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Abstrakt 

Bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení ekonomické efektivnosti investice vybrané 

výrobní společnosti. Jsou zde řešeny investiční varianty nákupu daného stroje a je 

zpracována kalkulace ekonomické efektivnosti těchto investičních variant. Investicí 

do automatizovaného strojního zařízení se sníží potřeba lidské pracovní síly a zároveň se 

zvýší produktivita práce. 

 

Abstract 

This bachelor‘s thesis is focused on the evaluation of economic efficiency of an 

investment project  in a manufacturing company. As a major part of the thesis some 

options for the purchase of the particular machine were determined and the calculation of 

economic efficiency of these investment projects was processed. In conclusion, there is 

an assumption that the human work will not be necessary anymore and the productivity 

of labour will increase with the investment in the machine. 
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ÚVOD 

Investice jsou důležité pro každou společnost, zvláště pro tu, která se chce rozvíjet 

a tím si udržet konkurenceschopnost na trhu. Taková společnost se bez nich neobejde (1, 

s. 274). 

Jelikož investiční rozhodování je rozhodování o budoucím vývoji společnosti a její 

efektivnosti, patří k nejdůležitějším manažerským rozhodnutím. Investice, do kterých 

společnost investuje své prostředky, totiž slouží řadu let a jsou tedy nejen zdrojem 

přírůstků zisku, ale také zatěžují společnost fixními náklady. Proto nesprávně 

naplánovaná a neefektivní investice může společnost dohnat i k úpadku (2, s. 247). 

Kvůli této skutečnosti společnosti sestavují samostatné investiční plány, které vychází 

ze strategického podnikatelského plánu. Tyto investiční plány jsou dále konkretizovány 

v jednotlivých investičních projektech. Je vhodné vypracovat více investičních variant, 

ze kterých si společnost následně vybere tu nejvhodnější (2, s. 247). 

Investice znamená, že investor obětuje svůj současný důchod za získání budoucího 

důchodu s cílem dosáhnout zisku. Podstatou hodnocení investic je tedy porovnávání 

vynaloženého kapitálu s výnosy, které investice vynese. Je tedy jasné, že společnost 

přijme investici s takovým budoucím výnosem, jež převýší vynaložené náklady. Jelikož 

jde ale o dlouhý časový interval, musí brát v úvahu také působení faktoru času (2, s. 249). 

Dalším důležitým faktorem, který společnost musí brát v úvahu kvůli delšímu časovému 

období, je rizikovost investice tzn. nebezpečí nedosažení očekávaných výnosů a také 

stupeň likvidity, což je doba přeměny investice zpět do peněžní formy (2, s. 249). 

Bakalářskou práci na téma ekonomické hodnocení investice společnosti jsem si zvolila 

kvůli tomu, že jsem ve vybrané společnosti LISI AUTOMOTIVE FORM, a. s. 

absolvovala povinnou školní praxi. Po seznámení se se společností jsem zjistila, jak 

velkou má společnost potřebu investice do skládacího stroje. Proto jsem se rozhodla 

efektivnost investičního záměru v mé bakalářské práci ekonomicky zhodnotit. 
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1 CÍL A METODIKA PRÁCE 

Hlavním cílem bakalářské práce je zhodnotit ekonomickou efektivnost investice vybrané 

společnosti ve formě náhrady lidské práce ručního skládání kartonových krabic a vík 

za koupi automatizovaného strojního zařízení. Naplnění hlavního cíle předpokládá výběr 

ze dvou investičních variant tohoto strojního zařízení a to takové, která je pro společnost 

vhodnější. 

Investicí do skládacího stroje, jež má nahradit lidskou pracovní sílu, se předpokládá 

zvýšení produktivity práce na této pomocné a obslužné činnosti. Také lze předpokládat 

odstranění monotónní práce, která sice není fyzicky náročná, ale je často vykonávána 

v nepřirozené pracovní poloze, jež zatěžuje pohybový aparát těla pracovníka. 

Výsledkem bude tedy nejen ekonomický přínos a růst produktivity práce, ale také 

zkvalitnění ergonomických podmínek na pracovišti. V neposlední řadě může dojít 

i ke zlepšení mzdového ohodnocení obsluhy těchto robotických pracovišť, což je také 

jedním a lze říci z hlavních důvodů zvýšené fluktuace pracovníků ve společnosti a jejich 

obtížného získávání. 

V této práci bude zpracováno ekonomické hodnocení investice, při kterém budou 

aplikovány metody statické a dynamické pro hodnocení ekonomické efektivnosti 

investic. 

Zdrojem dat pro vytvoření této práce budou sloužit jak primární data jako rozhovor 

s pracovníkem ekonomického oddělení společnosti, tak také sekundární data jako 

literární rešerše, resp. poznatky z literatury a finanční výkazy. 

Výsledky bakalářské práce budou podkladem pro formulaci doporučení ve vztahu 

k realizaci investice ze strany managementu společnosti. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Obsahem této kapitoly je vymezení základních pojmů. V první části je klasifikace 

investic, popis investičního procesu, důvody investování, zdroje financování investic 

a kritéria hodnocení investic. Druhá část se zabývá popisem metod hodnocení 

efektivnosti investic, působením inflace a rizikem investování. 

2.1 Pojem investice 

Definic toho, co je investice, lze nalézt v různých publikacích mnoho. Tato kapitola 

je zaměřena na vysvětlení investice z makroekonomického a mikroekonomického 

hlediska. 

2.1.1 Investice z makroekonomického hlediska 

Valach (3, s. 15) charakterizuje investice z makroekonomického hlediska jako „použití 

úspor k výrobě kapitálových statků, eventuálně k vývoji technologií a k získání lidského 

kapitálu. Znamenají obětování dnešní (jisté) hodnoty za účelem získání budoucí 

(zpravidla méně jisté) hodnoty. Kvantitativně představují rozdíl mezi hrubým domácím 

produktem a součtem spotřeby, veřejných výdajů a čistých vývozů.“ 

Z tohoto hlediska lze investici rozumět také jako kapitálovým aktivům skládajících 

se ze statků, které nejsou určeny pro bezprostřední spotřebu (jsou nazývány jako 

investiční statky nebo kapitálové statky nebo výrobní statky), ale jsou určeny pro užití 

ve výrobě spotřebních statků nebo dalších kapitálových statků (4). 

Míra investování v národním hospodářství závisí na: 

 tempu růstu hrubého národního produktu (vyšší tempo růstu podporuje větší 

investice), 

 výši úrokových měr (nízké úrokové míry zvyšují investiční činnost), 

 daňovém systému a výši zdanění příjmů (vysoké daně omezují investování), 

 míře slibované jistoty, se kterou investoři mají možnost očekávat budoucí výnosy 

(jistota politická i ekonomická podporuje investiční činnost, riziko ji snižuje) (1, 

s. 273). 
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2.1.2 Investice z mikroekonomického hlediska 

Investice obvykle značí nákup specifického zboží (zaplacení skutečných nákladů) 

za účelem dosažení budoucího zisku. To znamená, že společnost obětuje jistotu (okamžité 

uspokojení potřeb) za řadu budoucích očekávaných příjmů, které jsou alokovány v čase. 

Je to tzv. „sázka na budoucnost“, která zahrnuje řadu rizik, ale je nutné na ni vsadit. 

Co investice zahrnuje je zobrazeno na následujícím obrázku (5). 

 

Obr. 1: Definice investice (Vlastní zpracování dle 5) 

 

Ze strany společnosti lze investice také chápat: 

 v užším pojetí jako majetek, který není určen ke spotřebě, ale k tvorbě dalšího 

majetku, a tento majetek pak společnost dále prodává na trhu, 

 nebo v širším pojetí jako v současnosti obětované prostředky na pořízení majetku, 

který bude dlouhodobě společnosti přinášet vyšší užitky a v důsledku dokáže 

získat i vyšší finanční efekty (6, s. 13). 

2.2 Druhy investic 

Z hlediska financování, účetnictví a daňových předpisů jsou rozlišovány tři základní 

skupiny investic (1, s. 278). 

2.2.1 Finanční investice 

Jsou označovány také jako investice do dlouhodobého finanční majetku, kam patří: 

 „cenné papíry - obligace, zástavní listy, dlouhodobé směnky, 

 vklady do investičních a jiných společností - účasti, podílové listy, 

PŘEDMĚT , 

do kterého je 

investováno

ČÁSTKU, 

která je 

investována

NÁKLADY , 

spojené s 

investicí

Investice zahrnuje
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 dlouhodobé půjčky, nákup nemovitostí aj. s cílem obchodovat s nimi a získat 

úroky, dividendy nebo zisk.“ (1, s. 278) 

2.2.2 Hmotné investice 

Lze je označit také jako investice do dlouhodobého hmotného majetku. Jde např. o: 

 „výstavbu nových budov, staveb, dopravních cest, 

 nákup pozemků, strojů, výrobního zařízení a dopravních prostředků potřebných 

k další výrobě (s pořizovací cenou vyšší než 40 tis. Kč a dobou použitelnosti delší 

než 1 rok).“ (1, s. 278) 

Podstatným rysem dlouhodobého hmotného majetku je umožňovat, usnadňovat nebo 

rozšiřovat existující podnikatelskou činnost. Další důležitou podmínku, jež dlouhodobý 

hmotný majetek musí splňovat, je doba použitelnosti delší než 1 rok a ocenění od výše 

stanovené pro tento majetek společností (7, s. 219). 

Při nabytí dlouhodobého majetku se berou v úvahu tři oceňovací základny – pořizovací 

cena, vlastní náklady a reprodukční pořizovací cena. Nejčastějším způsobem ocenění 

dlouhodobého majetku je ocenění pořizovací cenou. Toto ocenění se používá 

u dlouhodobého majetku pořízeném úplatou. Do této ceny patří nejen tzv. cena pořízení, 

ale také náklady související s jeho pořízením. (7, s. 226-227). 

 

Odpisování dlouhodobého majetku 

Dlouhodobý hmotný (i nehmotný) majetek se užíváním fyzicky i morálně opotřebovává. 

Toto v penězích vyjádřené opotřebení dlouhodobého majetku snižuje ocenění tohoto 

majetku a současně vstupuje do nákladů účetního období ve formě odpisů (7, s. 238-239). 

Pokud se společnost chystá odpisovat majetek, sestaví si odpisový plán, jež je podkladem 

k vyčíslení oprávek (kumulované opotřebení příslušného majetku za celou dobu jeho 

užívání) odpisovaného majetku v průběhu jeho užívání a sama si určí metody 

odpisování, které pak používá konzistentně (7, s. 239-240). 
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2.2.3 Nehmotné investice 

Jsou také pojmenovány jako investice do dlouhodobého nehmotného majetku. Lze sem 

zařadit např.: nákup know-how (výrobně technických poznatků), licencí, softwaru, 

autorských práv, výdaje na výzkumné a podobné činnosti, na vzdělání, sociální rozvoj, 

výdaje na zřízení společnosti aj. (1, s. 278). 

Pokud mají nehmotné investice nižší cenu než 60 000 Kč, zahrnuje se jejich cena 

do provozních nákladů (1, s. 278). 

 

Z hlediska vztahu k rozvoji společnosti se ještě rozlišují investice: 

 obnovovací – nutné k obnovení stávajícího výrobního zařízení, 

 rozvojové – vedou ke zvýšení stávající schopnosti společnosti tvořit a prodávat 

výrobky nebo služby, 

 regulatorní – musí být realizovány kvůli nutnosti přizpůsobit se nové legislativní 

úpravě, jinak by společnost nemohla dále fungovat (6, s. 15). 

 

Z makroekonomického hlediska jsou dále rozlišovány následující investice (3, s. 17). 

2.2.4 Hrubé investice 

Hrubé investice znamenají přírůstek investičních statků za dané období. V současné 

metodice národních účtů se do nich pod názvem „tvorba hrubého kapitálu“ zařazují 

následující části: 

 „pořízení a úbytky hmotných fixních aktiv (zejména např. budov – i obytných, 

strojů, zařízení), 

 pořízení a úbytky nehmotných fixních aktiv (např. licencí), 

 změna stavu zásob (včetně strategických vládních rezerv).“ (3, s. 17) 

První dvě části jsou obvykle spojovány do pojmu hrubá tvorba fixního kapitálu (3, s. 

18). 
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2.2.5 Čisté investice 

Lze je označit také jako rozšiřovací investice - jsou to hrubé investice, které jsou snížené 

o znehodnocení kapitálu (kapitálovou spotřebu, zejména odpisy) (3, s. 19). 

Mezi hrubými investicemi, čistými investicemi a znehodnocováním kapitálu obvykle 

platí následující vztahy: 

a) „hrubé investice jsou větší než znehodnocení kapitálu (obnova), 

b) znehodnocení kapitálu je větší než čisté investice.“ (3, s. 21) 

2.3 Investiční proces 

Tak jako každé plánování, tak i investiční plánování je určitým stupňovitým procesem, 

který lze rozdělit do několika fází. Tyto fáze jsou znázorněny na následujícím obrázku 

(8, s. 493). 

 

Obr. 2: Proces investičního plánování (Převzato z 8, s. 494) 
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2.3.1 Fáze plánování 

Touto fází začíná investiční proces a je složena z následujících kroků. 

a) Analýza cílů – Hlavním cílem, který je zde sledován, je dlouhodobá 

maximalizace zisku společnosti. Vedle tohoto cíle jsou také cíle nefinanční, kam 

patří např. získání moci, jistoty, udržování tradic atd. (8, s. 494). 

b) Analýza problému – V rámci této analýzy jsou získávány informace 

o společnosti a jejím okolí (8, s. 494). 

c) Hledání alternativ – Zde se nacházejí různé investiční varianty a jejich 

oceňování. Počet těchto variant má vliv na výši nákladů plánování (8, s. 494 - 

495). 

d) Prognóza účinků – V tomto bodě se řeší účinnost investičního projektu (8, s. 

495). 

e) Ocenění – Zde se řeší ocenění investic. Z tohoto bodu vychází tzv. „investiční 

propočet“, který obsahuje analýzu finančních účinků investice a sumarizaci těchto 

kvantitativních účinků k hodnotovým veličinám (8, s. 495). 

f) Rozhodnutí – Tímto bodem končí proces plánování. Rozhodnutí je na jedné 

straně uděleno na základě výsledku investičního propočtu, na druhé straně jsou 

v úvahu také nefinanční měřítka (8, s. 495 – 496). 

Z projektů se vybírají ty, které nejlépe po stránce technické i ekonomické splňují cíle 

společnosti. Cílem investiční činnosti jsou tedy takové investice, jež vedou k růstu 

hodnoty společnosti (2, s. 247). 

2.3.2 Realizační fáze 

V této fázi je na řadě realizace investičního projektu, který byl schválen ve fázi 

„Rozhodnutí“. Realizace projektu probíhá za předpokladu dodržování technických 

standardů a plánovaného finančního a časového rámce (8, s. 496). 

2.3.3 Kontrolní fáze 

Po ukončení realizace investice může investor porovnat očekávané výsledky s těmi 

skutečnými. Toto porovnání je důležité ze dvou hledisek. Za prvé, investor se může 

v případě negativní skutečné odchylky pokusit o zastavení konkrétní investiční akce. 
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Za druhé, srovnání skutečného a plánovaného stavu a s tím související analýza odchylek 

investorovi umožňuje lepší prognózu investic v budoucnosti (8, s. 496). 

Spojí-li se všechny projekty realizované během jednoho roku, získá se investiční 

rozpočet. Tento rozpočet musí být v souladu s finančním plánováním. Jde o finální bod 

jednoročního investičního plánování (8, s. 496 – 497). 

2.4 Důvody investování 

Existuje mnoho důvodů, proč společnosti investují své prostředky do majetku. Tyto 

důvody vychází ze strategického podnikatelského plánu, který obsahuje hlavní cíle 

společnosti. Tento plán je výtvorem vrcholového vedení společnosti – tzv. top 

managementu, většinou pracovníky marketingu, výroby a financí. V něm jsou vytyčeny 

cíle společnosti v určitých oblastech (1, s. 275). 

I když dílčí cíle tvoří určitý komplex, dominantní postavení mezi cíli společnosti má 

maximalizace zisku a maximalizace tržní hodnoty společnosti (1, s. 275). 

Smyslem investiční politiky proto musí být příprava, výběr a realizace takových 

investičních projektů, jež zvyšují přidanou tržní hodnotu společnosti a při tom 

zajišťují její likviditu (3, s. 34). 

Jak už bylo zmíněno, důvody investování vychází ze strategického podnikatelského 

plánu, jež zahrnuje cíle společnosti. Na základě těchto cílů se hledají „příležitosti“, jak je 

splnit a ty jsou konkretizovány v investičních projektech (1, s. 276). 

Aby se určila metoda hodnocení efektivnosti investic a řídicí podniková úroveň, jež 

o investici rozhoduje, rozdělují se investiční projekty do několika skupin: 

1. náhrada zařízení – náhrada opotřebovaného zařízení (bez analýz 

a rozhodovacích procesů), 

2. výměna zařízení za účelem snížení nákladů – výměna provozuschopného, ale 

zastaralého zařízení, na kterém je již výroba nákladná (podrobná analýza – 

srovnání investičních nákladů s úsporou výrobních nákladů), 

3. expanze dosavadního výrobku a rozšíření trhu – rozhodnutí je komplexní 

a vyžaduje průzkum trhu (rozhoduje vyšší stupeň řízení), 
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4. vývoj, výroba a prodej nového výrobku a expanze na nové trhy – vývoj 

a expanze nového výrobku (detailní analýza, schválení top managementem), 

5. investiční projekty v oblasti bezpečnosti práce, ekologie aj. – společnost je 

musí provést, aby vyhověla různým nařízením či předpisům, 

6. výzkum a rozvoj (R&D) - hlavní a velmi důležité kapitálové výdaje, značně 

rizikové, 

7. dlouhodobé smlouvy – např. smlouvy o dlouhodobém poskytování výrobků nebo 

služeb specifickým zákazníkům (přinášejí výnosy a vyžadují náklady pro řadu 

let), 

8. ostatní investiční projekty – všechno ostatní (budování parkoviště, výstavba 

administrativní budovy,…) (1, s. 276-277). 

2.5 Zdroje financování investic 

Společnost má dvě možnosti, jak financovat své investice: 

1. vlastní zdroje – odpisy, zisk, výnosy z prodeje a z likvidace hmotného majetku 

a zásob, nově vydané akcie, 

2. cizí zdroje – dlouhodobý (investiční) úvěr banky, vydané a prodané obligace, 

splátkový prodej, leasing, aj. (2, s. 248). 

Důležitými vlastními zdroji financování investic jsou odpisy a zisk. Jejich akumulování 

je však zdlouhavé, proto společnosti používají i cizí zdroje, které bývají obvykle i levnější 

než vlastní zdroje a mají i další výhody. Je důležité však vědět, že používáním cizích 

zdrojů se zvyšuje zadluženost společnosti a že všechny cizí zdroje se musí splatit, 

což znamená, že investice musí „vydělat“ jak na splacení cizích, tak i vlastních zdrojů (2, 

s. 249). 

2.6 Kritéria hodnocení investic 

Pokud chce společnost investovat své prostředky do majetku, musí každou investiční 

příležitost posuzovat s přihlédnutím k faktorům uvedených na obrázku níže (3, s. 35). 
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Obr. 3: Investiční trojúhelník (Převzato z 9) 

Vysvětlení jednotlivých vrcholů investičního trojúhelníku: 

Výnosem je myšlena míra zhodnocení investičních nákladů, a to jak pomocí běžných 

výnosů (včetně úspor nákladů), tak i kapitálového výnosu. V rámci metod pro výpočet 

výnosnosti investice se uvažují tzv. statistické a dynamické metody, které budou 

vysvětleny později (10, s. 151). 

Rizikem je myšlena jistota (či nejistota) obdržení výnosů, jež jsou očekávány. Čím vyšší 

je pravděpodobnost, že lze získat z investice jiné výnosy, než jsou předpokládány, 

tím vyšší je riziko investice. To se týká jak běžných výnosů, tak i kapitálového výnosu 

(10, s. 151). 

Likvidita investice je její schopnost přeměnit se na nejlikvidnější finanční aktivum - 

hotové peníze. V praxi to znamená, jak rychle a s jak vysokými transakčními náklady 

se společnosti podaří aktivum zpeněžit (10, s. 151). 

Ztráta či snížení likvidity investice bývá označována za další rizikový faktor, tzn.: v rámci 

investičního trojúhelníku se řadí do části riziko. Pak se investiční trojúhelník mění na tzv. 

výnosově-rizikový profil investice (10, s. 151-152). 

Dokonalé jsou investiční příležitosti s maximálním výnosem, nízkým rizikem a vysokou 

likviditou. Takové investice se bohužel v praxi velmi málo vyskytují. Proto investor musí 

dávat přednost některému z uvedených faktorů (3, s. 35). 

 

Kritéria investičního rozhodování lze také rozdělit dle výsledného efektu investice, 

na který se při svém hodnocení zaměřují (11, s. 353). 
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2.6.1 Peněžní kritéria 

Zabývají se hodnocením očekávaných investičních peněžních toků. Příkladem jsou čistá 

současná hodnota, index čisté současné hodnoty, vnitřní výnosové procento, prostá 

a diskontovaná doba návratnosti (11, s. 353). 

Investiční toky lze klasifikovat na konvenční a nekonvenční (11, s. 354). 

Konvenční peněžní tok je takový tok peněz, kdy platí, že investiční peněžní výdaje jsou 

na začátku prvního období vyšší a dále převyšují investiční peněžní příjmy neustále 

až do konce daného období, po kterém už jsou vyšší jen kladné peněžní toky (11, s. 354). 

Nekonvenční peněžní tok tvoří takový tok peněz, kdy na začátku určitého období jsou 

kladné peněžní toky a potom následují jen toky záporné, nebo se záporné a kladné toky 

střídají (11, s. 354). 

2.6.2 Nákladová kritéria 

Orientují se na hodnocení očekávaných úspor nákladů, jež mají investice přinést, a patří 

sem např. kritérium diskontovaných nákladů projektu (11, s. 353). 

Nákladová kritéria jsou brána v úvahu při rozhodování mezi vzájemně se vylučujícími 

projekty, kdy buď investiční peněžní toky (či výsledky hospodaření) nelze odhadnout, 

nebo jsou pro oba projekty stejné. Tato kritéria navíc neposkytují dostatek podkladů 

pro rozhodnutí, zda investice bude sama o sobě efektivní či ne. Proto se musí jednat 

o vzájemně se vylučující projekty, kdy z důvodu např. zajištění podnikatelské činnosti 

se musí právě jeden z těchto projektů realizovat (11, s. 356). 

2.6.3 Zisková kritéria 

Vychází z hodnocení očekávaného výsledku hospodaření získaného pomocí investice 

a patří sem např. kritérium průměrné výnosnosti projektu (11, s. 353). 

Zisková kritéria se při svém hodnocení opírají o výsledek hospodaření. Zisková kritéria 

lze použít nejen při rozhodování mezi vzájemně se vylučujícími projekty, 

ale i při rozhodování, zda má být projekt realizován (11, s. 356). 



23 

 

2.7 Hodnocení efektivnosti investic 

Porovnání vynaloženého kapitálu s výnosy, jež investice přinese, je podstata hodnocení 

investic. Jde o rozpočtení jednorázových nákladů a ročních výnosů za dobu životnosti 

investičního majetku (12, s. 139). 

Postup hodnocení investic obvykle zahrnují v prvotní fázi následující etapy: 

 odhad jednorázových nákladů na investici, 

 odhad budoucích výnosů, popř. rizika, 

 výpočet nákladů na kapitál vlastní společnosti, 

 výpočet současné hodnoty očekávaných výnosů (12, s. 140). 

2.7.1 Odhad jednorázových nákladů na investici 

Tento odhad zahrnuje pořizovací cenu dlouhodobého majetku, jež u strojních investic 

se obvykle skládá z nákupní ceny, nákladů na dopravu, cla, montážních 

a instalačních nákladů. U ostatních nákladů nebývá již odhad tak přesný, zejména 

u stavebních nákladů, výzkumných a vývojových nákladů aj. (12, s. 140). 

2.7.2 Odhad budoucích výnosů 

Zisk a odpisy jsou hlavními položkami výnosů. Jejich výpočet vychází z odhadu 

budoucích tržeb (předpokládaného prodeje výrobků a jejich cen) a nákladů (mzdových, 

režijních), které jsou v členění na fixní a variabilní náklady včetně nákladů oportunitních 

- obětované příležitosti (12, s. 140). 

Budoucí výnosy lze zjistit prostřednictvím rozpočtu cash flow, který může mít podobu 

tabulky (12, s. 140). 

2.7.3 Výpočet nákladů na kapitál 

Financuje-li společnost celou investici vlastním kapitálem, nákladem je požadovaný 

výnos z kapitálu. Pokud společnost nedosáhne zhodnocení investice alespoň v této výši, 

znamená to, že pracuje se ztrátou. Průměrné kapitálové náklady lze spočítat dle vzorce, 

který bude vysvětlen později (12, s. 142). 
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2.7.4 Výpočet současné hodnoty očekávaných výnosů 

Faktor času způsobuje skutečnost, že dnešní hodnota peněz je cennější než jejich 

budoucí hodnota. Výnosy se tedy musí vztáhnout ke stejné časové bázi, jež bývá 

obvykle rok pořízení investice. Tím pádem se přepočítává budoucí hodnota na současnou 

– určuje se peněžní suma, jež musí být investována, pokud má být v dané době získána 

zpět. Výpočet je následující: 

SH =
BH

(1 + i)n
 , 

kde: SH = současná hodnota budoucích příjmů, 

BH = budoucí hodnota (očekávaná hodnota CF v daném období), 

i = diskontní míra, 

n = doba používání investice (v letech) (12, s. 142). 

Celková efektivnost investičních projektů se soudí dle toho, jak přispívají k maximalizaci 

její tržní hodnoty pro vlastníky, což je hlavní cíl podnikání společnosti (3, s. 76). 

Docílení maximálních hodnot finančních kritérií efektivnosti investičních projektů 

společnosti je v praxi vždy omezeno z okolí. Tato omezení mají obvykle povahu různých 

předpisů, jež musí společnost při investičním rozhodování respektovat, např.: zákonných, 

technických, ekologických, zdravotních, bezpečnostních. Stejný charakter mají i různá 

ekonomická omezení – daně, místní poplatky, cla, dovozní a vývozní přirážky, atd. (3, s. 

76). 

Pro posuzování efektivnosti investičních projektů a jejich výběr je v teorii a praxi několik 

metod. Tyto metody lze rozdělit podle toho, zda přihlížejí či nepřihlížejí k faktoru času 

na: 

a) statické metody – nerespektují faktor času, 

b) dynamické metody – respektují faktor času (3, s. 77). 

Statické metody lze použít pouze tehdy, pokud faktor času nemá podstatný vliv 

na rozhodování o investicích (např. jednorázová koupě fixního majetku – stroje, budovy 

s krátkou životností). Důležitou úlohu zde má výše diskontní sazby, což je požadovaná 
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míra výnosnosti. Čím je tato sazba nižší, tím je vliv faktoru času méně významný (3, s. 

77). 

Dynamické metody by se měly používat tam, kde se počítá s delší dobou pořízení 

dlouhodobého majetku a delší dobou jeho ekonomické životnosti, což je u většiny 

projektů. Respektování času při počítání efektivnosti investičních projektů podstatně 

ovlivňuje úvahy o přijetí či nepřijetí projektu či o výběru vhodné varianty projektu. 

Pokud respektování času nejsou v propočtech uvažovány, dochází k zásadnímu 

zkreslování pohledu na efektivnost jednotlivých projektů a tím pádem 

i k nesprávnému rozhodování (3, s. 77). 

U metod, jež se opírají o nákladová kritéria hodnocení efektivnosti investičních projektů, 

jako efekt investování vystupuje úspora nákladů. V úvahu musí být brány dva druhy 

nákladů – náklady investiční spojených s fungováním projektu a náklady provozní. 

Rozhodování pouze podle provozních či podle investičních nákladů je chybné (3, s. 77-

78). 

V teorii i praxi se nejčastěji objevují tyto metody hodnocení efektivnosti investičních 

variant: 

1. průměrné roční náklady, 

2. diskontované náklady, 

3. čistá současná hodnota, 

4. vnitřní výnosové procento, 

5. doba návratnosti (3, s. 78-79). 

2.7.5 Průměrné roční náklady 

Zde se porovnávají průměrné roční náklady příslušných srovnatelných investičních 

variant projektů. Srovnatelností se má na mysli zejména stejný rozsah produkce a stejné 

ceny. Varianta, jež má nejnižší průměrné roční náklady, je považována za nejvhodnější 

(3, s. 79). 

Vzorec pro výpočet průměrných ročních nákladů je následující: 

𝑅 = 𝑂 + 𝑖 ∗ 𝐽 + 𝑉 

Kde:  R = roční průměrné náklady varianty, 
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O = roční odpisy, 

i = požadovaná výnosnost (úrok v %/100), 

J = investiční náklad, 

V = ostatní roční provozní náklady (tj. celkové provozní náklady – odpisy) (3, 

s.80). 

Přesnější výpočet, jež zohledňuje klesající vázanost kapitálu, se může provést 

prostřednictvím složeného úrokování, přesněji pomocí umořovatele. Vzorec potom 

vypadá následovně: 

R =  
J ∗ i(1 + i)n

(1 + i)n − 1
+ V 

Kde: i = úrokový koeficient, 

n = počet let (3, s. 81). 

Zde lze považovat výši ročních odpisů a požadovaných výnosů z klesající zůstatkové 

ceny stroje za anuitní splátku, jež je nutno uhradit. V tomto případě je výraz „O + i*J“ 

roční pravidelnou splátkou, odpisy jsou jakoby úmor půjčky a výnos z klesající 

zůstatkové ceny je úrok z klesající částky úvěru. Investiční náklad představuje půjčku (3, 

s. 81). 

2.7.6 Diskontované náklady 

Jelikož náklady objevující se v různých letech je potřeba modifikovat o vliv času, 

aby se mohly sčítat, musí se diskontovat. Tato metoda tedy porovnává souhrn investičních 

a diskontovaných provozních nákladů jednotlivých variant projektu za celou dobu jeho 

životnosti. Vhodnější je ta varianta, jež má nižší diskontované náklady (3, s. 86-87). 

Vzorec vypadá takto: 

D = J + ∑ Vn

N

n=1

 

Kde: D = diskontované náklady investičního projektu, 

J = investiční náklad, 
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Vn = diskontované ostatní roční provozní náklady, 

n = jednotlivá léta životnosti, 

N = doba životnosti (3, s. 86). 

Pokud se budou prostřednictvím diskontovaných nákladů porovnávat dvě varianty 

investičního projektu s odlišnou dobou životnosti, musí se postupovat jinak. Potom 

je tedy jednodušší nepoužívat diskontované náklady, ale přímo určit roční průměrné 

náklady jednotlivých variant a vybrat tu nejlepší (3, s. 88, 90). 

2.7.7 Čistá současná hodnota 

Tato metoda je považována za základní a prvotní metodu hodnocení investic. Vychází 

z výpočtu současné hodnoty, kdy se suma současných hodnot za celou dobu používání 

investice sníží o počáteční náklady na investici. Vzorec jejího výpočtu je: 

SHč = ∑
CFj

(1 + i)j
− I0 ,

n

j=1

 

kde: CFj = čistý cash flow v jednotlivých letech, 

i = diskontní míra společnosti, 

j = doba používání investice (v letech), 

I0 = počáteční náklady na investici (12, s. 142-143). 

Metoda může být doplněna indexem výnosnosti, jež se vypočte ze vzorce PI =
SH

I0
 (12, s. 

143). 

Pokud je hodnota indexu PI větší než 1, lze investici přijmout. Při srovnávání variant 

se vybere ze dvou možností ta, která má index výnosnosti vyšší. Zbytečný je výpočet 

v tom případě, pokud čistá současná hodnota investice je kladná (12, s. 143). 

2.7.8 Vnitřní výnosové procento 

Je formulováno jako diskontní úroková míra, kdy současná hodnota očekávaných 

budoucích cash flow z investice je rovna současné hodnotě investičních výdajů: 
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SH = I0, SH – I0 = 0 (12, s. 144). 

Tato metoda udává předpokládanou výnosnost investice, kterou lze porovnávat 

s výnosností požadovanou. Vypočítaný rozdíl ukazuje míru jistoty a rizika. Pokud 

je rozdíl příliš velký, jistota je malá a riziko velké. Obecně je známo, že vnitřní výnosové 

procento by mělo být vyšší, než je úroková míra (průměrná míra kapitálových nákladů 

společnosti). Výpočet této metody je následující: 

VVP = in +
SHčn

SHčn + SHčv

(iv − in) , 

kde: SHčn = čistá současná hodnota při nižší úrokové míře, 

SHčv = čistá současná hodnota při vyšší úrokové míře, 

iv = vyšší úroková míra, 

in = nižší úroková míra (12, s. 144-145). 

2.7.9 Doba návratnosti 

Výpočtem této metody získáme počet let, za které tok výnosů přinese hodnotu rovnající 

se původním nákladům na investici. Jinými slovy se vypočítá, za jak dlouho se náklady 

vložené do investice, vrátí. Pokud jsou výnosy v každém roce stejné, doba návratnosti 

(neboli prostá doba návratnosti) se vypočítá následovně: 

Dn =
náklady na investici

roční CF
 (12, s. 145).  

Pokud jsou výnosy v každém roce různé, zjistí se doba úhrady postupným načítáním 

ročních částek CF tak dlouho, až kumulované částky CF jsou stejné jako investiční 

náklady. Čím je doba návratnosti kratší, tím je investice výhodnější. Nevýhoda této 

metody je, že nebere v úvahu časové rozložení výnosů. Využije-li se diskontování (např. 

procentem požadované výnosnosti investice), získá se představa o likviditě investice (jak 

dlouho jsou zdroje v investici vázány) a o jejím riziku (kratší doba návratnosti, menší 

riziko). Tato doba návratnosti se potom nazývá diskontovaná doba návratnosti (12, s. 

145). 
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2.8 Faktor rizika 

„Riziko investičního projektu zpravidla odpovídá riziku společnosti, ve které se realizuje, 

a odráží riziko poskytovatelů kapitálu. Při zvýšené míře pociťovaného rizika se zvyšuje 

očekávaný výnos a ten se odráží v podnikové diskontní míře.“ (6, s. 142) 

Nejvhodnějším odhadem podnikové diskontní míry jsou tzv. vážené náklady na kapitál 

(WACC), jež určují minimální požadovanou procentní výnosnost, jež zabezpečí pokrytí 

nákladů na kapitál věřitelům (úroky z cizího kapitálu) i odměnu vlastníkům 

(požadovanou výnosnost vloženého kapitálu) (6, s. 142). 

Vážené náklady na kapitál se vypočítají jako: 

WACC = rd ∗ (1 − t) ∗
D

C
+ re ∗

E

C
 , 

kde rd = úroková míra placená z cizího kapitálu, 

t = sazba daně z příjmu, 

D = úročený cizí kapitál, 

re = požadovaná procentní výnosnost vlastního kapitálu, 

E = vlastní kapitál, 

C = celkový zpoplatněný kapitál, musí platit C = D + E (6, s. 142). 

2.9 Vliv inflace na investiční rozhodování 

S vlivem inflace musí investoři počítat tehdy, kdy se ekonomické výpočty týkají delšího 

období. Inflace v určitém časovém období zvyšuje náklady na výrobní činitele a snižuje 

hodnotu budoucích výnosů. Pokud je míra inflace větší než úroková sazba, je lepší 

nakoupit potřebné zboží než ukládat peníze do banky (12, s. 152). 

V úrokové míře i, jež je používána při výpočtu současné hodnoty, je míra inflace již 

započítána. Je jasné, že čím vyšší je míra inflace, tím je současná hodnota nižší. S mírou 

inflace se ale zvyšují i výnosy. Vzorec pro čistou současnou hodnotu má pak tvar: 

SHč = ∑
CFj ∗ if

(1 + i)j
− I0

n

j=1

 , 
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kde if = míra inflace (12, s. 152). 

S inflací se má při hodnocení investic počítat, protože zreálňuje výpočty a úvahy, jež jsou 

na ní založené (12, s. 152). 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

V této kapitole bude popsána konkrétní společnost a dále bude provedeno ekonomické 

zhodnocení efektivnosti investice, pro kterou se daná společnost dle výsledku analýzy 

může rozhodnout. 

3.1 Údaje o společnosti 

LISI AUTOMOTIVE FORM, a. s. v Čejči je jednou z dceřiných společností francouzské 

skupiny LISI AUTOMOTIVE, která působí na světovém trhu již řadu let a zabývá 

se výrobou bezpečnostních prvků do automobilů. Řadí se mezi středně velké společnosti 

a to mimo jiné kvůli počtu zaměstnanců, kterých v současné době zaměstnává v počtu 

178 (13). 

 

Veřejné údaje o společnosti 

Obchodní společnost:  LISI AUTOMOTIVE FORM, a. s. 

Datum zápisu do OR:  1. května 1992 

Sídlo:    Čejč 276, 69614 

Identifikační číslo:  469 00 365 

Právní forma:   Akciová společnost 

Jediný akcionář:  LISI Automotive Former SAS 

Delle, Fabourg de Belfort 28, 90101, Francouzská 

republika 

Základní kapitál:  105 259 000,- Kč 

Předmět činnosti:  kování, lisování, ražení, válcování a obráběčství 

Statutární orgán - představenstvo 

Předseda představenstva: ERIC JEAN FERNANDEZ 

    Den vzniku funkce: 31. března 2016 

Člen představenstva:  Ing. ZDENĚK HRDLIČKA 
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    Den vzniku funkce: 6. září 2011 

Člen představenstva:  OLIVIER ALEXANDRE STEFANKA 

    Den vzniku funkce: 10. říjen 2011 (14) 

 

Historie 

Počátky historie této společnosti lze datovat od roku 1952, kdy byl v Brně založen 

Výzkumný ústav tvářecích strojů a technologie tváření. V roce 1966 byl založen závod 

v Čejči jako výzkumně-vývojová základna ústavu a v roce 1970 byl založen další závod 

v Koryčanech. V roce 1985 se závod v Čejči změnil na specializované pracoviště 

pro tváření za studena a výrobu tvářecích nástrojů. V listopadu 2006 proběhla zásadní 

změna v životě společnosti, kdy se jediným akcionářem stala LISI Automotive Former 

SAS a akciová společnost FORM se stala součástí skupiny LISI AUTOMOTIVE, která 

je dlouholetým expertem v oblasti upevňovacích a mechanických spojovacích prvků 

a bezpečnostních prvků pro automobilový průmysl. V roce 2010 došlo k rozšíření 

a modernizaci závodu v Čejči, což umožnilo centralizovat všechny provozy do jedné 

lokality (15). 

3.1.1 Organizační struktura a výrobní program 

Závod má 4 základní provozy: lisovnu, obrobnu, stoprocentní kontrolu včetně expedice 

a nástrojárnu. Administrativa je standardní - generální ředitel, finanční oddělení, 

personální oddělení, obchodní oddělení a zásobování. S výrobou je pak spojeno oddělení 

kvality + technické kontroly, technologické oddělení, údržby, fosfátovny 

a zneškodňování stanice odpadních vod (13). 

Grafické znázornění organizační struktury obsahuje příloha 1. 

Hlavním základním materiálem pro výrobu výrobků slouží železný drát specifických 

fyzikálních a chemických vlastností, ze kterého se vyrábí: 

 Vodicí čepy - součásti předních a zadních kotoučových brzd, které vedou pohyb 

plovoucích třmenů (hlavní odběratelé TRW, BOSCH), 
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 Osy sedacích systémů - součástky pohybových ústrojí, které slouží k nastavení 

sedadel (hlavní odběratelé FAURECIA), 

 Čepy - součásti dveřních systémů, zámků a pantů, dále součásti převodovek, 

řadicích pák a také součásti k aktivaci airbagů, 

 Háky – stavěcí nohy, které jsou součástí regálových systémů, 

 Hřídele - středové osy kol u automobilů (15). 

Ve výrobě společnost klade důraz na vysokou kvalitu výrobků, proto je také nejlepším 

závodem koncernu LISI (15). 

3.1.2 Odběratelé, dodavatelé, konkurence 

Zákazníky společnosti jsou přední evropští automobiloví výrobci: 

AUDI, BMW, DAIMLERCHRYSLER, FORD, GM, PSA, RENAULT, VW, 

a světoví výrobci autodílů: 

AUTOLIV, BOSCH, FAURECIA, KOYO, TI Group, TRW (15). 

 

Používaný vstupní materiál, hlavně ocelové a nerezové dráty ve svitcích, pochází 

od českých i zahraničních dodavatelů. Hlavními dodavateli tohoto materiálu jsou 

společnosti: 

LISI Automotive Former Grandvillars (Francie) a MORAVIA STEEL, a. s. (ČR) 

(15). 

 

Významní přímí konkurenti společnosti LISI AUTOMOTIVE FORM, a. s. jsou 

následující evropští výrobci: 

Kamax (Francie), Nedschroet (Nizozemí), SFS (Švýcarsko), Ribe (Německo) (15). 

Další velký konkurent této společnosti je společnost Textron (USA). Tato společnost své 

výrobky distribuuje do Evropy prostřednictvím svých obchodních zastoupení (15). 
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V České republice není přímý konkurent této společnosti, na českém trhu ale působí 

už např. zmíněná společnost Kamax (Francie), která má v ČR výrobní závod. Jeho 

produkce je specializována zejména na normalizovaná šroubová spojení (15). 

3.1.3 Financování společnosti 

Jelikož má společnost dostatek vlastních finančních prostředků, většinou své investice 

realizuje z těchto zdrojů. V případě potřeby si může dohodnout půjčku od mateřské 

společnosti. Cizí zdroj financování společnost také jednou využila ve formě úvěru 

v bance. Momentálně společnost nemá žádný z uvedených cizích zdrojů financování 

(13). 

3.2 Investiční projekt – formátování krabic 

Společnost LISI AUTOMOTIVE FORM, a. s. se rozhodla pro koupi nového stroje 

na skládání krabic, jež momentálně skládají pracovníci ručně. Rozhodla se tak především 

proto, aby odstranila potřebu lidské práce, dosáhla zvýšení produktivity práce a snížila 

rizika drobných řezných poranění o hrany kartonových výstřižků (13). 

3.2.1 Technické zadání investičního projektu 

Technickým zadáním byla specifikace požadavků a parametrů pro dodávku stroje, jež 

bude schopen automaticky pomocí robotických prvků skládat kartonové výstřižky 

v hotové krabice a jejich víka (13). 

Kompletní technické zadání (specifikace) se nachází v příloze 2. 

3.2.2 Nabídky dodavatelů 

Na technické zadání reagovalo 5 dodavatelů, jak výrobců, tak prodejců. Společnost 

si zvolila na základě zmíněného technického zadání pro ekonomické posouzení 

výhodnosti 2 dodavatele, a to společnost Asteim a Polypack (13). 

 

 



35 

 

Nabídka č. 1 od společnosti Asteim 

Společnost Asteim sídlí ve Francii v obci Brazey-en-Plaine. Tato společnost s ručením 

omezeným se specializuje v oblasti výroby zdvihacích, manipulačních a balicích zařízení 

(16). 

Obsahem nabídky od této společnosti jsou pouze samotné stroje v jejich pořizovací ceně. 

Součástí nabídky nejsou stavební práce a inženýrské práce, doprava, vyložení stroje 

a ukotvení na dané místo, montáž a uvedení do provozu, elektrické napojení mezi stroji 

nebo k síti a obvyklé vybavení nebo služby, jež nejsou popsány (16).  

Technické parametry strojů jsou uvedeny v tabulce č. 1, kde kolonka označení obsahuje 

zkratku daného parametru pro jeho použití v dalších výpočtech a násobek znamená, že se 

musí s daným parametrem počítat dvakrát, jelikož se dodávka skládá ze dvou strojů. 

Tab. 1: Technické parametry stroje společnosti Asteim (Vlastní zpracování dle 16) 

TECHNICKÉ PARAMETRY Označení Násobek 

Sestava 2 

formátovacích 

strojů spol. Asteim 

Půdorysná plocha - 2x 800 mm x 800 mm 

Výška stroje - - 1300 mm 

Příkon motoru stroje PM 2x 1 kW 

Provozní napětí - - 380V/220V 

Formátovací rychlost FR 2x 700 kr./hod. 

Spotřeba stlačeného vzduchu VZ 2x 3,5 m3/hod. - 5bar 

Provozní životnost - - 15 let 

Doba daň. odepisování 2. odpisová skupina DO - 5 let 

Doba účet. odepisování 2. odpisová skupina UO - 10 let 

Vstupní cena stroje VC 2x 

19 400 EUR (524 188 

Kč) 

Doprava vč. pojištění, nakládky a vykládky VC 2x 

vlastní - 650 EUR 

(17 563 Kč) 

Instalace vč. uvedení do provozu, příprava 

pracoviště, výchozí revize VC 2x 

vlastní - 800 EUR 

(21 616 Kč) 

Dodací lhůta - - 12 - 14 týdnů 

Záruka - - 12 měsíců 

Doba pře-seřízení formátovacího stroje - - není 

Nakládací výška - - 900 mm 

Výstupní výška - - 600 mm 
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Nabídka č. 2 od společnosti Polypack 

Tato společnost se zabývá projektováním a výrobou balicích zařízení, které přizpůsobuje 

potřebám zákazníka. Pro výrobu používá materiály a komponenty, které zajišťují dlouhou 

životnost, vynikající výkon a spolehlivost. Sídlí také ve Francii, konkrétně v obci Dissay-

sous-Courcillon (17). 

Nabídka od dané společnosti zahrnuje stroj v jeho pořizovací ceně, dopravu včetně 

pojištění, nakládky a vykládky a instalaci včetně uvedení do provozu, přípravy pracoviště 

a výchozí revize. Neobsahuje ale možné inženýrské stavby, elektrické a vzduchové 

napájení. Uvedené balíčky nezahrnují letenky a útratu personálu na místě (17). 

Jelikož se nejedná o dva stroje jako v předchozí nabídce, je třeba počítat se změnou 

nastavení stroje (ze skládání krabic na skládání vík a naopak), která podle výrobce 

vyžaduje práci obsluhy v rozsahu asi 15 minut vyškoleného a kvalifikovaného 

zaměstnance. Proto je třeba u tohoto stroje počítat s navýšením mzdového nákladu 

na jeho pře-seřízení (17). 

Technické parametry stroje od této společnosti se nacházejí v tabulce č. 2. 

Tab. 2: Technické parametry stroje společnosti Polypack (Vlastní zpracování dle 17) 

TECHNICKÉ PARAMETRY Označení 
Formátovací stroj 

spol. Polypack 

Půdorysná plocha - 1100 mm x 1930 mm 

Výška stroje - 1300 mm 

Příkon motoru stroje PM 1 kW 

Provozní napětí - 400V/230V 

Formátovací rychlost FR 800 kr./hod. 

Spotřeba stlačeného vzduchu VZ 4,0 m3/hod. - 6bar 

Provozní životnost - 15 let 

Doba daňového odepisování 2. odpisová skupina DO 5 let 

Doba účetního odepisování 2. odpisová skupina UO 10 let 

Vstupní cena stroje VC 

45 000 EUR 

(1 215 900 Kč) 

Doprava vč. pojištění, nakládky a vykládky VC 

smluvní - 950 EUR 

(25 669 Kč) 

Instalace vč. uvedení do provozu, příprava pracoviště, 

výchozí revize VC 

smluvní - 3 300 EUR 

(89 166 Kč) 

Dodací lhůta - 3 - 4 měsíce 

Záruka - 12 měsíců 

Doba pře-seřízení formátovacího stroje - 15 min. 

Nakládací výška - 1 300 mm 

Výstupní výška - 990 mm 
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Přepočty z eura na české koruny byly provedeny na základě kurzu dle České národní 

banky ke dni 30. 12. 2016, jež činí 27,020 Kč/€ (18). 

3.2.3 Současná spotřeba krabic a kalkulace nákladovosti při ručním 

formátování 

V tabulce č. 3 je výčet několika ukazatelů, jejichž hodnotové upřesnění slouží pro výpočet 

nákladů pro ruční formátování krabic a vík. 

Tab. 3: Hodnoty vstupních ukazatelů pro ruční formátování krabic a vík (Vlastní zpracování dle 13) 

VSTUPNÍ UZAKATELE Označení Hodnota 

Denní spotřeba krabic (ks) / vík (ks) 
DS 1 800 ks / 1 800 ks 

Směnový výkon ručního formátování 
SVr 750 ks / 750 ks 

Délka směny v třísměnném provozu 
SM 7,5 hod. 

Hodinový výkon ručního formátování 
HVr 100 ks / 100 ks 

Mzda vč. pohyblivých složek 
ZM 85 Kč / hod. 

Odvod pro soc. a zdrav. pojištění 
SZP 34 % 

Pojištění odpovědnosti za zaměstnance 
PO 0,84 % 

Roční spotřeba ochranných osobních pomůcek 
OOP 3 200 Kč 

Roční fond pracovní doby vč. 10 placených svátků FPD 260 dnů 

 

Dále v tabulce č. 4, kde bylo využito ukazatelů z tabulky č. 3, se nachází přehled 

předpokládaných nákladů na 1000 ks krabic a vík při ručním formátování s výhledem 

na 10 let. Tato tabulka dokumentuje předpokládané mzdové a ostatní osobní náklady 

s jejich odhadovaným meziročním růstem ve výši 3 % na ruční formátování. 

Je to způsobeno procentním navýšením mezd zaměstnanců společnosti, jež probíhá 

pravidelně každý rok. Toto navýšení není pokaždé stejné, proto je zde uvedeno průměrné 

meziroční navýšení mezd 3 % (13). 
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Tab. 4: Přehled nákladů v jednotlivých letech při ručním formátování (Vlastní zpracování) 

 

 

 

Náklady na 1000 ks krabic 

a vík

Označe

ní
Vzorec

Jedno

tka

Roční 

procentní 

navýšení

r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 2021 r. 2022 r. 2023 r. 2024 r. 2025 r. 2026 r. 2027

Mzdový náklad na 1000 ks 

krabic - vík MNr

 = (ZM*SM/ 

SVr)*1000 Kč 3% 425,00 437,75 450,88 464,41 478,34 492,69 507,47 522,70 538,38 554,53

Ostatní osobní náklady na 

1000 ks krabic - vík OONr

 

=MNr*((SZP+PO

)/ 100) Kč - 148,07 152,51 157,09 161,80 166,65 171,65 176,80 182,11 187,57 193,20

Náklady ostatní spotřeby na 

1000 ks krabic -vík OSNr

 = OOP/(FPD-

10)/SV*1000 Kč - 8,53 8,53 8,53 8,53 8,53 8,53 8,53 8,53 8,53 8,53

Celkový náklad na 1000 ks 

krabic a vík CNr

 = 

NMr+OONr+OS

Nr Kč - 581,60 598,80 616,50 634,74 653,53 672,88 692,81 713,34 734,48 756,26

Kalkulace nákladů v jednotlivých letech při ručním formátování
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3.2.4 Kalkulace nákladovosti při strojním formátování 

Pro výpočet nákladů na provoz strojů jsou potřebné určité vstupní ukazatele, které jsou 

obsahem tabulek č. 5 a č. 6 pro obě investiční varianty. Vstupní cena investice je zde 

vypočítána součtem pořizovací ceny, dopravy včetně pojištění, nakládky a vykládky 

a instalace včetně uvedení do provozu, přípravy pracoviště a výchozí revize. 

Podíl nákladů na opravy, údržbu, servis a revize vzhledem k vstupní ceně majetku 

se v průběhu let postupně mění, což mimo roční navýšení mezd zaměstnanců bude 

ovlivňovat meziroční změny celkových nákladů. Trend tohoto ukazatele si společnost 

určila sama na 0,5 %; 1 %; 1,5 % a 2 %. První sazba je jen pro první rok odepisování, 

kdy investice bude ještě v záruce. Další sazby jsou odhadnuty v závislosti na časovém 

opotřebení investice, tzn. čím větší je opotřebení, tím větší údržbu stroj potřebuje (13). 

Tab. 5: Hodnoty vstupních ukazatelů u stroje od společnosti Asteim (Vlastní zpracování dle 13) 

VSTUPNÍ UKAZATELE - ASTEIM Označení Násobek Hodnota 

Vstupní cena investice VC 2x 20 850 EUR 

Vstupní kurz EUR k 30. 12. 2016 VK - 27,020 Kč/EUR 

Náklady na výrobu 1 m3 stlačeného vzduchu - 

vlastní výroba NV - 0,237 Kč 

Cena 1 kWh el. energie - dodavatelské CE - 1,720 Kč 

Podíl nákladů na opravy, údržbu, servis a 

revize - k vstupní ceně majetku NO - 

1. rok 0,5 %; 

2. - 5. rok 1 %; 

6. - 8. rok 1,5 %; 

9. - 10. rok 2 % 

 

Tab. 6: Hodnoty vstupních ukazatelů u stroj od společnosti Polypack (Vlastní zpracování dle 13) 

VSTUPNÍ UKAZATELE - POLYPACK Označení Hodnota 

Vstupní cena investice VC 49 250 EUR 

Vstupní kurz EUR k 30. 12. 2016 VK 27,020 Kč/EUR 

Náklady na výrobu 1 m3 stlačeného vzduchu - 

vlastní výroba NV 0,237 Kč 

Cena 1 kWh el. energie - dodavatelské CE 1,720 Kč 

Podíl nákladů na opravy, údržbu, servis a 

revize - k vstupní ceně majetku NO 

1. rok 0,5 %; 2. - 5. rok 1 %; 

6. - 8. rok 1,5 %; 9. - 10. rok 2 % 
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Přehledy v tabulkách č. 7 a č. 8 níže pak obsahují samotné výpočty dílčích nákladů 

pro jednotlivé roky používání investice. Jelikož bude společnost investici odepisovat 

účetními odpisy po dobu deseti let, pro potřeby výpočtu se uvažuje s touto dobou 

životnosti. Delší doba používání formátovacích strojů bude závislá na míře opotřebení 

strojů případně na četnosti poruch a nákladech na jejich odstraňování (13). 

Sloupec Náklady obsahuje názvy jednotlivých nákladů, Vzorec obsahuje schéma výpočtu 

daného nákladu, Jednotka uvádí, v jaké jednotce daný náklad je, Roční procentní 

navýšení obsahuje každoroční navýšení daného nákladu, jež má svoje odůvodnění. 

V dalších sloupcích jsou výpočty nákladů pro jednotlivé roky. 

Provozní náklady jsou spočítány jako celkové roční náklady na strojní formátování, jež 

jsou dále přepočítány na 1000 ks pro lepší porovnání s ročními náklady pro ruční 

formátování. Dále je uvedena roční úspora nákladů v případě, že se společnost rozhodne 

pro daný stroj.
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Tab. 7: Přehled provozních nákladů strojů od spol. Asteim (Vlastní zpracování dle 13) 

 

Náklady Označení Vzorec
Jednot

ka

Roční 

procentní 

navýšení

r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 2021 r. 2022

Roční účetní odpisy
RO  = 2*VC*VK/UO Kč - 112 673,40 112 673,40 112 673,40 112 673,40 112 673,40

Roční spotřeba krabic s víky
RK  = 2*DS*(FPD-10) ks - 900 000,00 900 000,00 900 000,00 900 000,00 900 000,00

Roční potřebný provozní čas 

sestavy 2 strojů resp. BI-stroje PČ  = RK/2/FR hod - 642,86 642,86 642,86 642,86 642,86

Roční mzdový náklad obsluhy 

vč. odvodů a pojištění
RM

 = PČ*((MNr + 

OONr)/1000)*2*H

Vr Kč 3% 73 680,43 75 890,84 78 167,57 80 512,59 82 927,97

Roční mzdový náklad na 

přeseřízení stroje RS - - - - - - - -

Roční náklad na ochranné 

osobní pomůcky a prostředky 

osobní hygieny RP  = OOP Kč - 3 200,00 3 200,00 3 200,00 3 200,00 3 200,00

Roční náklad na spotřebu el. 

energie RE  = 2*PM*PČ*CE Kč - 2 211,58 2 211,58 2 211,58 2 211,58 2 211,58

Roční náklad na opravy, 

údržbu, servis a revize

RU

 = 2*VC*VK* 

NO/100 Kč

1. rok 0,5%; 

2.-5. rok 1%; 

6.-8. rok 

1,5%; 9.-10. 

rok 2% 5 633,67 11 267,34 11 267,34 11 267,34 11 267,34

Roční náklad na spotřebu 

stlačeného vzduchu RV  = 2*PČ*VZ*NV Kč - 1 066,50 1 066,50 1 066,50 1 066,50 1 066,50

Celkový roční náklad na strojní 

formátování
VNs

 = RO + RM + RP 

+ RE + RU + RV Kč - 198 465,57 206 309,66 208 586,38 210 931,41 213 346,79

Celkový náklad na strojní 

formátování 1000 ks krabic a 

vík CNs  = VNs/RK*1000 Kč - 220,52 229,23 231,76 234,37 237,05

Roční úspora nákladů při 

strojním formátování EB

 = (CNr - 

CNs)/1000*RK Kč - 324 977,43 332 606,23 346 266,58 360 336,75 374 829,01

Z toho úspora mzdových a 

ostatních nákladů na obsluhu Ebm

 = CNr/1000*RK - 

RM-RP Kč - 446 562,57 459 825,05 473 485,40 487 555,56 502 047,83

Kalkulace nákladů v jednotlivých letech pro stroje od společnosti Asteim
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Náklady Označení Vzorec
Jednot

ka

Roční 

procentní 

navýšení

r. 2023 r. 2024 r. 2025 r. 2026 r. 2027

Roční účetní odpisy
RO  = 2*VC*VK/UO Kč - 112 673,40 112 673,40 112 673,40 112 673,40 112 673,40

Roční spotřeba krabic s víky
RK  = 2*DS*(FPD-10) ks - 900 000,00 900 000,00 900 000,00 900 000,00 900 000,00

Roční potřebný provozní čas 

sestavy 2 strojů resp. BI-stroje PČ  = RK/2/FR hod - 642,86 642,86 642,86 642,86 642,86

Roční mzdový náklad obsluhy 

vč. odvodů a pojištění
RM

 = PČ*((MNr + 

OONr)/1000)*2*H

Vr Kč 3% 85 415,81 87 978,28 90 617,63 93 336,16 96 136,25

Roční mzdový náklad na 

přeseřízení stroje RS - - - - - - - -

Roční náklad na ochranné 

osobní pomůcky a prostředky 

osobní hygieny RP  = OOP Kč - 3 200,00 3 200,00 3 200,00 3 200,00 3 200,00

Roční náklad na spotřebu el. 

energie RE  = 2*PM*PČ*CE Kč - 2 211,58 2 211,58 2 211,58 2 211,58 2 211,58

Roční náklad na opravy, 

údržbu, servis a revize

RU

 = 2*VC*VK* 

NO/100 Kč

1. rok 0,5%; 

2.-5. rok 1%; 

6.-8. rok 

1,5%; 9.-10. 

rok 2% 16 901,01 16 901,01 16 901,01 22 534,68 22 534,68

Roční náklad na spotřebu 

stlačeného vzduchu RV  = 2*PČ*VZ*NV Kč - 1 066,50 1 066,50 1 066,50 1 066,50 1 066,50

Celkový roční náklad na strojní 

formátování
VNs

 = RO + RM + RP 

+ RE + RU + RV Kč - 221 468,30 224 030,77 226 670,12 235 022,32 237 822,40

Celkový náklad na strojní 

formátování 1000 ks krabic a 

vík CNs  = VNs/RK*1000 Kč - 246,08 248,92 251,86 261,14 264,25

Roční úspora nákladů při 

strojním formátování EB

 = (CNr - 

CNs)/1000*RK Kč - 384 122,38 399 497,22 415 333,31 426 010,82 442 811,33

Z toho úspora mzdových a 

ostatních nákladů na obsluhu Ebm

 = CNr/1000*RK - 

RM-RP Kč - 516 974,86 532 349,71 548 185,80 564 496,97 581 297,48

Pokračování kalkulace nákladů v jednotlivých letech pro stroje od společnosti Asteim
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Tab. 8: Přehled provozních nákladů stroje od spol. Polypack (Vlastní zpracování dle 13) 

 

Náklady Označení Vzorec
Jednot

ka

Roční 

procentní 

navýšení

r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 2021 r. 2022

Roční účetní odpisy RO  = VC*VK/UO Kč - 133 073,50 133 073,50 133 073,50 133 073,50 133 073,50

Roční spotřeba krabic s víky RK  = 2*DS*(FPD-10) ks - 900 000,00 900 000,00 900 000,00 900 000,00 900 000,00

Roční potřebný provozní čas 

stroje PČ  = RK/FR hod - 1 125,00 1 125,00 1 125,00 1 125,00 1 125,00

Roční mzdový náklad obsluhy 

vč. odvodů a pojištění
RM

 = PČ*((MNr + 

OONr)/1000)*2*H

Vr Kč 3% 128 940,75 132 808,97 136 793,24 140 897,04 145 123,95

Roční mzdový náklad na 

přeseřízení stroje 
RS

 = (FPD-

10)*0,25*(MNr+O

ONr)/5 Kč 0,03 7 163,38 7 378,28 7 599,62 7 827,61 8 062,44

Roční náklad na ochranné 

osobní pomůcky a prostředky 

osobní hygieny RP  = OOP Kč - 3 200,00 3 200,00 3 200,00 3 200,00 3 200,00

Roční náklad na spotřebu el. 

energie RE  = PM*PČ*CE Kč - 1 935,00 1 935,00 1 935,00 1 935,00 1 935,00

Roční náklad na opravy, 

údržbu, servis a revize

RU

 = VC*VK* 

NO/100 Kč

1. rok 0,5%; 

2.-5. rok 1%; 

6.-8. rok 

1,5%; 9.-10. 

rok 2% 6 653,68 13 307,35 13 307,35 13 307,35 13 307,35

Roční náklad na spotřebu 

stlačeného vzduchu RV  = PČ*VZ*NV Kč - 1 066,50 1 066,50 1 066,50 1 066,50 1 066,50

Celkový roční náklad na strojní 

formátování
VNs

 = RO + RM + RS 

+ RP + RE + RU + 

RV Kč - 282 032,80 292 769,60 296 975,22 301 307,00 305 768,74

Celkový náklad na strojní 

formátování 1000 ks krabic a 

vík CNs  = VNs/RK*1000 Kč - 313,37 325,30 329,97 334,79 339,74

Roční úspora nákladů při 

strojním formátování EB

 = (CNr - 

CNs)/1000*RK Kč - 241 410,20 246 146,29 257 877,75 269 961,15 282 407,06

z toho úspora mzdových a 

ostatních nákladů na obsluhu Ebm

 = CNr/1000*RK - 

RM-RS-RP Kč - 384 138,88 395 528,64 407 260,10 419 343,50 431 789,41

Kalkulace nákladů v jednotlivých letech pro stroj od společnosti Polypack
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Náklady Označení Vzorec
Jednot

ka

Roční 

procentní 

navýšení

r. 2023 r. 2024 r. 2025 r. 2026 r. 2027

Roční účetní odpisy
RO  = VC*VK/UO Kč - 133 073,50 133 073,50 133 073,50 133 073,50 133 073,50

Roční spotřeba krabic s víky
RK  = 2*DS*(FPD-10) ks - 900 000,00 900 000,00 900 000,00 900 000,00 900 000,00

Roční potřebný provozní čas 

stroje PČ  = RK/FR hod - 1 125,00 1 125,00 1 125,00 1 125,00 1 125,00

Roční mzdový náklad obsluhy 

vč. odvodů a pojištění
RM

 = PČ*((MNr + 

OONr)/1000)*2*H

Vr Kč 3% 149 477,67 153 962,00 158 580,86 163 338,28 168 238,43

Roční mzdový náklad na 

přeseřízení stroje 
RS

 = (FPD-

10)*0,25*(MNr+O

ONr)/5 Kč 0,03 8 304,31 8 553,44 8 810,05 9 074,35 9 346,58

Roční náklad na ochranné 

osobní pomůcky a prostředky 

osobní hygieny RP  = OOP Kč - 3 200,00 3 200,00 3 200,00 3 200,00 3 200,00

Roční náklad na spotřebu el. 

energie RE  = PM*PČ*CE Kč - 1 935,00 1 935,00 1 935,00 1 935,00 1 935,00

Roční náklad na opravy, 

údržbu, servis a revize

RU

 = VC*VK* 

NO/100 Kč

1. rok 0,5%; 

2.-5. rok 1%; 

6.-8. rok 

1,5%; 9.-10. 

rok 2% 19 961,03 19 961,03 19 961,03 26 614,70 26 614,70

Roční náklad na spotřebu 

stlačeného vzduchu RV  = PČ*VZ*NV Kč - 1 066,50 1 066,50 1 066,50 1 066,50 1 066,50

Celkový roční náklad na strojní 

formátování
VNs

 = RO + RM + RS 

+ RP + RE + RU + 

RV Kč - 317 018,01 321 751,47 326 626,93 338 302,33 343 474,71

Celkový náklad na strojní 

formátování 1000 ks krabic a 

vík CNs  = VNs/RK*1000 Kč - 352,24 357,50 362,92 375,89 381,64

Roční úspora nákladů při 

strojním formátování EB

 = (CNr - 

CNs)/1000*RK Kč - 288 572,67 301 776,53 315 376,50 322 730,80 337 159,02

z toho úspora mzdových a 

ostatních nákladů na obsluhu Ebm

 = CNr/1000*RK - 

RM-RS-RP Kč - 444 608,69 457 812,55 471 412,53 485 420,50 499 848,72

Pokračování kalkulace nákladů v jednotlivých letech pro stroj od společnosti Polypack



45 

 

Na první pohled ze srovnání nákladů lze usoudit, že u každé investiční varianty vychází 

vcelku nemalá roční úspora v porovnání s náklady na ruční formátování krabic. Proto lze 

tedy už s téměř 100% jistotou společnosti doporučit nahrazení lidské práce některou 

z uvedených investičních variant. Při porovnání ročních nákladů lze ale s nejvyšší 

pravděpodobností určit, že pro společnost bude vhodné se rozhodnout pro pořízení dvou 

strojů od společnosti Asteim. 

Dále stojí za povšimnutí, že těžiště úspory nákladů je především se snížením mzdových 

a ostatních osobních nákladů, protože dojde k minimalizaci nároků na ruční práce. 

V následujících částech této práce bude přistoupeno k ekonomickému zhodnocení 

předmětných dvou investičních variant s využitím teoretických východisek. 

3.3 Ekonomické zhodnocení investic 

V této části práce bude ilustrováno ekonomické zhodnocení efektivnosti investic pomocí 

již v teoretické části zmíněných metod. 

Pro výpočty některých metod je důležitá požadovaná (předpokládaná) výnosnost. 

Společnost LISI AUTOMOTIVE FORM, a. s. si určila jako expertní odhad očekávané 

míry výnosnosti vlastního kapitálu míru 17,24 %. Předpokladem je hranice 80 % 

z průměrné míry výnosnosti dosahované za poslední tři roky podnikání, která činí 

21,55 %. V dané výnosové míře je brán v úvahu vliv Know-how při projektování 

a technologických postupech výroby vodících čepů brzdových systémů pro automobilový 

průmysl a vliv čerpané investiční pobídky pro zahraničního investora, kterou společnost 

na základě žádosti o ni získala od Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. 80% hranice 

z dosahovaného průměru z předchozích tří let je z důvodu ukončení vlivu čerpání 

investiční pobídky, která je již dočerpána (13). 

Výpočet požadované výnosové míry uvádí tabulka č. 9. 
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Tab. 9: Výpočet požadované výnosové míry společnosti LISI AUTOMOTIVE FORM, a. s. (Vlastní 

zpracování dle 19) 

Ukazatelé r. 2013 r. 2014 r. 2015 

Vlastní kapitál v tis. Kč 306 570 395 900 493 089 

Zisk po zdanění v tis. Kč 68 112 89 115 98 298 

ROE = zisk po zdanění/vlastní kapitál [%] 22,22 22,51 19,94 

Průměrná ROE = průměr z měr výtěžnosti [%] 21,55 

Požadovaná výnosová míra = 80 % z průměrné 

ROE [%] 17,24 

3.3.1 Průměrné roční náklady 

Tato metoda hodnocení patří mezi metody opírající se o nákladová kritéria hodnocení 

efektivnosti investičních projektů, kde efektem investování je úspora nákladů. 

Srovnatelností je u této metody stejný rozsah produkce i stejné ceny. Vhodnější 

je ta investiční varianta, jež má nižší průměrné roční náklady. 

Vypočítané průměrné roční náklady pro obě varianty obsahují tabulky č. 10 a č. 11, kde 

kapitálový výdaj zahrnuje vstupní cenu investice, roční odpisy a ostatní roční provozní 

náklady byly převzaty z předchozích výpočtů a požadovaná výnosnost je míra 

požadované výnosnosti společnosti. 

Obě investiční varianty zabezpečují stejný rozsah produkce i stejnou dobu životnosti. 
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Tab. 10: Výpočet průměrných ročních nákladů u strojů od spol. Asteim (Vlastní zpracování) 

Rok  

Kapitálový 

výdaj 

I0=2*VC*V

K [Kč] 

Roční 

odpisy 

RO=2*VC*

VK/UO [Kč] 

Požadovaná 

výnosnost i 

[%] 

Ostatní roční 

provozní náklady 

V=VNs-RO [Kč] 

Průměrné 

roční náklady 

R=RO+I0*i/100

+V [Kč] 

0 1 126 734,00 0 0 0 0 

2018 0 112 673,40 17,24 85 792,17 392 714,52 

2019 0 112 673,40 17,24 93 636,26 400 558,60 

2020 0 112 673,40 17,24 95 912,98 402 835,32 

2021 0 112 673,40 17,24 98 258,01 405 180,35 

2022 0 112 673,40 17,24 100 673,39 407 595,73 

2023 0 112 673,40 17,24 108 794,90 415 717,24 

2024 0 112 673,40 17,24 111 357,37 418 279,71 

2025 0 112 673,40 17,24 113 996,72 420 919,06 

2026 0 112 673,40 17,24 122 348,92 429 271,26 

2027 0 112 673,40 17,24 125 149,00 432 071,34 

Celkem 1 126 734,00 1 126 734,00 - 1 055 919,72 4 125 143,14 

 

Tab. 11: Výpočet průměrných ročních nákladů u stroje od spol. Polypack (Vlastní zpracování) 

Rok 

Kapitálový 

výdaj 

I0=VC*VK 

[Kč] 

Roční odpisy 

RO=VC*VK/UO 

[Kč] 

Požadovaná 

výnosnost i 

[%] 

Ostatní roční 

provozní 

náklady V=VNs-

RO [Kč] 

Průměrné roční 

náklady 

R=RO+I0*i/100+V 

[Kč] 

0 1 330 735,00 0 0 0 0 

2018 0 133 073,50 17,24 148 959,30 511 451,51 

2019 0 133 073,50 17,24 159 696,10 522 188,31 

2020 0 133 073,50 17,24 163 901,72 526 393,93 

2021 0 133 073,50 17,24 168 233,50 530 725,72 

2022 0 133 073,50 17,24 172 695,24 535 187,46 

2023 0 133 073,50 17,24 183 944,51 546 436,72 

2024 0 133 073,50 17,24 188 677,97 551 170,18 

2025 0 133 073,50 17,24 193 553,43 556 045,65 

2026 0 133 073,50 17,24 205 228,83 567 721,05 

2027 0 133 073,50 17,24 210 401,21 572 893,43 

Celkem 1 330 735,00 1 330 735,00 - 1 795 291,81 5 420 213,95 

 

Pro přesnější výpočet průměrných ročních nákladů se použije umořovatel, jež zohledňuje 

klesající vázanost kapitálu. Výpočet s použitím umořovatele je obsahem tabulek č. 12 

a č. 13. 



48 

 

Tab. 12: Výpočet průměrných ročních nákladů pomocí umořovatele u strojů od spol. Asteim (Vlastní 

zpracování) 

Rok n 

Kapitálový 

výdaj 

I0=2*VC*VK 

[Kč] 

Požadovaná 

výnosnost i 

[%/100] 

Ostatní roční 

provozní 

náklady 

V=VNs-RO 

[Kč] 

Průměrné roční 

náklady 

R=(I0*i*(1+i)n)/((

1+i)n-1)+V [Kč] 

Nákladovost 

podle délky 

umořování 

=R*n [Kč] 

0 1 126 734,00 0 0 0 0 

1 0 0,1724 85 792,17 1 406 775,12 1 406 775,12 

2 0 0,1724 93 636,26 806 543,83 1 613 087,65 

3 0 0,1724 95 912,98 607 827,23 1 823 481,70 

4 0 0,1724 98 258,01 510 933,51 2 043 734,06 

5 0 0,1724 100 673,39 454 794,43 2 273 972,16 

6 0 0,1724 108 794,90 424 685,27 2 548 111,65 

7 0 0,1724 111 357,37 400 612,01 2 804 284,10 

8 0 0,1724 113 996,72 383 843,83 3 070 750,67 

9 0 0,1724 122 348,92 377 588,97 3 398 300,73 

10 0 0,1724 125 149,00 369 124,46 3 691 244,63 

Celkem 1 126 734,00 - 1 055 919,72 - - 

 

Tab. 13: Výpočet průměrných ročních nákladů pomocí umořovatele u stroje od spol. Polypack (Vlastní 

zpracování) 

Rok n 

Kapitálový 

výdaj 

I0=VC*VK 

[Kč] 

Požadovaná 

výnosnost i 

[%/100] 

Ostatní roční 

provozní 

náklady 

V=VNs-RO 

[Kč] 

Průměrné roční 

náklady 

R=(I0*i*(1+i)n)/((

1+i)n-1)+V [Kč] 

Nákladovost 

podle délky 

umořování 

=R*n [Kč] 

0 1 330 735,00 0 0 0 0 

1 0 0,1724 148 959,30 1 709 113,01 1 709 113,01 

2 0 0,1724 159 696,10 1 001 679,26 2 003 358,52 

3 0 0,1724 163 901,72 768 500,68 2 305 502,05 

4 0 0,1724 168 233,50 655 626,03 2 622 504,14 

5 0 0,1724 172 695,24 590 931,73 2 954 658,64 

6 0 0,1724 183 944,51 557 028,47 3 342 170,81 

7 0 0,1724 188 677,97 530 303,66 3 712 125,59 

8 0 0,1724 193 553,43 512 257,76 4 098 062,06 

9 0 0,1724 205 228,83 506 681,41 4 560 132,71 

10 0 0,1724 210 401,21 498 549,69 4 985 496,87 

Celkem 1 330 735,00 - 1 795 291,81 - - 
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Z tabulkových výpočtů je patrné, že vhodnější investiční varianta je nabídka č. 1, kde 

průměrné roční náklady jsou 4 125 143,14 Kč a průměrné roční náklady vypočítané 

pomocí umořování jsou 3 691 244,63 Kč. 

U nabídky č. 2 vyšly průměrné roční náklady 5 420 213,95 Kč a průměrné roční náklady 

s umořovatelem 4 985 496,87 Kč. 

Nabídka od společnosti Asteim je z hlediska kritéria průměrných ročních nákladů 

výrazně výhodnější (4 125 143,14 Kč < 5 420 213,95 Kč). Doporučení tedy zní využít 

nabídku společnosti Asteim. 

3.3.2 Diskontované náklady 

Tato metoda hodnocení výhodnosti investice se ve výpočtu také opírá o nákladová kritéria 

hodnocení efektivnosti investičních projektů, kde náklady v různých letech modifikuje 

o vliv času, a aby se mohly sčítat, je třeba je diskontovat. Vhodnější variantou je opět ta, 

která má nižší diskontované náklady. 

Výpočty jsou uvedeny v tabulkách č. 14 a č. 15 pro obě investiční varianty. 

Tab. 14: Výpočet diskontovaných nákladů u strojů od spol. Asteim (Vlastní zpracování) 

Rok n 

Kapitálový 

výdaj 

I0=2*VC*VK 

[Kč] 

Požadovaná 

výnosnost i 

[%] 

Ostatní roční 

provozní 

náklady 

V=VNs-RO 

[Kč] 

Diskontované 

náklady za jednotlivé 

roky Vn=V/(1+i/100)n 

[Kč] 

0 1 126 734,00 0 0 0 

1 0 17,24 85 792,17 73 176,54 

2 0 17,24 93 636,26 68 122,79 

3 0 17,24 95 912,98 59 518,22 

4 0 17,24 98 258,01 52 007,35 

5 0 17,24 100 673,39 45 450,18 

6 0 17,24 108 794,90 41 894,18 

7 0 17,24 111 357,37 36 575,33 

8 0 17,24 113 996,72 31 936,39 

9 0 17,24 122 348,92 29 235,99 

10 0 17,24 125 149,00 25 507,58 

Celkem 1 126 734,00 - 1 055 919,72 463 424,57 

Diskontované náklady D = I0+∑Vn 1 590 158,57 
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Tab. 15: Výpočet diskontovaných nákladů u stroje od spol. Polypack (Vlastní zpracování) 

Rok n 

Kapitálový 

výdaj 

I0=VC*VK [Kč] 

Požadovaná 

výnosnost i 

[%] 

Ostatní roční 

provozní 

náklady 

V=VNs-RO 

[Kč] 

Diskontované 

náklady za 

jednotlivé roky 

Vn=V/(1+i))n) 

[Kč] 

0 1 330 735,00 0 0 0 

1 0 17,24 148 959,30 127 055,02 

2 0 17,24 159 696,10 116 183,03 

3 0 17,24 163 901,72 101 708,22 

4 0 17,24 168 233,50 89 044,94 

5 0 17,24 172 695,24 77 965,29 

6 0 17,24 183 944,51 70 832,40 

7 0 17,24 188 677,97 61 971,29 

8 0 17,24 193 553,43 54 224,36 

9 0 17,24 205 228,83 49 040,64 

10 0 17,24 210 401,21 42 883,49 

Celkem 1 330 735,00 - 1 795 291,81 790 908,67 

Diskontované náklady D =I0+∑Vn 2 121 643,67 

 

Diskontované náklady u nabídky č. 1 činí 1 590 158,57 Kč a u nabídky č. 2 činí 

2 121 643,67 Kč. Tyto náklady jsou tedy nižší u nabídky č. 1 a to o více než půl milionu 

korun. 

Protože požadovaná výnosnost je pro obě varianty stejná a vstupní hodnoty jako 

kapitálový výdaj a roční provozní náklady jsou od počátku výrazně ve prospěch nabídky 

č. 1, je rozdíl diskontovaných nákladů očekávaným a opět podporuje rozhodnutí 

pro nabídku od společnosti Asteim. 

3.3.3 Čistá současná hodnota 

U této dynamické metody se přepočítává budoucí hodnota na současnou, to znamená, 

že se určuje suma, jež musí být investována, pokud má být v určité době získána zpět.  

Pro výpočet čisté současné hodnoty je třeba znát cash flow (CF) v jednotlivých letech. 

Tento výpočet zahrnují tabulky č. 16 a č. 17 (každá pro danou variantu), kde EBITDA 

je v tomto případě očekávaná roční úspora. 
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Při výpočtu bude použita také sazba daně z příjmů právnických osob, která činí 19 % 

(23). 

Tab. 16: Výpočet Cash Flow u strojů od spol. Asteim (Vlastní zpracování) 

 

Tab. 17: Výpočet Cash Flow u stroje od spol. Polypack (Vlastní zpracování) 

 

Nyní, když je znám CF, může se provést výpočet čisté současné hodnoty. Nejprve budou 

spočítány současné hodnoty v jednotlivých letech a čistá současná hodnota se poté spočítá 

jako rozdíl sumy současných hodnot za celou dobu životnosti a jednorázového 

kapitálového výdaje. Výpočty jsou obsahem tabulek č. 18 a č. 19. 

Rok

Očekávaná roční 

úspora (EBITDA) 

EB=(CNr - 

CNs)/1000*RK [Kč]

Roční odpisy 

RO=2*VC*VK/U

O [Kč]

EBIT = EB - RO 

[Kč]

Daň z příjmů 

DzP =19 % z 

EBIT [Kč]

EAT = EBIT - 

DzP [Kč]

Cash flow = 

EAT + RO [Kč]

2018 324 977,43 112 673,40 212 304,03 40 337,76 171 966,26 284 639,66

2019 332 606,23 112 673,40 219 932,83 41 787,24 178 145,59 290 818,99

2020 346 266,58 112 673,40 233 593,18 44 382,70 189 210,48 301 883,88

2021 360 336,75 112 673,40 247 663,35 47 056,04 200 607,31 313 280,71

2022 374 829,01 112 673,40 262 155,61 49 809,57 212 346,05 325 019,45

2023 384 122,38 112 673,40 271 448,98 51 575,31 219 873,67 332 547,07

2024 399 497,22 112 673,40 286 823,82 54 496,53 232 327,30 345 000,70

2025 415 333,31 112 673,40 302 659,91 57 505,38 245 154,53 357 827,93

2026 426 010,82 112 673,40 313 337,42 59 534,11 253 803,31 366 476,71

2027 442 811,33 112 673,40 330 137,93 62 726,21 267 411,72 380 085,12

Celkem 3 806 791,06 1 126 734,00 2 680 057,06 509 210,84 2 170 846,22 3 297 580,22

Rok

Očekávaná roční 

úspora (EBITDA) 

EB=(CNr - 

CNs)/1000*RK [Kč]

Roční odpisy 

RO=VC*VK/U

O [Kč]

EBIT = EB - RO 

[Kč]

Daň z příjmů 

DzP =19 % z 

EBIT [Kč]

EAT = EBIT - 

DzP [Kč]

Cash flow = 

EAT + RO [Kč]

2018 241 410,20 133 073,50 108 336,70 20 583,97 87 752,73 220 826,23

2019 246 146,29 133 073,50 113 072,79 21 483,83 91 588,96 224 662,46

2020 257 877,75 133 073,50 124 804,25 23 712,81 101 091,44 234 164,94

2021 269 961,15 133 073,50 136 887,65 26 008,65 110 879,00 243 952,50

2022 282 407,06 133 073,50 149 333,56 28 373,38 120 960,18 254 033,68

2023 288 572,67 133 073,50 155 499,17 29 544,84 125 954,32 259 027,82

2024 301 776,53 133 073,50 168 703,03 32 053,58 136 649,45 269 722,95

2025 315 376,50 133 073,50 182 303,00 34 637,57 147 665,43 280 738,93

2026 322 730,80 133 073,50 189 657,30 36 034,89 153 622,42 286 695,92

2027 337 159,02 133 073,50 204 085,52 38 776,25 165 309,27 298 382,77

Celkem 2 863 417,97 1 330 735,00 1 532 682,97 291 209,76 1 241 473,21 2 572 208,21
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Tab. 18: Výpočet čisté současné hodnoty u strojů od spol. Asteim (Vlastní zpracování) 

Rok n 
Kapitálový výdaj 

I0=2*VC*VK [Kč] 

Požadovaná 

výnosnost i 

[%] 

Cash flow 

CF = EAT + 

RO [Kč] 

Současná 

hodnota SH= 

CF/(1+(i/100))n 

0 1 126 734,00 0 0 0 

1 0 17,24 284 639,66 242 783,74 

2 0 17,24 290 818,99 211 578,31 

3 0 17,24 301 883,88 187 332,23 

4 0 17,24 313 280,71 165 817,52 

5 0 17,24 325 019,45 146 733,84 

6 0 17,24 332 547,07 128 055,51 

7 0 17,24 345 000,70 113 315,50 

8 0 17,24 357 827,93 100 246,16 

9 0 17,24 366 476,71 87 571,76 

10 0 17,24 380 085,12 77 468,08 

Celkem 1 126 734,00 - 3 297 580,22 1 460 902,65 

Čistá současná hodnota SHč=∑SH -I0 334 168,65 

 

Tab. 19: Výpočet čisté současné hodnoty u stroje od spol. Polypack (Vlastní zpracování) 

Rok n 
Kapitálový výdaj 

I0=VC*VK [Kč] 

Požadovaná 

výnosnost i 

[%] 

Cash flow 

CF = EAT + 

RO [Kč] 

Současná 

hodnota SH= 

CF/(1+(i/100))n 

0 1 330 735,00 0 0 0 

1 0 17,24 220 826,23 188 354,00 

2 0 17,24 224 662,46 163 447,73 

3 0 17,24 234 164,94 145 309,65 

4 0 17,24 243 952,50 129 122,53 

5 0 17,24 254 033,68 114 686,49 

6 0 17,24 259 027,82 99 745,10 

7 0 17,24 269 722,95 88 590,52 

8 0 17,24 280 738,93 78 649,54 

9 0 17,24 286 695,92 68 507,67 

10 0 17,24 298 382,77 60 815,69 

Celkem 1 330 735,00 - 2 572 208,21 1 137 228,91 

Čistá současná hodnota SHč=∑SH -I0 -193 506,09 

 

ČSH u první nabídky je 334 168,65 Kč a u druhé nabídky -193 506,09 Kč. Opět se tedy 

jako výhodnější jeví nabídka od společnosti Asteim, kde na rozdíl od nabídky 

od společnosti Polypack je ČSH kladná. Pokud by se společnost rozhodla pro koupi stroje 
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od společnosti Polypack, kde ČSH je záporná, tato investice by nebyla schopna bez jiných 

faktorů růstu jako objem výroby a vyšší využitelnosti stroje uhradit investiční výdaje 

vč. nákladů na kapitál při dosažení požadované výnosnosti. 

3.3.4 Vnitřní výnosové procento 

Tato dynamická metoda vyjadřuje předpokládanou výnosnost investice, kterou lze 

porovnávat s výnosností požadovanou. Logicky lze tedy odvodit, že VVP by mělo být 

vyšší než úroková míra společnosti (míra výnosnosti). 

Pro výpočet VVP u obou investičních variant, jež je znázorněn v tabulkách č. 20 a č. 21, 

byla využita funkce „míra výnosnosti“ v programu MS Office Excel. 

Tab. 20: Výpočet vnitřního výnosového procenta u strojů od spol. Asteim (Vlastní zpracování) 

Rok n 
Kapitálový výdaj 

I0=2*VC*VK [Kč] 

CF pro výpočet 

Vnitřního 

výnosového 

procenta [Kč] 

0 1 126 734,00 -1 126 734 

1 0 284 639,66 

2 0 290 818,99 

3 0 301 883,88 

4 0 313 280,71 

5 0 325 019,45 

6 0 332 547,07 

7 0 345 000,70 

8 0 357 827,93 

9 0 366 476,71 

10 0 380 085,12 

Vnitřní výnosové procento VVP = 25 % 
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Tab. 21: Výpočet vnitřního výnosového procenta u stroje od spol. Polypack (Vlastní zpracování) 

Rok n 
Kapitálový výdaj 

I0=VC*VK [Kč] 

CF pro výpočet 

Vnitřního 

výnosového 

procenta [Kč] 

0 1 330 735,00 -1 330 735 

1 0 220 826,23 

2 0 224 662,46 

3 0 234 164,94 

4 0 243 952,50 

5 0 254 033,68 

6 0 259 027,82 

7 0 269 722,95 

8 0 280 738,93 

9 0 286 695,92 

10 0 298 382,77 

Vnitřní výnosové procento VVP = 13 % 

 

Jak již bylo zmíněno, VVP by mělo být vyšší než požadovaná míra výnosnosti. Tento 

předpoklad splňuje pouze investiční nabídka č. 1, která má VVP 25 %. Proto ji znovu lze 

označit za výhodnější variantu. 

VVP u nabídky č. 2 požadovaný předpoklad výnosnosti nedosahuje a není zárukou 

efektivnosti využití vynaloženého kapitálového výdaje na investici. 

3.3.5 Doba návratnosti 

Výpočtem této metody se zjistí, za jak dlouho se náklady vložené do investice vrátí. Čím 

je tato doba kratší, tím je investice výhodnější. 

Jelikož jsou náklady v každém roce jiné, doba úhrady investice se zjistí postupným 

načítáním ročních částek CF, až kumulované částky CF jsou stejné jako investiční 

náklady. Pro zjištění představy o likviditě investice a o jejím riziku, bylo využito 

diskontování CF procentem požadované výnosnosti. 

Výpočet doby návratnosti obou variant je v tabulkách č. 22 a č. 23. 



55 

 

Tab. 22: Výpočet doby návratnosti u strojů od spol. Asteim (Vlastní zpracování) 

Rok n 

Kapitálový 

výdaj 
I0=2*VC*V

K [Kč] 

Cash flow = 

EAT + RO 

[Kč] 

Kumulované 

CF 
=CFn+CFn+1 

Požadovaná 

výnosnost i 

[%/100] 

Diskontova

né CF = CF/ 

((1+i)n) 

Kumulované 

diskontované 

CF = 

CFdn+CFdn+1 

0 1 126 734,00 0 0 0 0 0 

1 0 284 639,66 284 639,66 0,1724 242 783,74 242 783,74 

2 0 290 818,99 575 458,65 0,1724 211 578,31 454 362,06 

3 0 301 883,88 877 342,53 0,1724 187 332,23 641 694,28 

4 0 313 280,71 1 190 623,24 0,1724 165 817,52 807 511,80 

5 0 325 019,45 1 515 642,69 0,1724 146 733,84 954 245,65 

6 0 332 547,07 1 848 189,76 0,1724 128 055,51 1 082 301,16 

7 0 345 000,70 2 193 190,46 0,1724 113 315,50 1 195 616,65 

8 0 357 827,93 2 551 018,39 0,1724 100 246,16 1 295 862,82 

9 0 366 476,71 2 917 495,10 0,1724 87 571,76 1 383 434,58 

10 0 380 085,12 3 297 580,22 0,1724 77 468,08 1 460 902,65 

Celkem 1 126 734,00 3 297 580,22 - - 1 460 902,65 - 

 

Tab. 23: Výpočet doby návratnosti u stroje od spol. Polypack (Vlastní zpracování) 

Rok n 

Kapitálový 

výdaj 
I0=VC*VK 

[Kč] 

Cash flow = 

EAT + RO 

[Kč] 

Kumulované  

CF 
=CFn+CFn+1 

Požadova

ná 

výnosnost 

i [%/100] 

Diskontované 

CF CFd = 

CF/ ((1+i)n) 

Kumulované 

diskontované 

CF = 

CFdn+CFdn+1 

0 1 330 735,00 0 0 0 0 0 

1 0 220 826,23 220 826,23 0,1724 188 354,00 188 354,00 

2 0 224 662,46 445 488,69 0,1724 163 447,73 351 801,73 

3 0 234 164,94 679 653,63 0,1724 145 309,65 497 111,37 

4 0 243 952,50 923 606,13 0,1724 129 122,53 626 233,91 

5 0 254 033,68 1 177 639,81 0,1724 114 686,49 740 920,39 

6 0 259 027,82 1 436 667,64 0,1724 99 745,10 840 665,49 

7 0 269 722,95 1 706 390,59 0,1724 88 590,52 929 256,01 

8 0 280 738,93 1 987 129,52 0,1724 78 649,54 1 007 905,54 

9 0 286 695,92 2 273 825,44 0,1724 68 507,67 1 076 413,22 

10 0 298 382,77 2 572 208,21 0,1724 60 815,69 1 137 228,91 

Celkem 1 330 735,00 2 572 208,21 - - 1 137 228,91 - 

 

Podle tabulky se při prostém načítání částek CF u investiční nabídky č. 1 počáteční 

investiční náklady splatí ve čtvrtém roce. Při načítání diskontovaných částek CF se doba 

návratnosti posunula na sedmý rok. 
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Ve druhé tabulce, tzn. u nabídky č. 2, je doba návratnosti při načítání CF šest let. 

Návratnost investice při načítání diskontovaných částek CF není ani zajištěna. 

Ekonomičtější je tedy znovu nabídka č. 1, která má nižší dobu návratnosti než nabídka 

č. 2. 

3.3.6 Vliv inflace 

Pro dlouhodobé investování je třeba počítat s vlivem inflace. Inflace v daném časovém 

období zvyšuje předpokládané náklady na výrobní činitele a snižuje předpokládanou 

hodnotu budoucích výnosů. Její výpočet je v tabulkách č. 24 a č. 25. 

Tab. 24: Výpočet čisté současné hodnoty s vlivem inflace u strojů od spol. Asteim (Vlastní zpracování) 

Rok n 

Kapitálový 

výdaj 
I0=2*VC*VK 

[Kč] 

Požadovaná 

výnosnost i 

[%/100] 

Cash flow CF 

= EAT + RO 

[Kč] 

Míra 

inflace if 

[%]  

Současná hodnota 

SH= 

(CF*(if/100+1))/(1+i)n 

0 1 126 734,00 0 0 0 0 

2018 0 0,1724 284 639,66 2,25 248 246,38 

2019 0 0,1724 290 818,99 2,00 215 809,88 

2020 0 0,1724 301 883,88 2,00 191 078,87 

2021 0 0,1724 313 280,71 2,00 169 133,87 

2022 0 0,1724 325 019,45 2,00 149 668,52 

2023 0 0,1724 332 547,07 2,00 130 616,62 

2024 0 0,1724 345 000,70 2,00 115 581,81 

2025 0 0,1724 357 827,93 2,00 102 251,09 

2026 0 0,1724 366 476,71 2,00 89 323,20 

2027 0 0,1724 380 085,12 2,00 79 017,44 

Celkem 1 126 734,00 - 3 297 580,22 - 1 490 727,67 

Čistá současná hodnota SHč=∑SH -I0 363 993,67 
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Tab. 25: Výpočet čisté současné hodnoty s vlivem inflace u stroje od spol. Polypack (Vlastní zpracování) 

Rok n 

Kapitálový 

výdaj 
I0=VC*VK 

[Kč] 

Požadovaná 

výnosnost i 

[%/100] 

Cash flow CF 

= EAT + RO 

[Kč] 

Míra 

inflace if 

[%]  

Současná hodnota 

SH= 

(CF*(if/100+1))/(1+i)n 

0 1 330 735,00 0 0 0 0 

2018 0 0,1724 220 826,23 2,25 192 591,96 

2019 0 0,1724 224 662,46 2,00 166 716,68 

2020 0 0,1724 234 164,94 2,00 148 215,84 

2021 0 0,1724 243 952,50 2,00 131 704,98 

2022 0 0,1724 254 033,68 2,00 116 980,22 

2023 0 0,1724 259 027,82 2,00 101 740,00 

2024 0 0,1724 269 722,95 2,00 90 362,33 

2025 0 0,1724 280 738,93 2,00 80 222,53 

2026 0 0,1724 286 695,92 2,00 69 877,83 

2027 0 0,1724 298 382,77 2,00 62 032,00 

Celkem 1 330 735,00 - 2 572 208,21 - 1 160 444,37 

Čistá současná hodnota SHč=∑SH -I0 -170 290,63 

 

Výpočet slouží spíše jen pro určité zreálnění pohledu vlivu inflace. Potvrzuje, že čistá 

současná hodnota je skutečně výhodnější u nabídky č. 1, jen je mírně vyšší z důvodu 

promítnutí vlivu inflace. 

Pro vliv inflace v roce 2018 byla použita prognóza očekávaného vývoje míry inflace 

na horizontu měnové politiky dle České národní banky, která předpokládá míru inflace 

na začátku roku ve výši 2,5 % a na konci roku ve výši 2 %. Míra inflace 2,25 % 

je vyjádřením středové hodnoty (20). 

Jelikož prognóza vývoje inflace pro další roky není ČNB objektivně odhadnuta, byla 

výhledově použita míra inflace 2 % z předpokladu konce roku 2018. 
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

Společnost LISI AUTOMOTIVE FORM, a. s. se rozhodla investovat do stroje, jež bude 

skládat kartonové krabice a víka, které se používají jako obal pro její výrobky. V současné 

době je skládají pracovníci, proto je na místě otázka, zda stroj pro skládání krabic a vík 

bude pro společnost ekonomicky přínosnější než méně produktivní ruční práce. Pro toto 

zjištění bylo potřeba porovnat alespoň dvě investiční varianty. První investiční variantou 

je koupě dvou strojů od společnosti Asteim v celkové hodnotě 1 126 734 Kč, jeden 

pro skládání krabic a druhý pro skládání vík. Druhou variantou je koupě jednoho stroje 

od společnosti Polypack v hodnotě 1 330 735 Kč s nastavitelnou volbou pro skládání 

krabic nebo vík. 

V této části bakalářské práce budou porovnány obě varianty dle výsledných hodnot 

jednotlivých metod pro zjišťování jejich ekonomické efektivnosti, jejichž výpočty 

obsahuje předchozí část práce. Dále budou nastíněna rizika související s pořízením 

a realizací investice s vytvořením harmonogramu realizace investice, jež bude zobrazen 

v Ganttově diagramu. 

4.1 Zhodnocení výsledků a návrhy řešení 

V tabulce č. 26 jsou shrnuty výsledky výpočtů metod z předchozí části práce, na základě 

kterých lze navrhnout doporučení pro společnost LISI AUTOMOTIVE FORM, a. s. 

pro realizaci jedné ze zmíněných investičních variant.  

Tab. 26: Tabulka výsledků předchozích výpočtů (Vlastní zpracování) 

Metoda 
Nabídka č. 1 Nabídka č. 2 

Stroje od spol. Asteim Stroj od spol. Polypack 

Průměrné roční náklady 4 125 143,14 Kč 5 420 213,95 Kč 

Diskontované náklady 1 590 158,57 Kč 2 121 643,67 Kč 

Čistá současná hodnota 334 168,65 Kč -193 506,09 Kč 

Vnitřní výnosové procento 25 % 13 % 

Doba návratnosti 4. rok 6. rok 

Čistá současná hodnota s 

vlivem inflace 363 993,67 Kč -170 290,63 Kč 
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Při porovnání výsledků obou variant v každé metodě ekonomického hodnocení 

efektivnosti investice, vystupuje jako ekonomicky efektivnější nabídka č. 1 

od společnosti Asteim. Nejen, že bude mít nižší průměrné roční náklady i diskontované 

náklady, ale i čistá současná hodnota, jež určuje sumu, která má být investována, aby 

se investice vrátila, je podstatně vyšší než u nabídky č. 2 od společnosti Polypack. Také 

z pohledu doby návratnosti je výhodnější varianta od společnosti Asteim, jelikož 

se vynaložené prostředky do investice vrátí dříve, než je tomu u varianty od společnosti 

Polypack. 

Z pohledu úspory nákladů při strojním formátování kartonových krabic a vík oproti 

ručnímu skládání vychází obě investiční varianty ekonomicky efektivněji 

s předpokladem růstu produktivity práce. Například v prvním roce používání strojů 

od společnosti Asteim se očekává úspora nákladů ve výši 324 977,43 Kč, u stroje 

od společnosti Polypack ve výši 241 410,20 Kč, což je o 25,7 % méně. Opět lze tedy 

za efektivnější a vhodnější označit nabídku č. 1. 

Doporučení společnosti LISI AUTOMOTIVE FORM, a. s. pro nahrazení lidské práce 

ručního skládání kartonových krabic a vík za automatizované strojní zařízení je pro stroje 

od společnosti Asteim, které dosahují ve všech ohledech výhodnější ekonomickou 

efektivnost než stroj od společnosti Polypack a přinesou v porovnání s ručním skládáním 

relativně vysokou úsporu nákladů. 

Přestože mají stroje od společnosti Asteim nižší provozní rychlost a potřebují větší plošný 

prostor pro jejich instalaci, nepotřebují čas obsluhy navíc pro pře-seřízení, čímž budou 

méně citlivé na potřebu údržby po změně nastavení formátování krabice nebo víka. Další 

výhodou je, pokud bude mít jeden ze strojů poruchu, není skládání krabic či vík úplně 

zastaveno, ale zatímco se daný stroj opravuje, druhý může předzásobit výrobu krabicemi 

či víky. 

4.2 Rizika spojená s pořízením investice 

Pro určení rizik investování je potřebné upozornit na skutečnost, že společnost disponuje 

dostatečnými vlastními zdroji nerozděleného zisku, kdy není potřeba cizího kapitálu 

pro realizaci uvedené investiční akce nepříliš vysokého rozsahu, jakou je pro společnost 

koupě formátovacích strojů (13). 
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Analýza, jež je uvedena v tabulce č. 28, se zabývá možnými riziky, které mohou realizaci 

investice ohrozit nebo zmařit. Jednotlivá rizika jsou ohodnocena na základě klasifikace 

hodnocení rizik, která je obsahem tabulky č. 27. V této tabulce jsou stupně hodnocení 

rizik podle pravděpodobné intenzity negativního dopadu od zvláště vysokých po velice 

malá rizika. 

Tab. 27: Stupnice hodnocení rizik (Převzato z 21, s. 38) 

Stupeň 

Pravděpodobnost, 

intenzita negativního 

dopadu 

ZV Zvláště vysoká 

V Vysoká 

S Střední 

M Malá 

VM Velice malá 

 

Tab. 28: Rizika spojená s pořízením investice, jejich pravděpodobnost, intenzita dopadu a hodnota (Vlastní 

zpracování dle 13) 

Označení 

rizika 
Riziko – rizikový faktor 

Pravděpodobnost 

výskytu 

Intenzita 

negativního 

dopadu 

Hodnota 

rizika 

R1 Nedostatek finančních prostředků Velice malá Vysoká Střední 

R2 

Překročení časového termínu 

realizace Střední Malá Malá 

R3 Selhání dodávky strojů dodavatelem Střední 

Zvláště 

vysoká Střední 

R4 

Pokles potřeby formátování krabic a 

vík Velice malá Střední Střední 

R5 

Změna balicích požadavků 

zákazníka Malá Střední Malá 

R6 

Změna velikostního formátu krabic s 

víky Střední Vysoká Střední 

R7 

Zvýšení předpokládané nákladovosti 

investice Střední Střední Střední 

R8 

Snížení předpokládané míry 

výnosnosti Střední Vysoká Střední 

R9 Zvýšená míra předpokládané inflace Střední Střední Střední 

R10 

Neočekávaný zásah mateřské 

společnosti Velice malá Malá Velice malá 
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Při řešení investiční akce je potřebné upozornit a zdůraznit na možné rizikové faktory, 

které s realizací mohou více či méně souviset. 

Jako první a zásadní rizikový faktor lze označit případný nedostatek finančních 

prostředků pro realizaci investiční akce. I když je pravděpodobnost výskytu tohoto rizika 

u této společnosti minimální, dostatek finančních prostředků je určující a poměrně 

důležitý. Jelikož ale společnost disponuje dostatečnými vlastními zdroji, riziko je středně 

vysoké (13).  

Neméně důležitým rizikem lze pojmenovat překročení časového termínu realizace. Zde 

působí mnoho faktorů, které jsou charakteristické pro investiční činnost všeobecně a o to 

více, že bude realizována za plného provozu bez omezení výroby. Přestože je 

pravděpodobnost výskytu z různých nepředvídatelných důvodů střední, je dopad 

a hodnota rizika nízká (13). 

Dalším z možných rizik je riziko selhání dodávky strojů a nesplnění dohodnutého 

kontraktu dodavatelem. Ačkoliv existují různí výrobci a dodavatelé předmětných 

formátovacích strojů, ohrožení realizace a náhrada alternativním výrobcem by nebyla 

příjemnou skutečností, proto závažnost dopadu tohoto rizika je vysoká (13). 

Riziko, že kvantitativní potřeba formátování krabic a vík nebude odpovídat investičním 

předpokladům, má velmi malou pravděpodobnost a jeho dopad není rozhodující. Bylo by 

možné jej vhodnými organizačními opatřeními eliminovat (13).  

Změna balicích požadavků zákazníků je také jistým rizikem. Je však mnoho možností, 

jak jej minimalizovat. Především jednáním s odběrateli o případných a možných 

cenových korekcí balicích a logistických nákladů (13).  

Pokud by požadavek výroby nebo odběratelů vedl ke změně formátovacích rozměrů 

krabic a vík, je toto riziko vážné. Zde by nastalo obtížné rozhodování a pravděpodobně 

by muselo dojít k přehodnocení nabídek dodavatelů formátovacích strojů (13).  

Jistým rizikem může být zvýšená nákladovost na realizaci investice. Toto riziko má svoji 

váhu, není však limitujícím a jeho hodnota je středního významu. Lze různými 

modifikacemi a úspornými opatřeními projektované náklady dodržet a investici 

realizovat. Sloužit k tomu může středisko údržby, které mnohé může vybudovat 

a dokončit v rámci vlastních provozních možností (13). 
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Vliv inflace a nedosažení předpokládané míry výnosnosti ovlivní efektivitu a návratnost 

investice, není však významným rizikem pro volbu a rozhodování pro realizaci investiční 

akce formátování krabic a vík (13).  

Posledním z rizikových faktorů je riziko vlivu mateřské společnosti na realizaci investice. 

Není však natolik závažné, aby realizaci záměru nákupu formátovacích strojů ohrozilo. 

Objem potřeby vynaložení finančních prostředků je při této investici pro mateřskou 

společnost nevýznamný a riziko neúspěšnosti realizace této investice je proto vysoce 

nízké (13). 

Výsledky ohodnocení pravděpodobností a intenzity negativních dopadů se dají vyjádřit 

také pomocí matice hodnocení rizik, jež uvádí tabulka č. 29. Tato tabulka je sestavena 

s použitím tabulky č. 28. 

Tab. 29: Matice hodnocení rizik (Upraveno dle 21, s. 38) 

Pravděpodobnost 
Intenzita negativních dopadů 

VM M S V ZV 

ZV           

V           

S   R2 R7, R9 R6, R8 R3 

M     R5     

VM   R10 R4 R1   

 

Z matice je zřejmé, že rizika nacházející se v pravém horním rohu (pole s největší 

intenzitou zabarvení) jsou nejvýznamnější rizika, v prostředních polích (se střední 

intenzitou zabarvení) jsou středně významná rizika a v dolním levém rohu (pole 

s nejmenší intenzitou zabarvení) jsou nejméně významná rizika (21, s. 38). 

Nejvýznamnějším rizikem pro společnost realizací investiční akce „Strojní formátování 

krabic a vík“ je pouze riziko R3, jež zahrnuje selhání dodávky strojů dodavatelem. 

Společnost by si musela za těchto podmínek vybrat jiného dodavatele, v tomto případě 

pravděpodobně společnost Polypack, což by prodloužilo nejen trvání projektu, ale také 

zvýšilo náklady na realizaci a provoz investice a úspora nákladů by byla nižší, než 

společnost očekává. V jiném případě by byla zpět na začátku hledání vhodného 

dodavatele formátovacích strojů. 
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Středně významná rizika jsou R1, R2, R5, R6, R7, R8 a R9. V těchto stupních je většina 

zmíněných rizik, což lze odůvodnit tím, že investiční akce není pro společnost LISI 

AUTOMOTIVE FORM, a. s. příliš velkého a významného rozsahu (13). 

Nejméně významná rizika jsou rizika R4 a R10. Riziko R4 (pokles potřeby formátování 

krabic a vík) je málo významné, jelikož společnost uvažuje spíše o nárůstu objemu výroby 

a tím o zvýšení potřeby formátování krabic a vík, což v tomto případě hraje roli pouze 

v prodloužení směnové délky provozu strojů, která na současnou potřebu formátování má 

značnou provozní rezervu. Riziko R10 (neočekávaný zásah mateřské společnosti) je málo 

významné, neboť tato investiční akce je pro mateřskou společnost nevýznamného 

rozsahu co do objemu potřeby vynaložení finančních prostředků do této investice (13). 

4.3 Harmonogram realizace investičního projektu 

Kromě vyhodnocení jednotlivých investičních variant je důležitý pro úspěch realizace 

investiční akce i časový průběh. Tato část práce bude tedy zaměřena na realizaci investice, 

která již byla vyhodnocena a doporučena jako nejvhodnější a to konkrétně nabídka dvou 

formátovacích strojů od společnosti Asteim. Vzhledem k potřebě personálního 

a hmotného zabezpečení realizace investiční akce je uvažováno s termínem předání 

do užívání 1. 1. 2018. 

V tabulce č. 30 jsou definovány jednotlivé činnosti postupně tak, jak si realizace 

vyžaduje. Dále je zde předpokládaná doba trvání každé činnosti v týdnech a označení 

předchozí činnosti. 
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Tab. 30: Harmonogram realizace investice (Upraveno dle 13; 22, s. 115) 

Označení 

činnosti 
Popis činnosti 

Doba trvání 

(týdny) 

Předchozí 

činnost 

Investiční fáze 

A Zahájení investiční akce a jmenování realizačního týmu 1 - 

B 
Představení výsledků analýzy ekonomické efektivnosti 

nabídek investice pro pořízení formátovacích strojů. 
1 A 

C 
Oslovení vybrané dodavatelské společnosti a zahájení 

jednání o nákupu formátovacích strojů. 
1 B 

D 
Uzavření obchodního kontraktu se společností Asteim na 

dodávku dvou formátovacích strojů. 
4 C 

E 
Stavební příprava a lokace stanoviště pro instalaci 

formátovacích strojů. 
4 D 

F 
Nakládka, transport a vykládka formátovacích strojů včetně 

technického příslušenství. 
1 D 

G 
Instalace strojů, připojení na energetická média, výchozí 

revize. 
3 E, F 

H 

Zkušební provoz, zaškolení obsluhy, vyhotovení manuálů 

pro jejich obsluhu včetně pokynů o bezpečnosti při obsluze 

strojů. 

4 G 

I 
Odstranění případných nedostatků a závad zjištěných 

zkušebním provozem. 
1 H 

Vyhodnocení 

J 
Zhodnocení funkčnosti instalovaných formátovacích strojů 

po měsíci ostrého provozu. 
2 H, I 

K Vyhodnocení skutečné nákladovosti investice. 1 J 

L Ukončení realizace 1 K 

 

Pro znázornění naplánované posloupnosti činností v čase je níže v tabulce č. 31 použit 

Ganttův diagram. Z něho lze s přehledností vidět, jak jednotlivé činnosti na sebe navazují, 

které činnosti mohou být realizovány současně a kolik týdnů celý projekt bude trvat. 

Ve sloupcích jsou zaznamenány jednotlivé týdny v roce 2017 a první týden roku 2018 

a v řádcích pak činnosti, které se v daných týdnech mají realizovat. 
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Tab. 31: Ganttův diagram (Vlastní zpracování dle 22, s. 115) 

 Rok 2017 Rok 2018 

Činnost ↓;  Týden → 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 1. 

A                                               

B                                               

C                                               

D                                         

E                                         

F                                               

G                                           

H                                         

I                                               

J                                             

K                                               

L                                               
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Z diagramu lze vyčíst, že celý investiční projekt, jehož náplní je koupě dvou strojů 

od společnosti Asteim, potrvá maximálně 23 týdnů. Díky tomuto zobrazení mohou 

manažeři společnosti pozorovat, zda se tohoto plánu drží, či ne a poté zjišťovat příčiny 

určitých časových odchylek a skluzů a operativně řešit doběh a plnění stanoveného 

harmonogramu prací. 
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ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo ekonomické zhodnocení efektivnosti plánované investice 

společnosti LISI AUTOMOTIVE FORM, a. s. Tato společnost se rozhodla pro koupi 

nového stroje na formátování kartonových krabic a vík, které jsou v současné době 

skládány ručně pracovníky společnosti. 

Na základě technického zadání společnost vybrala dva nejvhodnější dodavatele 

pro dodání tohoto druhu stroje. Prvním dodavatelem je společnost Asteim, která nabízí 

dva stroje v hodnotě 1 126 734 Kč. Dalším dodavatelem je společnost Polypack, jež 

nabízí jeden stroj, který dokáže skládat jak krabice, tak také víka, v hodnotě 

1 330 735 Kč. 

V první řadě byly vyčísleny náklady na ruční formátování kartonových krabic. Potom 

byly na základě dodavatelských nabídek vyčísleny náklady na strojní formátování krabic 

pro jednotlivé investiční varianty na dobu životnosti deset let. Dále byly tyto náklady 

porovnány s náklady na ruční formátování a byla zjištěna roční úspora, jež nastane 

u každé investiční varianty, pokud jí nahradíme lidskou práci. Zde u každé investiční 

varianty vyšly roční úspory kladně a postupem času se zvyšují, proto lze společnosti 

doporučit nahrazení lidské práce strojním zařízením. 

Dále následovalo ekonomické zhodnocení investičních variant pomocí vybraných 

statických a dynamických metod, při kterých byly výsledky jednotlivých metod 

porovnány mezi oběma variantami a dále interpretovány. 

V závěrečné části práce byly veškeré výsledky ekonomického hodnocení investičních 

variant shrnuty a na základě těchto výsledků byla vybrána výhodnější, kterou je nabídka 

od společnosti Asteim na dodávku dvou strojů. Potom byla formulována také rizika, jež 

mohou nastat při pořízení dané investice a tato rizika byla dále ohodnocena, jak moc jsou 

pro společnost závažná. V poslední řadě byl vytvořen harmonogram realizace investice, 

jež je velmi důležitý pro řízení investičního projektu a dle kterého lze dopředu odhadnout, 

jak dlouho investiční projekt bude trvat. 

Investicí do strojů, jež budou skládat kartonové krabice a víka, bude téměř odstraněna 

potřeba lidské práce na této pozici a monotónnost práce, která je vykonávána 

v nepřirozené pracovní poloze. Výsledkem bude také zkvalitnění pracovních podmínek 
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na pracovišti a možnost růstu finančního ohodnocení pracovníků na robotických 

pracovištích. 

Závěrem možno vyslovit přesvědčení, že rozhodnutí společnosti pro zakoupení 

formátovacího stroje povede nejen k potřebným ekonomickým efektům, ale 

i k společensky žádoucím efektům ve vztahu uplatnění vyšší kvalifikovanosti pracovní 

síly a požadovaného růstu produktivity práce.  
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