpokládané 
přírůstky tržeb a nákladů pro jednotlivé roky životnosti. Přírůstky tržeb a přírůstky 
nákladů byly zjištěny z podnikových predikcí společnosti.  

Odhadované budoucí cash flow je potřeba přepočíst na hodnotu současnou. 
Tato hodnota se stanoví pomocí diskontní sazby podniku. Při financování cizím 
kapitálem je diskontní sazba rovna průměrným finančním nákladům cizího kapitálu, 
neboli průměrné úrokové míře, které je navíc upravena sazbou daně z příjmu  
právnických osob. Průměrná úroková sazba podniku je 5,4% při sazbě daně z příjmu 
19%. 
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Pro stěžejní část diplomového projektu a to hodnocení investičního záměru 

bylo použito dynamických metod, jejichž přehled a hodnoty jsou uvedeny  
v tabulce 6.2. 

 
Tab.6.2 Hodnoty dynamických metod hodnocení efektivnosti investice 

Dynamická metoda bez dotace včetně dotace 

čistá současná hodnota (v tis. Kč) 35 589 Kč 50 867 Kč 

vnitřní výnosová míra 20,99% 42,80% 

doba návratnosti 4,6334 let 2,7053 let 

 
 

Z tabulky je patrné, že čistá současná hodnota je v obou případech kladná. 
Současná hodnota odhadovaného cash flow tedy převyšuje kapitálové výdaje 
spojené s pořízením investice a lze konstatovat, že zamýšlená investice je pro 
podnik ekonomicky efektivní zvyšuje tržní hodnotu podniku. Je patrné, že vliv dotace 
na čistou současnou hodnotu je obrovský. V tomto případě bude investice 
efektivnější. 

Jako další dynamická metoda hodnocení ekonomické efektivnosti investic byla 
použita metoda vnitřní výnosové míry. Tato míra vlastně definuje maximální výši 
nákladů na kapitál, při které lze ještě danou investici realizovat. Hodnota vnitřní 
výnosové míry je pro situaci bez obdržené dotace 20,99% a pro variantu s dotací 
42,8%. Zjištěných hodnot bylo dosaženo pomocí dvou diskontních sazeb, při kterých 
byla jedna současná hodnota cash flow kladná a druhá záporná. V intervalu těchto 
dvou diskontních sazeb se nacházela vnitřní výnosová míra, která byla vypočtena 
pomocí vzorce (12). Při financování projektu z cizích zdrojů by vnitřní výnosová míra 
měla být vyšší než úroková sazba úvěru. Porovnáním úrokové sazby (5%) s těmito 
hodnotami je zřejmé, že tato podmínka je splněna.  

Poslední z řady dynamických metod použitých pro hodnocení investice je 
doba návratnosti. Pomocí této metody lze stanovit dobu, za kterou se nám plánovaná 
investice zaplatí. Porovnáním s dobou životnosti projektu 10 let lze konstatovat, že 
investice je pro podnik efektivní.  

Výsledkem hodnocení ekonomické efektivnosti investice je doporučení o 
realizaci investice, protože podle všech metod hodnocení bude tato investice 
ekonomicky efektivní. 

 Jako doplněk k tomuto rozhodnutí byla provedena analýza citlivosti. Vybraná 
kritéria projektu byla podrobena citlivosti na rizikových faktorech ovlivňujících toto 
kritérium. Jako kritéria pro tuto analýzu byl vybrán zisk a čistá současná hodnota. 
Byly stanoveny rizikové faktory mající vliv na obě kritéria a pro účely posouzení 
citlivosti byla provedena 10% změna těchto faktorů. Opět byly posuzovány obě 
alternativy investice – bez dotace i s dotací. Citlivost zisku na rizikových faktorech je 
uvedena v tabulce 6.3. 
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Tab.6.3 Citlivost zisku na rizikových faktorech (v tis. Kč)  

bez dotace 

faktor rizika očekávaný zisk 
zisk po 10% změně 

faktorů rizika 

pokles zisku 

Kč % 

tržby 

59 763 Kč 

46 141 Kč -13 622 Kč -22,79% 

mzdy 55 868 Kč -3 895 Kč -6,52% 

daň z příjmu 58 329 Kč -1 434 Kč -2,40% 

náklady na opravy 59 014 Kč -749 Kč -1,25% 

spotřeba energie 59 492 Kč -271 Kč -0,45% 

pojištění 59 607 Kč -156 Kč -0,26% 

včetně dotace 

faktor rizika očekávaný zisk zisk po 10% změně 
faktorů rizika 

pokles zisku 

Kč % 

tržby 

72 576 Kč 

59 020 Kč -13 556 Kč -18,68% 

mzdy 68 729 Kč -3 847 Kč -5,30% 

daň z příjmu 70 874 Kč -1 702 Kč -2,35% 

náklady na opravy 71 831 Kč -745 Kč -1,03% 

spotřeba energie 72 309 Kč -267 Kč -0,37% 

pojištění 72 422 Kč -154 Kč -0,21% 

 
 
Cílem analýzy citlivosti je určit dopad jednotlivých faktorů na velikost zisku. 

Největší vliv na velikost zisku má změna tržeb. Pokud dojde k 10% změně 
predikovaných tržeb, ovlivní tato změna výši zisku a to konkrétně jeho 22,79% resp. 
18,68% poklesem. Dalším poměrně rizikovým faktorem je navýšení mezd. Při 10% 
navýšení mezd dojde k poklesu zisku o 6,52% resp. 5,3%. Daň z příjmu svojí 
zvýšenou sazbou připraví podnik o 2,4% resp. 2,35% zisku. Další faktory již tak 
výrazný vliv na změnu zisku nemají.  

Podobně byla zanalyzována citlivost čisté současné hodnoty na rizikových 
faktorech. Opět byla uvažována 10% změna těchto faktorů. Citlivost čisté současné 
hodnoty na rizikových faktorech je uvedena v tabulce 6.4. 
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          Tab.6.4 Citlivost čisté současné hodnoty na rizikových faktorech (v tis. Kč)  

bez dotace 

faktor rizika očekávaný zisk zisk po 10% změně 
faktorů rizika 

pokles zisku 

Kč % 

tržby 

35 589 Kč 

24 898 Kč -10 691 Kč -30,04% 

mzdy 32 399 Kč -3 190 Kč -8,96% 

daň z příjmu 34 881 Kč -708 Kč -1,99% 

náklady na opravy 35 003 Kč -586 Kč -1,65% 

spotřeba energie 35 376 Kč -213 Kč -0,60% 

pojištění 35 466 Kč -123 Kč -0,35% 

včetně dotace 

faktor rizika očekávaný zisk zisk po 10% změně 
faktorů rizika 

pokles zisku 

Kč % 

tržby 

50 867 Kč 

40 267 Kč -10 600 Kč -20,84% 

mzdy 47 836 Kč -3 031 Kč -5,96% 

daň z příjmu 49 924 Kč -943 Kč -1,85% 

náklady na opravy 50 284 Kč -583 Kč -1,15% 

spotřeba energie 50 657 Kč -210 Kč -0,41% 

pojištění 50 746 Kč -121 Kč -0,24% 

 

Největší vliv na velikost čisté současné hodnoty má změna tržeb. Pokud dojde 
k 10% změně predikovaných tržeb, ovlivní tento nárůst čistou současnou hodnotu a 
to konkrétně 30,04% resp. 20,84% poklesem. Dalším poměrně rizikovým faktorem je 
navýšení mezd. Při 10% navýšení mezd dojde ke změně čisté současné hodnoty o 
8,96% resp. 5,96%. Dalším ovlivňujícím faktorem je daň z příjmu. Tento faktor působí 
na čistou současnou hodnotu 1,99% resp. 1,85% poklesem. Ostatní faktory již tak 
výrazný vliv na změnu zisku nemají. 

Mezi hlavní rizikové faktory, které ovlivňují projekt, patří diskontní sazba, sazba 
daně z příjmu a inflace.  

Diskontní sazba je vlastně požadovaná výnosnost, která představuje vliv času 
na hodnotu peněz. Pomocí této sazby je aktualizováno cash flow z investičního 
projektu. Dalo by se říci, že je to vlastně určitá kompenzace za podstoupení rizika 
spojeného s investičním projektem. Tato sazba je ale do značné míry závislá na 
vývoji tržní úrokové sazby a také inflaci. Jestliže během životnosti projektu dojde 
k navýšení tržní úrokové sazby nebo dojde k výrazné inflaci, je nutné tyto skutečnosti 
do diskontní sazby promítnout. Diskontní sazba je tedy velmi důležitým faktorem, 
jehož změna podstatným způsobem ovlivňuje výsledky hodnotících metod. 

Také sazba daně z příjmu právnických osob výrazně ovlivňuje odhadované 
peněžní příjmy z investice. Daň ze zisku je peněžní výdaj a proto je pro podnik 
důležité odhadnout, jak se bude tato daňová sazba vyvíjet.  

Dalším rizikovým faktorem je inflace. Je nutné si uvědomit, že u každé investice 
s dlouhou životností má i malá míra inflace obrovský vliv na peněžní příjmy. Vlivem 
inflace dojde k růstu cen výrobků, které se budou pomocí plánované investice 
vyrábět, k růstu cen energií, materiálů, mezd atd. Odhadované peněžní příjmy se 
proto budou v čase měnit a čím vyšší bude inflace tím menší bude současná 
hodnota cash flow. Na druhé straně ale míra inflace ovlivní i výši výnosů. S inflací je 
proto nutné při hodnocení investic počítat. Inflace ovlivňuje diskontní sazbu, která 
vlivem inflace stoupá.  

Odhad budoucích peněžních příjmů z investice je velmi složitá a pracná 
záležitost. Vliv faktoru času a výše uvedených faktorů ohrožuje projekt rizikem, že  
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těchto peněžních příjmů nebude dosaženo. Je proto důležité tyto skutečnosti 
v projektu zohlednit a věnovat jim zvýšenou pozornost.  

Jako konečné stanovisko lze vyslovit, že na základě provedeného hodnocení 
ekonomické efektivnosti investice a analýzy citlivosti vybraných kritérií, je podniku 
doporučeno zamýšlenou investici realizovat. Podnik však musí vzít v úvahu existující 
rizika spojená s projektem a svou činností těmto rizikům předcházet.  

 

Na modelové součásti bylo provedeno technicko – ekonomické vyhodnocení 
výroby součásti pomocí obou technologií. Pro oba případy bylo stanoveno stejné 
roční množství vyrobených součástí 5000ks a stejná velikost dávky 100ks. Jako 
podklad pro výpočet celkových výrobních nákladů při výrobě součásti na 
ohraňovacím lisu posloužily skutečné operační časy a mzdové a režijní sazby. Pro 
výrobu na ohýbacím centru byly tyto časy a sazby odhadnuty na základě technického 
srovnání obou zařízení. 

Při výrobě na ohraňovacím lisu je celkový přípravný čas součásti pro dávku 
100ks roven hodnotě 17,01min. Celkový výrobní čas je 2,75min/ks. Předpokládaný 
přípravný čas pro výrobu součásti na ohýbacím centru je 10min/dávku. Odhadovaný 
výrobní čas je 1,35min. 

Výpočtem bylo dosaženo celkových výrobních nákladů 1ks součásti. Pro 
ohraňovací lis je to 44,3 Kč a pro ohýbací centrum částka 36,6 Kč. Celkové roční 
náklady na ohýbání 5000ks součásti se u ohraňovacího lisu pohybují ve výši 221 500 
Kč a u ohýbacího centra ve výši 183 000 Kč. Celková roční úspora je 38 500 Kč. 
 

Na základě technicko – ekonomického vyhodnocení výroby součásti lze 
konstatovat, že využitím CNC ohýbacího centra dojde k úsporám na výrobních 
nákladech. Tato technologie rovněž umožní urychlit výrobu a to snížením 
přípravných a výrobních časů. Celková roční doba potřebná pro výrobu 5000ks 
součásti se sníží ze současných 243,4h na 120,9h. Podnik tak získá 122,5h prostor 
na ohraňovacím lisu, který může využít pro výrobu jiných součástí. Tato skutečnost 
má tedy vliv nejenom na urychlení výroby modelové součásti, ale díky využití nové 
technologie podstatně ovlivní i další výrobu společnosti. Dojde k lepší průchodnosti 
zakázek firmou a tím ke zkrácení dodacích termínů.  
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7 ZÁVĚR 

Rozhodování o investicích, které jsou důležitým předpokladem naplňování 
strategických cílů podniku, je považováno za jednu z nejdůležitějších a 
nejobtížnějších činností manažera. Jedná se v podstatě o rozhodnutí, které ovlivní 
budoucí vývoj podniku a jeho efektivitu. Správné vyhodnocení investičních záměrů je 
základním předpokladem pro správné rozhodnutí o investici.   

Hlavním cílem diplomového projektu bylo provést hodnocení ekonomické 
efektivnosti investičního záměru podniku s doporučením, zda danou investici 
realizovat, či nikoliv. Investiční záměr podniku spočívá v nákupu nového 
technologického zařízení pro zpracování plechu. Hlavním důvodem realizace 
investice je modernizace a rozšíření stávajícího technologického parku. Nová 
technologie zefektivní a urychlí celý výrobní proces ohýbání. Podnik předpokládá, že 
realizací této unikátní technologie dojde k modernizaci výrobního procesu, ke snížení 
materiálových a energetických nákladů a k úspoře výrobního času, potřebného ke 
zhotovení  součásti (dle provedené studie lze jednotlivé součásti pomocí této 
technologie vyrobit 20-30krát rychleji než pomocí stávající technologie). Nová 
technologie rovněž umožní rozšíření sortimentu vyráběné produkce a zefektivní 
výrobní proces prováděním několika operací najednou. 

Dalším cílem projektu bylo provést na modelové součásti technicko – 
ekonomické zhodnocení nové technologie a vyhodnotit předpokládané úspory a 
urychlení výroby. 

Vypracovaný diplomový projekt se skládá ze dvou částí. V první části byly 
uvedeny teoretické poznatky, ve druhé části praktické řešení dané problematiky. 
Praktická část obsahuje hodnocení ekonomické efektivnosti investice, analýzu 
citlivosti a technicko – ekonomické vyhodnocení výroby. 

 V rámci praktické části byla nejdříve představena společnost a její stručná 
historie. Dále byly uvedeny podrobnosti investičního projektu.  

 Hodnocení ekonomické efektivnosti investičního záměru bylo posouzeno 
pomocí dynamických metod. Při vlastním výpočtu bylo uvažováno o dvou 
alternativách investičního záměru – bez obdržené dotace a včetně dotace. Na 
základě všech vypočítaných hodnot bylo podniku doporučeno investici do nákupu 
nového technologického zařízení zrealizovat, přičemž varianta s obdrženou dotací je 
pro podnik ekonomicky efektivnější.  

Hodnocení ekonomické efektivnosti investičního záměru bylo posouzeno 
pomocí dynamických metod. Při vlastním výpočtu bylo uvažováno o dvou 
alternativách investičního záměru – bez obdržené dotace a včetně dotace. Na 
základě všech vypočítaných hodnot bylo podniku doporučeno investici do nákupu 
nového technologického zařízení zrealizovat, přičemž varianta s obdrženou dotací je 
pro podnik ekonomicky efektivnější.  

Dále byla v projektu odhalena možná rizika spojená s budoucím vývojem cash 
flow. Pomocí analýzy citlivosti bylo zjištěno, že největší hrozby pro projekt představují 
snižující se tržba a růst mzdových nákladů. Vlivem těchto dvou rizikových faktorů se 
sníží hodnota zisku i čistá současná hodnota. 

Posledním cílem diplomového projektu bylo provést technicko – ekonomické 
vyhodnocení výroby modelové součásti. Bylo zjištěno, že pomocí nové technologie 
dojde k úsporám výrobních nákladů a k urychlení výroby součásti. Podnik díky tomu 
získá prostor pro další výrobu, dojde k celkovému urychlení výrobního procesu a ke 
zkrácení dodacích termínů.    
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
 
 
Označení      Legenda                                                                             Jednotka 
 
KV  Kapitálový výdaj                 [Kč] 
I  Investiční výdaj                 [Kč] 
O Trvalý přírůstek oběžného materiálu – čistého pracovního kapitálu  [Kč] 
Pi  Příjem z prodeje existujícího investičního majetku      [Kč] 
D  Daňové efekty                   [Kč] 
P  Celkový roční peněžní příjem z investičního projektu             [Kč] 
Z  Roční zisk po zdanění z provozu investice (přírůstek zisku)         [Kč] 
A  Roční odpisy z investičního majetku (přírůstek odpisů)    [Kč] 
L  Celková délka výchozího polotovaru              [Kč] 
PM  Příjem z prodeje majetku na konci provozování     [Kč] 
Nd  Náklady na úvěr                  [%] 
i  Úrok z úvěru                   [%] 
d  Sazba daně z příjmu                   [%/100] 
WACC Průměrné vážené náklady na kapitál               [%] 
CK   Cizí kapitál                  [Kč] 
K  Celkový kapitál podniku                [Kč] 
Nvk  Náklady na vlastní kapitál                 [%] 
VK  Vlastní kapitál                 [Kč] 
SHCF  Současná hodnota cash flow               [Kč] 
CF  Cash flow                  [Kč] 
ČSH  Čistá současná hodnota                [Kč] 
n  Jednotlivé roky životnosti investice          [-] 
N  Doba životnosti investice                   [-] 
t  Jednotlivá léta výstavby                   [-] 
T  Doba výstavby                    [-] 
IR   Index ziskovosti                    [-] 
VVP  Vnitřní výnosová míra                 [%] 
in  Nižší úroková míra                  [%] 
iv  Vyšší úroková míra                  [%] 
ČSHn  Čistá současná hodnota při nižší úrokové míře               [Kč] 
ČSHv  Čistá současná hodnota při vyšší úrokové míře                [Kč] 
DN  Doba návratnosti                       [-] 
X  Hledaná doba návratnosti                      [-] 
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Příloha č.1 
 

ř. Rozvaha (údaje v tis. Kč) 2006 2007 2008 2009 2010 
1 AKTIVA CELKEM 35 591 Kč 39 427 Kč 34 012 Kč 32 349 Kč 44 526 Kč 
2 Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 
3 STÁLÁ AKTIVA 18 537 Kč 19 605 Kč 17 659 Kč 14 590 Kč 23 259 Kč 
4 Dlouhodobý nehmotný majetek 247 Kč 191 Kč 89 Kč 0 Kč 0 Kč 
5 Zřizovací výdaje 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 
6 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 
7 Software 247 Kč 191 Kč 89 Kč 0 Kč 0 Kč 
8 Ocenitelná práva 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 
9 Goodwill 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 
10 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 
11 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 
12 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 
13 Dlouhodobý hmotný majetek 18 290 Kč 19 414 Kč 17 570 Kč 14 590 Kč 21 159 Kč 
14 Pozemky 513 Kč 534 Kč 534 Kč 534 Kč 533 Kč 
15 Stavby 9 784 Kč 9 569 Kč 9 353 Kč 9 138 Kč 8 923 Kč 
16 Samostatné movité věci a soubory věcí 6 285 Kč 7 907 Kč 7 624 Kč 4 834 Kč 4 651 Kč 
17 Pěstitelské celky trvalých porostů 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 
18 Základní stádo a tažná zvířata 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 
19 Jiný dlouhodobý hmotný majetek 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 
20 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 1 708 Kč 0 Kč 0 Kč 84 Kč 350 Kč 
21 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 0 Kč 1 404 Kč 59 Kč 0 Kč 6 702 Kč 
22 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 
23 Dlouhodobý finanční majetek 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 2 100 Kč 
24 Podíly v ovládaných a řízených osobách 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 
25 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 
26 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 
27 Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 
28 Jiný dlouhodobý finanční majetek 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 2 100 Kč 
29 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 
30 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 
31 OBĚŽNÁ AKTIVA 16 112 Kč 17 940 Kč 16 145 Kč 16 681 Kč 20 061 Kč 
32 Zásoby 2 182 Kč 4 990 Kč 4 180 Kč 2 736 Kč 2 224 Kč 
33 Materiál 1 983 Kč 4 177 Kč 3 317 Kč 2 417 Kč 1 754 Kč 
34 Nedokončená výroba a polotovary 114 Kč 522 Kč 523 Kč 192 Kč 328 Kč 
35 Výrobky 85 Kč 212 Kč 340 Kč 127 Kč 99 Kč 
36 Zvířata 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 
37 Zboží 0 Kč 79 Kč 0 Kč 0 Kč 43 Kč 
38 Poskytnuté zálohy na zásoby 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 
39 Dlouhodobé pohledávky 71 Kč 0 Kč 21 Kč 43 Kč 33 Kč 
40 Pohledávky z obchodních vztahů 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 
41 Pohledávky - ovládající a řídící osoba 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 
42 Pohledávky - podstatný vliv 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 
43 Pohledávky za společníky, čl. družstva a za účast. sdružení 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 
44 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 1 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 
45 Dohadné účty aktivní 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 
46 Jiné pohledávky 70 Kč 0 Kč 21 Kč 43 Kč 33 Kč 
47 Odložená daňová pohledávka 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 
48 Krátkodobé pohledávky 11 840 Kč 11 915 Kč 9 627 Kč 11 121 Kč 13 699 Kč 
49 Pohledávky z obchodních vztahů 10 768 Kč 10 549 Kč 8 341 Kč 10 967 Kč 13 485 Kč 
50 Pohledávky - ovládající a řídící osoba 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 
51 Pohledávky - podstatný vliv 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 33 Kč 
52 Pohledávky za společníky, čl. družstva a za účast. sdružení 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 
53 Sociální zabezpeční a zdravotní pojištění 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 
54 Stát - daňové pohledávky 899 Kč 1 058 Kč 186 Kč 0 Kč 0 Kč 
55 Krátkodobé poskytnuté zálohy 114 Kč 62 Kč 75 Kč 87 Kč 80 Kč 
56 Dohadné účty aktivní 0 Kč 6 Kč 928 Kč 9 Kč 15 Kč 
57 Jiné pohledávky 59 Kč 240 Kč 97 Kč 58 Kč 86 Kč 
58 Krátkodobý finanční majetek 2 019 Kč 1 035 Kč 2 317 Kč 2 781 Kč 4 105 Kč 
59 Peníze 207 Kč 127 Kč 43 Kč 24 Kč 39 Kč 
60 Účty v bankách 1 812 Kč 908 Kč 2 274 Kč 2 757 Kč 4 066 Kč 
61 Krátkodobé cenné papíry a podíly 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 
62 Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 
63 Časové rozlišení 942 Kč 1 882 Kč 208 Kč 1 078 Kč 1 206 Kč 
64 Náklady příštích období 129 Kč 144 Kč 206 Kč 128 Kč 59 Kč 
65 Komplexní náklady příštích období 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 
66 Příjmy příštích období 813 Kč 1 738 Kč 2 Kč 950 Kč 1 147 Kč 
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ř. Rozvaha (údaje v tis. Kč) 2006 2007 2008 2009 2010 

67 PASIVA CELKEM 35 591 Kč 39 427 Kč 34 012 Kč 32 349 Kč 44 526 Kč 
68 VLASTNÍ KAPITÁL 17 104 Kč 13 848 Kč 11 855 Kč 17 262 Kč 21 795 Kč 
69 Základní kapitál 4 288 Kč 4 288 Kč 4 288 Kč 4 288 Kč 4 288 Kč 
70 Základní kapitál 4 288 Kč 4 288 Kč 4 288 Kč 4 288 Kč 4 288 Kč 
71 Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 
72 Změny základního kapitálu 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 
73 Kapitálové fondy 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 
74 Emisní ážio 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 
75 Ostatní kapitálové fondy 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 
76 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 
77 Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 
78 Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 2 909 Kč 2 554 Kč 2 578 Kč 2 562 Kč 2 547 Kč 
79 Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 2 261 Kč 1 747 Kč 1 747 Kč 1 747 Kč 1 747 Kč 
80 Statutární a ostatní fondy 648 Kč 807 Kč 831 Kč 815 Kč 800 Kč 
81 Výsledek hospodaření minulých let -514 Kč 0 Kč 3 500 Kč 4 988 Kč 8 658 Kč 
82 Nerozdělený zisk minulých let 0 Kč 0 Kč 3 500 Kč 4 988 Kč 8 658 Kč 
83 Neuhrazená ztráta minulých let -514 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 
84 Výsledek hospodaření běžného účetního období 10 421 Kč 7 006 Kč 1 489 Kč 5 424 Kč 6 302 Kč 
85 CIZÍ ZDROJE 18 401 Kč 25 510 Kč 22 157 Kč 15 087 Kč 22 564 Kč 
86 Rezervy 0 Kč 0 Kč 0 Kč 237 Kč 247 Kč 
87 Rezervy podle zvláštních právních předpisů 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 
88 Rezerva na důchody a podobné závazky 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 
89 Rezerva na daň z příjmů 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 
90 Ostatní rezervy 0 Kč 0 Kč 0 Kč 237 Kč 247 Kč 
91 Dlouhodobé závazky 813 Kč 946 Kč 959 Kč 777 Kč 9 299 Kč 
92 Závazky z obchodních vztahů 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 
93 Závazky - ovládající a řídící osoba 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 
94 Závazky - podstatný vliv 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 
95 Závazky ke společníkům, čl. družstva a k účast. sdružení 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 
96 Dlouhodobé přijaté zálohy 10 Kč 49 Kč 10 Kč 72 Kč 72 Kč 
97 Vydané dluhopisy 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 
98 Dlouhodobé směnky k úhradě 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 
99 Dohadné účty pasivní 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 
100 Jiné závazky 0 Kč 0 Kč 37 Kč 35 Kč 8 565 Kč 
101 Odložený daňový závazek 803 Kč 897 Kč 912 Kč 670 Kč 662 Kč 
102 Krátkodobé závazky 4 575 Kč 8 315 Kč 6 714 Kč 4 410 Kč 5 944 Kč 
103 Závazky z obchodních vztahů 2 523 Kč 6 251 Kč 4 598 Kč 2 433 Kč 3 346 Kč 
104 Závazky - ovládající a řídící osoba 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 
105 Závazky - podstatný vliv 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 
106 Závazky ke společníkům, čl. družstva a k účast. sdružení -2 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 
107 Závazky k zaměstnancům 1 086 Kč 1 224 Kč 1 286 Kč 1 061 Kč 1 101 Kč 
108 Závazky ze sociálního zabezpeční a zdravotního pojištění 549 Kč 548 Kč 350 Kč 518 Kč 586 Kč 
109 Stát - daňové závazky a dotace 114 Kč 131 Kč 273 Kč 328 Kč 339 Kč 
110 Krátkodobé přijaté zálohy 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 
111 Vydané dluhopisy 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 
112 Dohadné účty pasivní 290 Kč 143 Kč 90 Kč 70 Kč 113 Kč 
113 Jiné závazky 15 Kč 18 Kč 117 Kč 0 Kč 459 Kč 
114 Bankovní úvěry a výpomoci 13 013 Kč 16 249 Kč 14 484 Kč 9 663 Kč 7 074 Kč 
115 Bankovní úvěry dlouhodobé 10 395 Kč 11 784 Kč 10 908 Kč 2 224 Kč 510 Kč 
116 Krátkodobé bankovní úvěry 2 618 Kč 4 465 Kč 3 576 Kč 7 439 Kč 6 564 Kč 
117 Krátkodobé finanční výpomoci 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 
118 Časové rozlišení 86 Kč 69 Kč 0 Kč 0 Kč 167 Kč 
119 Výdaje příštích období 86 Kč 69 Kč 0 Kč 0 Kč 167 Kč 
120 Výnosy příštích období 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 
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Příloha č.2 
 
 

 
1 – horní pohon a hydraulika             4  - ovládací konzola                               7 – TRUMPF BendGuard 
2 – ovládací panel                                5 – lisovací trám                                       8 – upnutí nástroje dolní nástroj 
3 – zadní doraz                                     6 – upnutí nástroje horní nástroj            9 – těleso stroje 

 
 

TruBend 5170 TruBend 5170 

Lisovací síla [kN] 1700 Přesnost polohování lisovacího 
trámu 

[mm] 0,005 

Délka ohranění [mm] 3230 Šikmé nastavení lisovacího 
trámu [mm] ± 10 

Hmotnost [kg] 12000 Max. rozsah dorazu X [mm] 860 

Šířka [mm] 4250 Elektrický systém [kVA] 26 

Hloubka [mm] 1865 Pneumatický systém [bar] 6 ± 1 

Výška [mm] 3000 Množství hydraulického oleje [l] 220 

Volný průchod rámem [mm] 2690 Ovládání [-] 
• TASC 6000    
•Monitor 15"-TFT 
•Pevný disk 2 x 40 GB 
•Rozhraní: paralelní, 
RS232, Ethernet 

Vyložení [mm] 420     

Šířka pracovního stolu [mm] 120     

Montážní výška [mm] 615     

Pracovní výška s dolním 
nástrojem 100 mm [mm] 1050 

   Y - zvýšená rychlost dolů [mm/s] 220 

   Pracovní rychlost Y [mm/s] 0,1 - 10 

   Y - zvýšená rychlost vzhůru [mm/s] 220 

   Zdvih [mm] 445 
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Příloha č.3 

 

 
PCD – nakládací prostor – umožňuje odebírat plechy z jednoho nebo dvou balíků a 
zásobovat jimi stroj  
RIP – obraceč – umožňuje obracet jednotlivé plechy o 180° podél osy přenosu 
SAP – vykládací prostor – díly jsou přejímány hřebenem  a odebrány obsluhou 
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Příloha č.4 
Ohýbací stroj: 

- programovatelný automatický ohýbací stroj na výrobu ohýbaných výrobků  
plechu vytvořením neomezeného počtu ohybů na každé straně 

- systém automaticky vystředí a ohne založené plechy a následně naohýbané 
díly  vyloží   

- zakládací a polohovací čelisti s měřícím zařízením tloušťky plechu 
- automatické polohování v průběhu opakovacího času a kontrola správného 

vystředění obrobku 
- schopnost provádět horní i dolní ohyby 
- schopnost ohýbat plechy natřené základní barvou nebo povrchově upravené 

nerezové plechy, chráněné umělohmotnou fólií 
- elektronické řízení čerpadla, které je schopno optimalizovat výkon 

hydraulického obvodu v závislosti na potřebách systému – úspora elektrické  
energie   

- snížení možnosti poškrábání plechu díky interpolovanému  pohybu lišty 
během ohýbání 

- diskontinuální otáčecí zařízení do polohy 0º, 90º, 180º a 270º  
- vybavení pracovní plochy plastovými kartáči, které zajistí snadnější manipulaci 

s obrobkem bez poškrábání kontaktní plochy a sníží hlučnost v průběhu 
výrobního cyklu              

 
Stůl: 

- motoricky poháněný stůl vybavený systémem rozpoznání balíku, který je 
schopen manipulovat s balíky plechů 

- stůl bude schopen se automaticky posunovat za účelem správného 
polohování balíku plechů k dorazům vykládacího zařízení 

- automatické nastavování výšky při vykládání tabulí  
 
Pásové vykládací zařízení: 

- umožní vykládat tabule z jednoho nebo dvou balíků plechů a během 
opakovacího času je zakládat do ohýbacího stroje, tzn. během  pracovního 
cyklu stroje 

- zařízení na kontrolu zdvojení plechů ověří, zda zakládaná tabule je pouze 
jedna, pokud ne, samo navrhne různé způsoby oddělení tabulí 

- umožní eliminovat vliv nerovností povrchu 
- umožní zakládat tabule vyrobené z jakéhokoli materiálu, které budou mít 

rozměry  ohýbacího stroje (3048x1524 mm) 
 
Programovatelný přidržovač: 

- zařízení pro automatické nastavení délky přidržovače nástrojů v souladu 
s pokynu obsaženými v programu ohýbání 

- umožní provedení vnitřních ohybů  
 
Ovladač pomocných lišt  

- toto příslušenství umožní úpravu profilu ohýbání během fáze ohýbacího cyklu 
 

Nosič pomocných nástrojů: 
- umožní automaticky vyměňovat speciální nástroje bez použití dalšího 

nastavování nástroje 
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Zařízení pro odstraňování ořezů: 
- k odstranění řezného odpadu od dílce, je schopno vyrábět jeden nebo více 

dílců  
- přesune dílec do určeného sběrného koše 
- řezný nástroj pro T-zařízení. Mající přesný tvar pro celou délku ohybu 
- přepravník, umístěný za odbíracím zařízením, kde se shromažďují hotové 

dílce a poté jsou přemísťovány  
 
Odbírací/shromažďovací zařízení: 

- je schopno přebírat a shromažďovat určité množství dílů vystupujících 
z ohýbacího stroje a obsluha je potom může bezpečně odebrat 

 
Software  

- umožní automatické řízení posloupnosti výrobních dávek a ukládání dat a 
pohybů do systému  

- umožní vyrábět dávky se stejným uspořádáním speciálního nářadí, které se 
navzájem liší programem, typem a tloušťkou materiálu  

- všechny pohyby nebo činnosti prováděné kterýmkoliv aktivním objektem 
systému bude možné použít jak pro usnadnění činnosti při údržbě a 
prohlídkách, tak pro získání informací o stavu opotřebení některých součástí        
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Příloha č.5 
 
Tab.3.2  Chemické složení a mechanické vlastnosti oceli DX51D [12]  
 

Označení Chemické složení (rozbor tavby) v hmotnostních 
% max. 

Označení oceli Symbol pro druhy 
žárových povlaků 

C Si Mn P S Ti 

DX51D 1.0226  +Z, +ZF, +ZA,+AZ,+AS 

0,12 0,5 0,6 0,1 0,045 0,3 

Mez kluzu Re 
1) [Mpa] 

Pevnost v tahu 
Rm [Mpa] 

Tažnost A80 [%] 
min. 

- 270 až 500 22 

 
1) Hodnoty platí pro dolní mez kluzu (ReL) při výrazné mezi kluzu; při nevýrazné mezi kluzu se 
stanoví smluvní mez kluzu při prodloužení 0,2% (Rp0,2). 
 
 
Tab.3.3  Hmotnosti povlaku [12]  
 

Druh povlaku 

Minimální hmotnost povlaku 
oboustranně1) 

Teoretické hodnoty pro 
tloušťku povlaku na povrchu 
na jednotlivém zkoušeném 

vzorku 

Hustota 

g/m2 µm g/cm3 
Tři vzorky Jednotlivý 

vzorek 
Typická 

hodnota2) 
Rozsah3) 

  

Hmotnost zinkového povlaku (Z) 

Z200 200 170 14 10 až 20 
7,1 

Z275 275 235 20 15 až 27 
 
1) Hmotnost povlaku musí odpovídat údajům v tab.3.3. Hodnoty platí pro celkovou   hmotnost 
povlaku na obou stranách povrchu výrobku stanovenou na třech  vzorcích nebo na 
jednotlivém vzorku. 
 
2) Tloušťka povlaku se může vypočítat z hmotnosti povlaku, např.: 
    Zinkový povlak o hmotnosti 200 g/m2 oboustranně odpovídá tloušťce zinkového povlaku 
7,1µm na povrchu. 
 
    Hmotnost zinkového povlaku g/m2 (oboustranně)  
    ------------------------------------------------------------------ = tloušťka povlaku zinku  
               2 * 7,1 g/cm3 (= hustota zinku)        (v µm na povrch) 

 
    Hmotnost povlaku není vždy rovnoměrně rozdělena na horní a spodní straně výrobku. Lze 
předpokládat, že hmotnost povlaku je alespoň 40% hodnoty uvedené v tab.3.3 na 
jednotlivém vzorku na horní a spodní straně výrobku. 
 
3) Tyto mezní hodnoty jsou dosaženy na horní i spodní straně povrchu výrobku 

 
 

 


