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Abstrakt 
Diplomová práce „Analýza výrobního procesu ve vybraném podniku" je zaměřena  

na vybraný dílčí výrobní proces, konkrétně na jeho popis, možné změny a následné 

vyhodnocení dopadu změny. Obsahuje teoretická východiska, která se zabývají 

poznatky o výrobních procesech, jejich zlepšováním a investicemi do výrobního 

procesu. Dále jsou uvedeny metody hodnocení investiční činnosti a matematické 

modelování. V praktické části je představena vybraná společnost společně s vybraným 

dílčím výrobním procesem, na který jsou aplikovány teoretické metody při využití 

počítačového systému Maple. 

 

Abstract 
Thesis „Production Process Analysis in Selected Enterprise” is focused on specific 

production processes especially their description, possible changes and subsequent 

evaluation of impact of changes. It includes theoretical bases for production processes, 

their improvements and investments to production processes. Moreover there are 

included methods of investment business evaluation and mathematical modeling. 

Selected company and specific selected process that theoretical methods are applied 

upon in Maple is in practical portion. 
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ÚVOD 
Současná doba není pro podniky jednoduchá. Pro udržení tržního podílu, stabilního 

zisku a dalších strategických cílů musí vyvinout nemalé úsilí. Aby podnik ustál 

konkurenci, je nutné se neustále zlepšovat, tj. vyvíjet aktivity pro své zdokonalení 

v komplexních souvislostech. Tato diplomová práce je zaměřena na možné zlepšení 

společnosti, které ovšem obnáší jeho nemalou investici a je spojeno s řadou rizik. 

Vybraná společnost je ve zlepšování velmi aktivní. V  minulosti výrazně investovala 

nejen do výrobního zařízení, ala i do vlastních výrobních prostor. Změnila lokalitu 

výroby, která s sebou nesla vysoké finanční výdaje a další rizika. Společnost se snaží 

neustrnout na místě a stále se rozvíjet a zlepšovat. Samozřejmě si je vědoma faktu,  

že v rámci udržení rozvoje firmy, je nutné věnovat pozornost nejen zákazníkům,  

ale všem zainteresovaným stranám, tedy zaměstnancům, dodavatelům, ale i obyvatelům 

okolí působení společnosti a životnímu prostředí, tj. společnost chce podpořit a rozvíjet 

udržitelnost svých aktivit a jejich dopadů. Z tohoto důvodu se diplomová práce 

zaměřuje na výrobní proces, konkrétně na laserové řezaní plechů za pomocí 

asistenčního plynu. I přesto, že výrobní proces funguje dle představ a současných potřeb 

společnosti, je úzce spojen s jednáním externího dodavatele asistenčního plynu, tedy  

s procesem dopravy, dodáním a uchováním plynu v tlakových lahvích. Tomuto 

„několika krokovému“postupu lze předejít pořízením vlastního generátoru. A proto  

se společnost rozhodla analyzovat tuto část výrobního procesu. 

Investice nejen ve výrobní oblasti podniku představuje mimo další rizika i nákladovou 

položku s nejistou návratností. Z toho důvodu se pokusíme předběžně zhodnotit 

důsledky, které by mohly být realizací pořízením generátoru vyvolány, a tedy vyjádřit 

se k rozhodnutí, zda tuto změnu má společnost realizovat či nikoliv.  
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CÍLE A MATODIKA PRÁCE 

 

Hlavní cíl 
Hlavním cílem této diplomové práce je analyzovat výrobní proces vybrané společnosti. 

Pomocí metod matematického modelování identifikovat faktory, které výrobní proces 

ovlivňují, navrhnou možnou změnu a vyhodnotit její dopad.  

 

Dílčí cíle 
Aby mohl být naplněn hlavní cíl, je nutné realizovat dílčí cíle. Práce je rozdělena na tři 

části: teoretickou, analytickou a návrhovou část. Dílčím cílem v teoretické části je 

vymezení základních pojmů analyzované oblasti, přiblížit podnikové procesy, jejich 

vylepšení a možnost nové investice. Dále bude představeno matematické modelování  

a počítačový systém Maple, který poslouží k výpočtům z reálných dat a výsledným 

vizualizacím. Analytická část je zaměřena na představení vybrané společnosti,  

a konkrétního dílčího výrobního procesu. Cílem návrhové části bude představení 

vlastního návrhu zlepšení vybraného výrobního procesu a vyhodnocení navržené 

změny. 

 

Metodika a postupy řešení 
Během vypracování diplomové práce bude využito teoretických poznatků z odborné 

literatury a fyzických i elektronických publikací, dále metody investiční činnosti, 

matematického modelování a pro výpočty a vizualizaci počítačové prostředí systému 

Maple. 
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TEORETICKÁ ČÁST 
 

1 Podnikové procesy  
Dle Hammera a Champyho (2000) je proces v podniku chápán jako soubor činností, 

které požadují jeden nebo více druhů vstupů, pomocí kterých jsou tvořeny výstupy. 

Takto vytvořené výstupy mají hodnotu pro zákazníka. Výstupy lze taktéž nazývat 

produktem procesu mající hmotnou nebo nehmotnou podobu. Dle Řepy (2012) je 

proces definován přirozenou posloupností činností, které jsou vykonávány s úmyslem 

dosáhnout určitého cíle v daných podmínkách. 

Podnikové procesy musí splňovat určité náležitosti. Konkrétně cíl procesu, záměr 

procesu, objektivně přirozený postup a objektivně dané podmínky. Jednoduchý model 

podnikového procesu znázorňuje níže uvedené schéma (Obrázek č. 1). Schéma 

vyznačuje i zpětnou vazbu od zákazníka, která je nedílnou součástí podnikových 

procesů (Řepa, 2012).  

 

 

Obrázek č. 1: Základní schéma podnikového procesu (zdroj: překresleno dle Řepa, 2012). 

 

Výstup podnikového procesu není vždy určen pouze pro externího zákazníka. 

Zákazníkem procesu jsou také interní zákazníci, tedy osoby uvnitř podniku, kteří výstup 

dále zpracovávají. Interní zákazník je například následující pracovník, popřípadě celé 

pracoviště nebo dílny. Při popisu konkrétního podnikového procesu jsou 

zaznamenávány informace nejen o průběhu jednotlivých činností, ale taktéž jsou 
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zkoumány jednotlivé vztahy, role, nástroje a systémy procesu, s důrazem na výkonnost 

a kvalitu dílčích parametrů podnikového procesu (Svozilová, 2011). 

 

1.1 Zlepšování podnikových procesů 
„Zlepšování podnikových procesů je činnost, která je specificky zaměřena na zkoumání 

chování procesů, odhalování příčin problémů spojených s jejich plynulým chodem, 

s produktivitou nebo kvalitou výstupů procesů“ (Svozilová, 2011, s. 19). 

Zlepšování podnikových procesů vychází ze znalosti současného procesu. Zaměřuje  

se na postupné zvyšování kvality, produktivity a eliminaci nákladů či neproduktivních 

činností (Svozilová, 2011). 

Nutnost neustále zlepšovat procesy je dána zvyšováním nároků plynoucích  

od zákazníků a působením síly konkurenčního prostředí. Vlivem konkurenčního 

prostředí je podnik nucen k neustálému vývoji, aby nebyl schopnější konkurencí 

vytlačen z trhu. Tento problém je možné řešit neustálým cyklem zlepšování 

podnikových procesů při zachování stávajících procesů. Druhou variantou je vytvoření 

nových podnikových procesů tzv. reengineering (Svozilová, 2011).  

 

1.1.1 Průběžné zlepšování podnikových procesů 

„Průběžné zlepšování podnikových procesů představuje postupnou inovaci procesů 

uvnitř firmy při respektování omezení, která mohou představovat existující organizační 

struktury a cíle firmy. To znamená zdokonalovat procesy prostřednictvím průběžné 

implementace identifikovaných „drobných“ zlepšení stávajících procesů“ (Fiala, 

Ministr, 2003, s. 54). 

Podstatou přístupu je především pochopení a následné měření stávajícího procesu  

za účelem jeho vylepšení. Znakem průběžného zlepšování je možnost provedení 

zlepšení, aniž by došlo k většímu dopadu na externí zákazníky, popřípadě dodavatele. 

Jedná se o hledání slabého místa, neefektivnosti v procesu, eliminaci činnosti, která 

nepřináší přidanou hodnotu či snížení režijních nákladů na základě optimalizace daného 

procesu (Grasseová, Dubec, Horák, 2008). 
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Na níže uvedeném schématu (Obrázek č. 2) je zobrazen proces průběžného zlepšování 

procesů. Z jednotlivých fází je patrný důraz na pochopení a měření procesu. Dále 

z uvedeného schématu vyplývá důležitost cyklické povahy průběžného zlepšování. 

Průběžné zlepšování je nutné stále opakovat. Jakmile dochází k implementaci nového 

zlepšení, je nutné se vrátit na začátek procesu, proces opět sledovat, měřit a vyhledávat 

příležitosti k jeho zlepšení (Řepa, 2012). 

 

 

Obrázek č. 2: Průběžné zlepšování procesu (zdroj: překresleno dle Řepa, 2012). 

 

Postupy průběžného zlepšování procesů je možné znázornit pomocí mnoha schémat  

a modelů, které vychází z podobných metodik a základů. Pravděpodobně nejznámější 

metodikou, ze které se často vychází je model  PDCA (Plan – Do – Check – Act  

cyklus) zformulovaný v 50. letech 20. století americkým statistikem Dr. Williamem 

Edwardsem Demingem. Model PDCA je čtyřfázový model v češtině: plánuj, dělej, 

kontroluj a jednej. Tyto čtyři fáze jsou většinou více či méně obsaženy v modelech 

zlepšování procesů. Podstatným znakem v průběžném zlepšování procesů je cykličnost, 

která bývá schematicky v modelech znázorněna kruhem (Řepa, 2012). 

 

1.1.2 Reengineering 

Vznik reengineeringu je spojováno s americkým profesorem informatiky Michaelem 

Hammerem a americkým obchodním konzultantem a organizačním teoretikem 

Jamesem Champym, konkrétně s literárním dílem z roku 1993: Reengineering  

the Corporation: A Manifesto for Business Revolution, které představuje návod  

pro přestavbu podniku společně s příklady z praxe (Řepa, 2012).  
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„Reengineering v podstatě znamená zásadní přehodnocení a radikální rekonstrukci 

(redesing) podnikových procesů tak, aby mohlo být dosaženo dramatického zdokonalení 

z hlediska kritických měřítek výkonnosti, jako jsou náklady, kvalita, služby a rychlost“ 

(Hammer, Champy, 2000, s. 38). 

Reengineering není vylepšování existujícího procesu v podniku, ale představuje „nový 

začátek“. Podnik opouští zavedené postupy a na vznik výrobku nebo služby využívá 

nový a lepší způsob, tak aby docházelo k zvyšování hodnoty pro zákazníka. Aplikace 

reengineeringu je na rozdíl od průběžného zlepšování časově ohraničená, její podoba je 

povahy projektu změn (Řepa, 2012).  

Na Obrázku č. 3 jsou schematicky zobrazeny dílčí kroky reeingineeringu. Nejprve je 

nutné definovat rozsah projektu a cíl, kterého má být dosaženo, dalším krokem je 

analýza potřeb nejen zákazníků, ale i pracovníku a ostatních stakeholderů. Je nutné 

analyzovat potřebu, ale i možnost aplikace nové technologie. Následně je možné 

vytvořit vizi budoucích procesů a posoudit vzájemné souvislosti. Vzniklý návrh slouží 

jako podklad pro naplánování a následné uvedení změny do praxe (Řepa, 2012). 

 

 

Obrázek č. 3: Model zásadního reengineeringu (zdroj: překresleno dle Řepa, 2012). 

 

 

1.2 Výrobní proces 
Dle Synka (2006) lze výrobní proces charakterizovat jako systém jednotlivých 

pracovních procesů (kterých se přímo účastní člověk), automatických procesů (neboli 

procesů bez přímé účasti člověka) a přírodních procesů (působení přírodních sil), které 

transformují materiál a suroviny v produkt. Výrobní proces zahrnuje: 
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 Hlavní výrobu - hlavní náplň výroby tvoří výsledné výrobky. 

 Vedlejší produkt - výroba náhradních dílů nebo polotovarů. 

 Doplňkovou výrobu - zpracování odpadu z hlavní a vedlejší výroby. 

 Podružnou výrobu - bezprostředně nesouvisí s výrobním plánem podniku. 

Mimo výše uvedené základní výrobní procesy probíhá ve výrobním podniku řada 

pomocných procesů (například výroba energie, údržba strojů a budov) a obslužných 

procesů (doprava, skladování, balení, kontrola a jiné). 

Výrobní proces neboli výrobní systém řeší výběr technologie, rozvoj výrobku  

se záměrem snižování nákladů, záměnu různých materiálů a surovin, lidskou práci, 

práci strojů, automatů a podobně (Synek, Kislingerová, 2015). 

Podle Synka a Kislingerové (2015) rozeznáváme výrobu dle počtu vyráběných kusů  

na kusovou, sériovou (malosériová nebo velkosériová) a hromadnou. Dalším dělením je 

dělení dle výrobních činností: 

 Zakázková výroba – výroba dle přání zákazníka, převážné v jednotkách 

množství. 

 Pevná hromadná výroba – předpokladem pevné hromadné výroby je plynulý 

odběr výrobků, které jsou určeny pro masovou spotřebu. 

 Pružná hromadná výroba – výroba jednoho druhu výrobku, který je individuálně 

přizpůsoben, dle přání zákazníka. Jedná se o propojení zakázkové a hromadné 

výroby, například v automobilovém průmyslu. 

 Plynulá neboli proudová výroba – nepřetržité zpracování surovin a následný 

plynulý proud hotových výrobků. Výroba je vysoce automatizovaná, v chodu 

dvacet čtyři hodin denně a sedm dní v týdnu. Např. potravinářský nebo 

farmaceutický průmysl. 
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2 Technický rozvoj výroby 

2.1 Inovační procesy 
Kavan (2002, s. 119) definuje inovaci výrobního systému jako „změnu hodnot a z nich 

plynoucí uspokojení, které z použitých zdrojů nakonec získá spotřebitel. Právě změna 

vytváří příležitost pro vznik něčeho nového a odlišného.“ 

V praxi bývá inovace chápána jako změna výrobku, technologie, zavedení nového 

způsobu skladování nebo dopravy. Nejčastější inovací v podniku je inovace výrobková, 

dále technická, a nejmenších změn dochází v materiálové inovaci (Kavan, 2002). 

Inovace je významný stimulátor k získání konkurenční výhody a dosažení vyšší míry 

zisku. Její přínos lze klasifikovat pomocí řádů klasifikace. V rámci výrobního systému 

se rozlišuje osm řádů inovací ve škále (0 – 7). První dva řády zahrnují výrobní inovace. 

Následný třetí řád je mezní, vztahuje se jak na výrobní, tak i výrobkové inovace. 

Poslední čtyři řády zahrnují inovace výrobkové. Pro přehlednost jsou jednotlivé řády 

společně s uvedenými příklady představeny v  Tabulce č. 1 (Němec, 2002).  

 

Tabulka č. 1: Řády klasifikace inovací včetně příkladů (zdroj: vlastni modifikace dle Němec, 2002). 

Řád Obsah Příklad 

0 Odstranění závad a obnova původních 

kvalit 

Náprava uvolněné pracovní kázně, oprava opotřebeného 

zařízení a jiné. 

1 Zvyšování využitelnosti výrobních 

kapacit nebo jejich rozšíření 

Nákup nových strojů, nábor pracovní síly 

2 Adaptace výrobního systému 

k uspokojení poptávky  

Organizační změny – přesunutí výroby na výkonnější 

výrobní zařízení, zvyšování školení pracovní síly 

3 Změna kvality zhospodárněním 

procesu i produktu 

Zavedení metody Just-in-Time, zlepšení technologické 

konstrukce výrobku, využití speciálního nářadí  

4 Nová varianta produktu pomocí 

modernizace dílčích částí 

Nový design, zlepšení užitných parametrů  

5 Nová generace produktu Nový výrobek (model) s původní konstrukční koncepcí 

6 Nový druh Nový druh výrobku při uplatnění původního principu 

fungování 

7 Nový rod Využití nového principu, poznatku vědy 
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2.2 Investiční činnost 
Investování je definováno jako vynakládání nebo užití kapitálu za účelem získání 

užitků, které jsou čerpány v delším časovém období. Investováním tedy není myšleno 

financování běžných činností podniku (Wöhe, Kislingerová, 2007). 

Dle Wöhe a Kislingerové (2007) lze investice rozlišit do tří základních skupin: 

 Hmotné investice – na základě hmotných investic dochází k vytvoření nebo 

rozšíření výrobních kapacit. 

 Finanční investice – představují nákup cenných papírů za účelem získání úroků, 

dividend nebo zisku. 

 Nehmotné investice – zajišťují know how, jsou vydávány na vědu a výzkum, 

sociální rozvoj, vzdělání a jiné. 

 

V této diplomové práci se v rámci investic zaměřím pouze na hmotné investice, které 

jsou hlavním předmětem investiční činnosti výrobních podniků. Hmotnou investicí 

považujeme celkové výdaje spojené s výstavbou, modernizací, rekonstrukci, pořízení 

strojů, nástrojů, zásob či jiných investičních aktiv (Synek, Kislingerová, 2015). 

Dle Fotra a Součka (2005) lze hmotné investice rozlišovat na základě vztahu k rozvoji 

podniku následně na investice: 

 Rozvojové – jde o investice spojené se zvyšováním objemu produkce pomocí 

rozšíření výrobní kapacity či zavedení nové technologie. Následné zavedení 

nových výrobků resp. služeb nebo pronikáním na nové trhy je dosaženo růstu 

tržeb. 

 Obnovovací – představují investice spojené s náhradou nebo obnovou výrobního 

zařízení. V případě, že zařízení dosloužilo, je jeho náhrada nutná pro zajištění 

podnikatelské činnosti. Jedná-li se o náhradu výrobního zařízení je tato volba 

spojena s cílem snížení nákladů. 

 Mandatorní – mandatorní výdaje jsou spojené s ochranou životního prostředí, 

zlepšováním pracovního prostředí a dodržování předpisů dané podnikatelské 

činnosti. 
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2.3 Rozhodování o investicích 
„Rozhodování o investicích, tj. rozhodování o tom kolik, do čeho, kdy, kde a jak 

investovat, je rozhodování o budoucím vývoji podniku a jeho efektivnosti; patří proto 

k nejdůležitějším manažerským rozhodováním“ (Synek, Kislingerová, 2015, s. 294). 

Investice mají dlouhodobý charakter, je tedy nutné brát v úvahu faktor času, nejistotu  

a riziko. Na druhou stranu bez investic není možné podnik rozvíjet a být konkurence 

schopný. Z tohoto důvodu je nutné investiční činnost plánovat, hodnotit možné varianty 

investic a následně se rozhodnout pro nejlepší variantu (Synek, Kislingerová, 2015). 

 

Dle Scholleové (2009) lze investiční plánování a rozhodování rozdělit do čtyř etap: 

1. Sestavení očekávaných peněžních toků z investic neboli plánování kapitálových 

výdajů a peněžních příjmů. 

2. Zohlednění podnikatelského rizika dle dlouhodobosti rozhodnutí a zohlednění 

turbulentního prostředí. 

3. Volba kritérií výběru projektu. 

4. Valba optimální varianty investice. 

 

Výběr optimální varianty je závislý dle technické a ekonomické stránky projektu tak, 

aby byly splňovány cíle podniku. Cílem investiční činnosti podniku jsou investice, které 

vedou k růstu hodnoty podniku. Investičním projektem může být například zavedení 

nového výrobku do výroby, výměna zařízení z důvodu opotřebení nebo za účelem 

snížení nákladů, rozšíření výrobních kapacit, zajištění ekologické výroby a mnohé další 

(Synek, Kislingerová, 2015). 

Investiční rozhodování by mělo vycházet z celkové strategie podniku a přispívat k její 

realizaci. Pro činnost rozhodování je důležitá znalost externích a interních podmínek, 

které podnik ovlivňují, například podmínky formulované v podnikové strategii, tedy 

výše zisku, využití kapitálu, dosažení stanovené rentability a jiné (Fotr, Souček, 2011). 
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2.3.1 Podnikové cíle 

Nezbytnou částí v investičním rozhodování jsou jasně vymezeny podnikové cíle. Dle 

současných teorií není dostačující jeden podnikový cíl, ale tzv. systém pluralitních cílů. 

Tedy jednotlivé hlavní cíle mají další cíle, které se mohou skládat z dalších dílčích cílu. 

V minulosti se podniky soustředili na jediný hlavní cíl, kterým zpravidla byl maximální 

zisk. Dle Valacha (2006) jsou v poslední době nečastěji uváděny tyto cíle: 

 Finanční stabilita podniku a efektivnost, zobrazena likviditou, tržní hodnotou 

podniku a efektivností investic ve formě výnosu. 

 Tržní podíl – postavení podniku na trhu, uspokojení poptávky po výrobcích  

a službách podniku. 

 Sociální politika podniku – rozvoj kvalifikace, růst mezd, stimulace pracovníků 

(cíle jsou úzce propojeny s růstem zisku, produktivity práce apod.). 

 Pracovní zařízení, inovace technologií a obnova výrobního programu. 

 Šetrnost vůči životnímu prostředí a respektování nutné legislativy. 

Jednotlivé podnikové cíle se ne vždy doplňují a může mezi nimi dojít i k rozporu. 

Příkladem může být snaha snižování výrobních nákladů a současně dodržování 

legislativy v podobě požadavku modernizace výrobního zařízení. Pro dosažení 

efektivních podnikových cílů, je nutné hledat určitý kompromis (Valach, 2006). 

 

2.3.2 Investiční strategie 

Znalost podnikových cílu ještě nezaručuje jejich plnění. Plnění podnikových cílů 

vyžaduje vymezení strategie, tedy způsob, jakým chce podnik cílů dosáhnout, nebo se 

jim alespoň co nejvíce přiblížit. Při výběru investičních příležitostí, které povedou 

k uskutečnění podnikových cílů, ať už dílčích nebo celkových, a jsou jednotné 

s podnikovou strategií, je potřeba zahrnout faktory rizika, výnosu a likvidity. Ideálním 

poměrem faktorů je generovat co nejvyšší výnos s minimálním rizikem a s dostatečnou 

likviditou. Avšak uvedená kombinace je na současných trzích téměř nemožná. Podnik je 

nucen volit kombinaci faktorů, aby nastavil lepší podnikovou strategii než konkurence 

(Máče, 2006).   

Vzhledem k uvedeným faktorům lze dle Zuzáka (2011) rozlišovat tyto strategie: 
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 Strategie maximalizace ročních příjmů – investor maximalizuje roční výnosy, 

neboli preferuje je před růstem hodnoty investice. Tato strategie je vhodná 

v období nízké inflace, kdy nedochází k znehodnocování ročních výnosů  

a kapitálové vklady si v podstatě po celou dobu udržují svoji hodnotu. 

 Strategie růstu hodnoty investice – v případě využití této strategie investor hledá 

investiční příležitost, která v nejvyšší možné míře zvyšuje hodnotu vkladu  

bez ohledu na roční příjmy z investice. Investor očekává mimořádný výnos  

při prodeji investice. Daná strategie je na rozdíl od strategie maximalizace 

ročních výnosů vhodná při vyšší inflaci, při níž dochází k růstu hodnoty majetku 

a znehodnocení běžných ročních výnosů. 

 Kombinovaná strategie – kombinuje výše uvedené strategie. Investor vyhledává 

investiční projekty, které zabezpečují zvyšování jejich hodnoty v budoucnu. 

Nalezení projektu, který obě strategie kombinuje, není jednoduché. Vyskytují se 

spíše sporadicky. V případě jejich nalezení dochází k značné konkurenční 

výhodě. 

 Agresivní strategie neboli strategie vysokého rizika – investor vyhledává 

projekty s vysokým rizikem (například rizikový zahraniční klient nebo nový 

výrobek). V případě, že je realizace projektu úspěšná, je zajištěna možnost 

vzniku vysokých příjmů. 

 Konzervativní strategie neboli strategie s nízkým rizikem – na rozdíl  

od agresivní strategie jsou vyhledávány projekty s nízkým rizikem, s relativně 

jistým výnosem, avšak s nižší výnosností (například vklady v bankách, státní 

dluhopisy nebo fondy peněžního trhu). 

 Strategie maximální likvidity investice – investor upřednostňuje projekty, které 

jsou schopny velmi rychlé přeměny na hotové peníze (například cenné papíry 

nebo termínové vklady). 

 

S investiční strategií také souvisí strategie dlouhodobého financování. V případě delšího 

časového horizontu je můžeme rozdělit na konzervativní, vyváženou a agresivní 

strategii. Mimo uvedené strategie se lze v globalizovaném světě setkat se strategií 

zahraničního investování, která může podniku poskytnout podstatnou konkurenční 
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výhodu v podobě technicko-technologické modernizace nebo zvýšení tržního podílu 

pomocí vstupu na nové trhy, ale i negativní dopad ve formě měnového rizika, neznalosti 

legislativy a zvýšené konkurenci. Dalším příkladem strategie s dlouhodobým 

financováním je například strategie nákupu podniku jako celku, která v pozitivním 

případě může vyvolat synergický dopad (Valach, 2006). 

 

2.3.3 Kapitálové plánování 

Předchozí kapitoly popisovali firemní cíle a strategie, které manažeři dodržují, aby bylo 

dosaženo podnikových cílů. Pro naplnění stanovených cílů ve formě maximalizace 

zisku, tržního podílu nebo růstu tržní hodnoty je zapotřebí predikovat budoucí vývoj,  

se kterým je investiční rozhodnutí spojeno. Je zapotřebí plánovat kapitálové výdaje. 

Investiční plánování bývá také součástí hlavního podnikového plánu, zaměřuje  

se především na optimalizaci rozhodnutí o investicích, jejích realizací a controllingu 

realizovaných investičních projektů (Wöhe, Kislingerová, 2007). 

Tyto plány lze v moderní praxi finančního řízen nazvat kapitálovým rozpočetnictvím 

(capital budgeting) nebo plánem krátkodobých kapitálových výdajů (capital expeditore). 

Hlavním kritériem pro dělení zmíněných rozpočtů je čas (Brealey, Myers, Allen, 2011). 

Dle Valacha (2006) lze rozpočty dělit na krátkodobé a dlouhodobé: 

 Krátkodobý investiční rozpočet –. Představuje konkrétnější a detailnější rozbor 

projektů. Obsahuje plánované výdaje, zhodnocení efektivnosti projektů  

a optimální varianty financování zpravidla na období jednoho roku. 

 Dlouhodobý investiční rozpočet - zachycuje hrubé představy podnikových 

investic především do hlavních složek majetku podniku, kterými jsou například 

budovy, výrobní zařízení, ale také investiční a nehmotný majetek. 

Kislingerová (2010) doplňuje finanční plánování o důležité aspekty, konkrétně potřebu 

prognózování, nalezení optimálního plánu a aktualizaci, tak aby bylo efektivní. 
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2.3.4 Fáze investičního procesu 

Podstatou úspěšné realizace investičního projektu je podrobná příprava. Proces přípravy 

počínající myšlenkou, až po samotnou realizaci a závěrečnou likvidaci projektu lze 

shrnou do čtyř fází (Fotr, Souček, 2005): 

1. Předinvestiční fáze 

2. Investiční fáze 

3. Provozní fáze 

4. Fáze likvidace 

Každá z uvedených fází disponuje určitou důležitostí pro daný projekt. Zvýšenou 

pozornost bychom měli upřít první fázi, která je pro úspěch konkrétního projektu 

naprosto nezbytná a zahrnuje velmi důležité předprojektové analýzy, například 

marketingové, ekonomické, finanční a technicko-technologické analýzy (Fotr, Souček, 

2005). 

 

Předinvestiční fáze  

Představuje počátek, sledování podnikatelských příležitostí, které vycházejí 

z podnikatelského prostředí podniku. Podnik by se neměl zaměřovat pouze na vlastní 

analýzy, ale pokud je to možné, měl by využívat i volně dostupná data, například  

ze statistického úřadu nebo volně dostupných výzkumům, a zjištěné výsledky 

kombinovat s vlastními analýzami. Dále je zapotřebí sledovat legislativní změny, vývoj 

na trhu a technologický vývoj daného oboru. Úkolem analýz nejsou podrobné a složité 

výsledky, ale seznam případných příležitostí, jako východisko předinvestiční fáze (Fotr, 

Souček, 2005). 

Identifikace podnikatelských příležitostí může v určitých případech zahrnovat 

výzkumnou studii, která posuzuje, jaké varianty investičního řešení připadají v úvahu. 

Po zhodnocení možných podnikatelských příležitostí, jsou prováděny předběžné studie 

včetně analýz, a často nákladná a detailní technicko-ekonomická studie a hodnocení 

projektu (Fotr, Souček, 2005).  
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Zásadní náplní technicko-ekonomické studie je dle Kislingerové (2010): 

 Analýza trhů, která se zaměřuje na poznání trhu, ve kterém bude projekt 

realizován. Znalost trhu, konkurenční situace a celkové poptávky je základní 

část k stanovení celkové marketingové strategii podniku, která bude 

korespondovat s podnikovou strategií. 

 Marketingová strategie je výstup výsledků marketingové analýzy. Zaměřuje  

se na zjištění cílového trhu, segmenty trhu, analýzy zákazníků, konkurence, 

distribuční kanály a vývoj poptávky. 

 Analýza vstupů se odvíjí dle zvoleného technologického procesu podniku. 

Zaměřuje se na plánování množství materiálových vstupů dle výrobních kapacit 

a velikosti procesu. Obzvláště určit materiálovou dostupnost, možnost 

substituce, kvalitu, vzdálenost dostupných zdrojů a cenovou úroveň, která přímo 

ovlivňuje efektivnost projektu. Zanedbávání technologického plánování  

a nesledování moderních trendů zásadně ovlivňuje pozici podniku na trhu. 

 Analýza výrobního zařízení souvisí s volbou vhodného pracovního zařízení, 

včetně volby efektivního technologického procesu, tak aby bylo docíleno 

požadované kvality. Volbu technologie mohou přímo ovlivnit disponibilní 

finanční prostředky, rozsah nabízeného sortimentu, který je schopna technologie 

zajistit, úroveň nákladů vztahujících se k dané technologii, náročnost na 

pracovní obsluhu nebo vliv na životní prostředí. 

 Analýza lidských zdrojů, tedy zajištění činnosti projektu odpovídající pracovní 

silou. Potřeba pracovní síly je odvislá dle výrobní technologie a charakteru 

pracovního zařízení. Plánování pracovních sil podléhá územní legislativě, 

mobilitě pracovních sil, kvalitě lidských zdrojů a v neposlední řadě nabídce a 

poptávce pracovních sil. 

 Plán realizace je spojen s přijetím daného projektu. Zaměřuje se na koordinaci, 

sjednocení termínů a zdrojů (materiálové, finanční, lidské a další), tak aby 

veškeré aktivity vedli k efektivnímu zvládnutí projektu. Plán realizace bývá 

často doplněn finančním plánem, analýzou společensko-ekonomických přínosů, 

kvalitativním a kvantitativním hodnocením nebo analýzou a řešením rizik. 
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Investiční fáze  

Vytváří skutečnou realizaci projektů a činnosti s realizací spojené. Ještě před samotnou 

realizací projektu je velice důležité vytvořit právní, legislativní a organizační základy, 

opatření finančních prostředků a zformování projektového týmu. Investiční fáze je 

složena z více etap, zpracování projektové dokumentace, realizační dokumentace, 

zahájení výstavby, zkušebního provozu a uvedení investice v užívání (Fotr, Souček, 

2011). 

 

Provozní fáze 

Provozní fáze má dva pohledy. První pohled je krátkodobý, zaměřuje se na sledování 

zkušebního provozu a zkoumá případné nedostatky technologického procesu 

realizované investice. Z dlouhodobého hlediska dochází ke sledování celé fáze realizace 

investice. V průběhu provozní fáze mohou nastat okolnosti, kdy nejsou naplněny 

uvažované předpoklady, což může zapříčinit zvýšení nákladů a jiné komplikace. 

Provozní fáze je klíčová z hlediska finančních příjmů pro zhodnocení efektivnosti 

investice (Fotr, Souček, 2011). 

 

Fáze likvidace  

Reprezentuje poslední fázi investičních projektů. Především obsahuje náklady, které je 

nutné vynaložit na likvidaci projektu. Tyto náklady mohou být spojeny s tvorbou 

rezerv, které mohou ovlivnit efektivnost investice (Fotr, Souček, 2011). 

 

2.4 Zdroje financování investičních projektů 
Pro uskutečnění investičních projektů je značně důležitá volba varianty a optimálního 

rozložení finančních zdrojů. Úspěšná realizace projektu je podmíněna dostatečným 

množstvím finančních zdrojů, aby mohl být projekt efektivně realizovatelný 

v požadovaném rozsahu a čase. V případě  plánování projektů na delší časové období, 

musí být i finanční struktura nastavena na delší období, tak aby nedocházelo  
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k nedostatku kapitálových prostředků v čase. Nedostatek kapitálu by mohl projekt 

zpomalit, nebo úplně zastavit. Optimální struktura zdrojů by měla odpovídat 

nákladovým požadavkům, stabilnímu účinku nejen na investici, ale na celý podnik 

(Scholleová, 2009). 

Výběr zdroje financování s sebou přináší důsledky, které se mohou projevit v ovlivnění 

rizika projektu, jeho diskontní míry nebo mohou ovlivnit cash flow podniku v podobě 

úroků, splátek dluhů a výplaty vlastního kapitálu. Nutností je zajistit finanční prostředky 

a jejich rozložení tak, aby bylo pokryto nejen financování projektu, ale také běžné 

financování jeho provozní činnosti. Zdroje financování lze podle Scholleové (2009) 

dělit dle původu a vlastnického vztahu, tak jak je uvedeno v Tabulce č. 2. 

 

Tabulka č. 2: Zdroje financování investičních projektů (zdroj: vlastní zpracování dle Scholleová, 2009) 

P
ů
v
o
d
 z

d
ro

jů
 

Vlastnictví zdrojů financování 

 

 

Interní 

Vlastní Cizí 

Zisk Podniková banka 

Odpisy Rezervy 

Externí 

Vklady vlastníků 
Úvěry finančních institucí 

Dluhopisy 

Dotace a dary Finanční leasing 

Venture capital 
Obchodní úvěry 

Ostatní závazky 

 

2.4.1 Vlastní zdroje 

Ekonomická literatura se shoduje s tvrzením, že vlastní zdroje jsou nákladnější 

z důvodu vázanosti kapitálu v podniku, kdy vlastníci požadují vyšší výnosnost z příčiny 

rizika, které je s vázaným kapitálem spojen. Nákladem vloženého kapitálu lze označit 

požadovanou výnosnost s ohledem na podstoupené riziko vloženého kapitálu 

(Scholleová, 2009). 
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Mezi interní vlastní zdroje lze řadit zdroje vycházející z vlastní činnosti podniku. Jedná 

se o odpisy nebo zisk. Financování investiční činnosti za pomocí interních vlastních 

zdrojů je označováváno jako samofinancování podniku (Scholleová, 2009). 

Dalšími vlastními zdroji jsou externí zdroje především ve formě vkladů vlastníků  

a venture capital, neboli rizikový kapitál, který se využívá obzvláště v případě 

financování rizikových projektů. Vkladatel tohoto kapitálu ovšem požaduje podíl  

na řízení projektu, vlastnictví podílu ve firmě a hodnotu vnitřního výnosového procenta 

investice ve výši 30 – 35 % (Scholleová, 2009). 

 

2.4.2 Cizí zdroje 

Jako cizí zdroje jsou považovány především obchodní úvěry, úvěry od bankovních 

institucí a finanční leasing. Cenou cizích zdrojů je úrok. Jak již bylo zmíněno, cizí 

kapitál je na rozdíl od vlastního kapitálu pro podnik efektivnějším zdrojem financování. 

Náklad cizích zdrojů ve formě úroků snižuje daňový základ a potažmo i výši placených 

daní (Kislingerová, 2010). 

V případě růstu zadluženosti podniku může docházet k zvyšování ekonomické 

efektivnosti, ale na druhou stranu se podnik stává pro věřitele rizikovějším z důvodu 

snižování ekonomické stability, která zapříčiňuje růst cen cizích zdrojů ve formě 

zvyšování úrokové sazby. Jak již bylo zmíněno, cenou cizích zdrojů je úrok, 

nejpoužívanějšími formami hrazení úroků jsou anuitní, konstantní a individuální platby 

(Kislingerová, 2010). 

Pomocí anuitního splácení jsou věřiteli hrazeny stejné částky za roční období, které 

postupně snižují dlužnou částku. Anuita v sobě obsahuje splátku úmoru, neboli 

samotnou splátku jistiny a úrok. Výše úroku, který je v anuitní částce obsažen se časem 

snižuje, na rozdíl od výše úmoru, který se postupem času zvyšuje. Výši anuity lze 

vyjádřit vztahem (Kislingerová, 2010): 

𝑎 = 𝐷 ∙  
𝑖 ∙ (1 + 𝑖)𝑛

(1 + 𝑖)𝑛 −  1
 

kde a je anuita, D – počáteční hodnota dluhu, i představuje úrokovou sazbu a n dobu poskytnutí dluhu. 
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Konstantní splácení znázorňují proměnlivé výše splátek. Splátka jistiny je po celou 

dobu úvěru konstantní, ale splátka úroku se každou splátkou snižuje. Je to z důvodu 

postupného klesání jistiny, z jejíž výše se vypočítává aktuální splátka úroku. 

Individuální splácení je závislé dle domluvy obou zainteresovaných stran (Kislingerová, 

2010).  
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3 Hodnocení investiční činnosti 
Realizované projekty jsou ovlivňovány řadou parametrů, které do investic vstupují. 

Dále jsou spojeny s rizikem ať už nepřímo nebo přímo souvisejícím s investičním 

projektem. Při rozhodování dané investice je důležité provést vyhodnocení ekonomické 

efektivnosti projektu, která se zpravidla měří výkonností nebo návratností 

investovaných zdrojů (Fotr, Souček, 2011). 

 

3.1 Parametry vstupující do metod hodnocení investic 
Ve vztazích, které budou vystupovat v této kapitole, budou veličiny respektující význam 

označených veličin popisovány v průběhu. Dříve, než budou představeny jednotlivé 

metody, které se využívají v rámci hodnocení ekonomické efektivnosti investic, je 

zapotřebí vymezit parametry, které do metod vstupují. Dle Scholleové (2009) lze 

parametry rozdělit do tří oblastí: 

 Faktory likvidity, které bývají zastoupena kapitálovými výdaji a příjmy. 

 Faktory času, které sledují období, ve kterém bude investice přinášet užitek. 

 Faktory rizika, které je nutné zohlednit v rámci požadovaného zhodnocení 

vloženého kapitálu. 

 

Dle Dluhošové (2008) lze výše uvedené parametry doplnit přímo o parametry, které 

vstupují a ovlivňují efektivnost investice. Konkrétně: peněžní toky, které souvisejí 

s investicí (FCF), náklady kapitálu (R), doba životnosti (T) a čistá současná hodnota 

(NPV). 

 

3.1.1 Peněžní toky vstupující do investičních projektů 

FCF představují veškeré příjmy a výdaje, které jsou vytvářeny po celou dobu životnosti 

projektu. V rámci predikce  FCF je důležité odstranit veškeré toky, které vznikli 

v minulosti tzv. utopené náklady, které nebudou ovlivňovat budoucnost projektu.  

Je zapotřebí zohledňovat pouze peněžní toky, které představují změnu před a po 

realizaci projektu. (Dluhošová, 2008).  
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Peněžní toky lze dle Dluhošové (2008) rozdělit na: 

 Jednorázové kapitálové výdaje, které jsou spojeny se zamýšlenou investicí. 

 Příjmy generované po realizaci investičního záměru. 

 

3.1.2 Jednorázové kapitálové výdaje 

Jednorázové kapitálové výdaje (JVK) jsou náklady, které představují veškeré výdaje 

spojený s danou investicí. Do výpočtu JVK vstupují výdaje na pořízení investičního 

majetku (INV) a přírůstek (∆) pracovního kapitálu (ČPK). JVK lze vyjádřit vztahem 

(Dluhošová, 2008): 

 

𝐽𝑉𝐾 = 𝐼𝑁𝑉 + ∆Č𝑃𝐾 

 

3.1.3 Příjmy z investice 

Dle Valacha (2006) je predikce nebo stanovení příjmů z investice (FCF) nejkritičtější a 

nejnáročnější problém v oblasti kapitálového neboli investičního plánování. Složitost je 

dána delší dobou očekávaných příjmů a tedy i působení více faktorů, které příjmy 

mohou ovlivnit. Uvažujeme-li o projektu, u kterého nebude docházet v průběhu provozu 

k dalším investicím lze FCF stanovit pomocí vztahu za pomocí čistého zisku (EAT), 

odpisů (ODP) a změnou pracovního kapitálu (∆ČPK): 

 

𝐹𝐶𝐹 = 𝐸𝐴𝑇 + 𝑂𝐷𝑃 − ∆Č𝑃𝐾 

 

3.2 Metody hodnocení investičních projektů 
Metody hodnocení investic mohou být rozděleny dle Schollerové (2009) na základě 

faktoru času, nebo dle efektu dopadu investice na základě sledovaných parametrů: 

 Peněžního toku (cash-flow) plynoucího z realizované investice v jednotlivých 

rocích (t). 
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 Doby životnosti, nebo délky předpokládaného provozu projektu (T). 

 Váženého průměru nákladů na kapitál (WACC) nebo nákladů na vlastní kapitál 

(RE) nebo cizí (RD). 

 

Dle Dluhošové (2008) lze na základě zohlednění faktoru času metody rozdělit  

na metody statické a dynamické. Toto rozdělení je specifikováno na Obrázku č. 4. 

 

 

Obrázek č. 4: Metody hodnocení ekonomické efektivnosti investice dle faktoru času (zdroj: vlastní 
modifikace dle Dluhošová, 2008). 

 

3.2.1 Statické metody 

Statické metody pružně nereagují na faktor času. Z tohoto důvodu se uplatňují  

u investic, u kterých čas nehraje zásadně významnou roli. Dalším faktorem statických 

metod je nezohledňování faktoru rizika (Valach, 2006). 

Tyto metody mohou být využívány pro analýzu investičních záměrů méně rozsáhlých 

projektů s kratší dobou životností. Jedná se například o nákup určitého stroje  

nebo krátkou výstavbu budov v řádu jeden až dva roky. Dále mohou metody sloužit 

jako doplněk v rámci manažerského rozhodování o investičních projektech. Nicméně 
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z důvodu nezohledňování faktoru rizika a malého zohlednění faktoru času je jejich 

vypovídací hodnota omezená oproti metodám dynamickým. Statické metody jsou 

v praxi velmi oblíbené z důvodu jednoduššího použití. Základními kritérii  

pro hodnocení investic pomocí statických metod jsou doba návratnosti, rentabilita 

investovaného kapitálu a metoda průměrných ročních nákladů (Dluhošová, 2008). 

 

3.2.1.1 Průměrné roční náklady  

Metoda pro stanovení průměrných ročních nákladů (PRN) se opírá o hodnocení investic 

z pohledu nákladů. Výstupem neboli efektem metody je úspora nákladů nejen v rámci 

jednorázového výdaje na počátku investice, ale i úspora během provozního času.  

Daná investice může mít malé provozní náklady, ale velmi vysoké náklady na zahájení, 

nebo naopak a je nutné obě složky zohlednit. Je tedy nutné brát v potaz obě nákladové 

složky. Výpočet průměrných ročních nákladů je dán vztahem (Valach, 2006): 

 

𝑃𝑅𝑁 = 𝑂𝐷𝑃 +  𝑅𝐸  ∙ 𝐽𝑉𝐾 + 𝑃𝑁 

kde ODP jsou odpisy, RE – požadovaná výnosnost, JVK  jednorázový náklad a PN – provozní náklady. 

 

Vzhledem k možnosti variability hodnot odpisů v jednotlivých rocích v průběhu 

investice je vhodné použít přesnější výpočet. Požadované výnosy a odpisy 

v jednotlivých rocích je možné vyjádřit anuitní splátkou pomocí vztahu zvaného jako 

umořovatel (Valach, 2006): 

 

𝑢𝑚𝑜ř𝑜𝑣𝑎𝑡𝑒𝑙 =  
𝑅𝐸(1 + 𝑅𝐸)𝑛

(1 + 𝑅𝐸)𝑛 − 1
 

 

Nákladová kritéria lze využít v případě, že nelze odhadnout ceny výrobků a tedy i určit 

zisk podniku v případě nahrazování strojních zařízení se stejnou provozní kapacitou. 
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Dále je možné metodu použít pří posouzení variant investic s podobnými efekty při 

uplatnění produkce na trhu. 

 

3.2.1.2 Rentabilita investovaného kapitálu  

Rentabilita investovaného kapitálu (ROCE) poměřuje průměrný roční zisk z projektu 

vůči pořizovací ceně investice. Ukazatelů rentability je známa celá řada. Z pohledu 

ekonomické praxe je nejčastěji využíván níže uvedený vztah (Dluhošová, 2008): 

 

𝑅𝑂𝐶𝐸 =
∅ 𝐸𝐴𝑇

𝐼𝑁𝑉
 

kde ∅ 𝐸𝐴𝑇 je průměrný roční zisk a INV je investiční výdaj. 

 

Výsledný ukazatel je využívám pro porovnání s výsledky srovnatelných projektů  

se stejným rizikem. Akceptovatelný projekt je projekt s nejvyšší hodnotou ROCE. 

 

3.2.1.3 Doba návratnosti investice 

Doba návratnosti (PP) určuje dobu, kdy dojde k vyrovnání výdajů pomocí 

generovaných příjmů plynoucích od začátků realizované investice neboli vyrovnání 

kapitálových výdajů kumulovanými peněžními toky. Pro výpočet je využíván vzorec 

(Dluhošová 2008): 

∑ 𝐹𝐶𝐹𝑡 = 𝐽𝑉𝐾

𝑃𝑃

𝑡=1

 

kde PP je doba návratnosti investice, FCF – volné peněžní toky v jednotlivých letech  

a JVK – jednorázový kapitálový výdaj.  
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3.2.2 Dynamické metody 

Na rozdíl od statických metod dynamické metody zohledňují faktor času pomocí 

diskontování vstupních hodnot, které do výpočtu vstupují. Taktéž zahrnují faktor rizika. 

Dle literatury je jednou z nejpoužívanějších metod metoda čisté současné hodnoty - Net 

Present Value (Schollerová, 2009). 

 

3.2.2.1 Čistá současná hodnota  

Čistá současná hodnota (NPV) je jednou z nejzákladnějších dynamických metod. 

Velkou výhodou je srozumitelnost metody a poskytnutí výstupu pro racionální 

investiční rozhodnutí. Představuje rozdíl mezi diskontovanými příjmy z investic  

a diskontovanými výdaji v případě trvání nákladů v delším časovém období (Valach, 

2006). 

Výpočet NPV se řadí mezi nejkorektnější hodnocení investičních záměrů z důvodu 

zohledňování hodnoty peněz v čase a možnosti součtu jednotlivých výsledků (je 

aditivní). Aby mohl být projekt přijat, hodnota NPV by měla být kladná. V případě 

kladného výsledku NPV dochází k zvyšování hodnoty podniku, na rozdíl od záporného, 

kdy plynoucí příjmy nepokryjí vydané investiční výdaje. Pro přesnější hodnocení 

výsledného efektu investice, je příhodné tuto metodu doplnit dalšími dynamickými  

nebo statickými metodami. Nedostatkem metody NPV je uměle nadhodnocený 

výsledek, ke kterému dochází při nastavení delší doby životnosti projektu. Z důvodu 

možnosti různých forem financování rozlišujeme NPV při nezadluženém projektu, tedy 

bez využití cizího kapitálu, a NPV zadluženého projektu (Kislingerová, 1997). 

 

Čistá současná hodnota nezadluženého projektu 

Čistá současná hodnota (NPV) u nezadluženého projektu lze vyjádřit pomocí rozdílů 

provozních příjmů a kapitálových výdajů. NPV lze obecně formulovat pomocí vztahu 

(Dluhošová, 2008): 
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𝑁𝑃𝑉 =  ∑ 𝐹𝐶𝐹𝐸𝑈𝑡 ∙ (1 + 𝑅𝑈)−1 +  𝐹𝐶𝐹𝐸𝑈0

𝑇

𝑡=1

 

kde T značí dobu životnosti projektu, FCFEUt označují volné peněžní toky v jednotlivých letech životnosti 

nezadluženého projektu, RU - náklad kapitálu, t - jednotlivá léta investice a FCFEU0 - volné peněžní toky 

plynoucí z investice. 

 

Nezadlužený projekt je charakteristický identickými hodnotami volných peněžních toků 

celkového kapitálu a vlastního kapitálu. Dále jsou totožné hodnoty nákladů kapitálu 

nezadluženého projektu, náklady na vlastní kapitál a náklady na celkový kapitál 

(Dluhošová, 2008). 

 

Čistá současná hodnota zadluženého projektu 

Měřítkem NPV je přírůstek hodnoty firmy, který plyne z uskutečněného investičního 

záměru. Je-li program financován cizím kapitálem je možné tento přírůstek odvodit 

z přírůstku aktiv nebo vlastního kapitálu. Je známo více přístupů výpočtu. Liší  

se v peněžních tocích a v nákladech na kapitál. Níže jsou uvedeny tři varianty výpočtu: 

NPV na bázi: vlastního kapitálu, cizího kapitálu a daňového štítu (Dluhošová, 2008): 

 NPV na bázi celkového kapitálu, které jsou diskontovány celkovými náklady na 

kapitál (WACC) lze vyjádři pomocí vztahu: 

𝑁𝑃𝑉 = ∑ 𝐹𝐶𝐹𝐹𝑡

𝑇

𝑡=1

∙ (1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶)−𝑡+ 𝐹𝐶𝐹𝐹0 

kde FCFFt jsou volné peněžní toky v jednotlivých letech, WACC – náklady na celkový kapitál a 

FCFF0 – volné peněžní toky z celkového kapitálu v období uvedení investice do provozu. 

 
 NPV na bázi vlastního kapitálu, který je diskontován sazbou nákladů na vlastní 

kapitál lze vyjádřit pomocí níže uvedeného vztahu: 

𝑁𝑃𝑉 = ∑ 𝐹𝐶𝐹𝐸𝑡 ∙

𝑇

𝑡=1

(1 + 𝑅𝐸)−𝑡 + 𝐹𝐶𝐹𝐸0 
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 NPV na bázi daňového štítu lze vypočítat pomocí součtu NPV nezadluženého 

projektu a čisté hodnoty daňového štítu u zadluženého projektu: 

𝑁𝑃𝑉 = ∑ 𝐹𝐶𝐹𝐸𝑈𝑡

𝑇

𝑡=1

∙ (1 + 𝑅𝑈)−𝑡𝐹𝐶𝐹𝐸𝑈0
+ ∑ 𝑇𝑆𝑡 ∙ (1 + 𝑅𝐷)−𝑡

𝑇

𝑡=1

 

kde TS je daňový štít 

 

3.2.2.2 Vnitřní výnosové procento  

Vnitřní výnosové procento (IRR) je vhodným nástrojem pro doplnění metody NPV. 

Vyjadřuje relativní míru výnosnosti po celou dobu trvání projektu (Kislingerová, 1997). 

Matematicky lze IRR vyjádřit pomocí níže uvedeného vztahu (Dluhošová, 2008): 

 

∑ 𝐹𝐶𝐹𝑡 ∙

𝑇

𝑡=1

(1 + 𝐼𝑅𝑅)−𝑡 = 𝐽𝐾𝑉 

kde T je doba životnosti projektu, t jednotlivé roky životnosti investice, FCF – peněžní toky investice a 

JVK – jednorázové kapitálové výdaje. 

 
Obecně platí, že čím je míra IRR vyšší, tím je projekt výhodnější. Při hodnocení 

investic pomocí ukazatele IRR může docházet k nesrovnalostem v případě 

nekonvenčních peněžních toků a při vzájemně se vylučujících projektů. Z tohoto 

důvodu tento vztah je v literatuře uváděn pouze jako doplňující kritérium k základní 

metodě NPV (Valach, 2001).  

 

3.2.2.3 Index ziskovosti  

Další dynamickou metodou pro hodnocení investic je Index ziskovosti (PI). Poměřuje 

přínosy z investic vůči výdajům vyjádřené v současné hodnotě. PI je dán vztahem 

(Scholleová, 2009): 
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𝑃𝐼 =
∑ 𝐹𝐶𝐹𝑡 ∙ (1 + 𝑅)−𝑡𝑇

𝑡=1

𝐽𝐾𝑉
 

kde T je doba životnosti projektu, t – jednotlivé roky životnosti investice, FCF – peněžní toky investice, 

JVK – jednorázové kapitálové výdaje a R – náklad investovaného kapitálu. 

 
Pro přijetí projektu platí podmínka, aby PI > 1. Využití ukazatele je výhodné v případě 

výběru z více investičních projektů. Slouží jako nástroj pro srovnání jednotlivých 

investic (Kislingerová, 1997). 

 

3.2.2.4 Diskontovaná doba návratnosti 

Diskontovaná doba návratnosti (DPP) upravuje statickou metodu PP zohlednění faktoru 

času. Je dána vztahem (Dluhošová, 2008): 

 

∑ 𝐹𝐶𝐹𝑡

𝐷𝑃𝑃

𝑡=1

∙ (1 + 𝑅)−𝑡 = 𝐽𝐾𝑉 

kde DPP je diskontovaná doba návratnosti, FCFt – peněžní toky investice, (1+R)-t – diskontované peněžní 

toky generovány v jednotlivých letech, R – náklad kapitálu, t – jednotlivá léta životnosti investice  

a JVK – kapitálové výdaje.  

 

I přes zmíněnou úpravu je výsledný efekt hodnocení investice relativně shodný. 

Z důvodu subjektivity při určování doby návratnosti a rozdílného hodnocení 

krátkodobých a dlouhodobých projektů (Kislingerová, 1997). 
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4 Riziko v investičních projektech 
Při přípravě, plánování a realizaci investičních projektů vstupují do těchto činností 

atributy rizika a nejistoty. Smejkal a Rais (2013) definují řízení rizik jako proces,  

v němž se subjekt řízení snaží zamezit působení již existujících i budoucích faktorů. 

Navrhuje řešení, která pomáhají eliminovat nežádoucí vlivy. Tyto činnosti představují 

většinou dlouhodobou perspektivu uvažování o těchto atributech a je potřeba řídit  

a respektovat jejich význam, protože ani kvalitní příprava a následná realizace nemůže 

zaručit hladký průběh a efektivní výsledky investice. Řízení rizika u investičních 

projektů reprezentuje činnost, jež by měla být součástí přípravy investičních záměrů  

a zohledňovat tyto kroky (Fotr, Souček, 2011): 

• Identifikovat rizikové faktory, posoudit jejich význam, jenž ovlivňuje budoucí 

efektivnost investice, její úspěšnost a neúspěšnost. 

• Stanovit a vyhodnotit dopady jednotlivých atributů (rizika a nejistoty), určit 

velikost rizika zda je přijatelné nebo nepřijatelné. 

• Posoudit možné kroky ke snížení rizikových faktorů, z hlediska nákladovosti na 

toto možné snížení. 

 

4.1 Klasifikace rizik 
Riziko lze klasifikovat a rozdělit dle mnoha druhů. Při hodnocení investičních projektů 

je možné se setkat s rizikem podnikatelským. Podnikatelské riziko představuje 

proměnlivost v provozních tocích a zisku před zdaněním. Závisí na prostředí, ve kterém 

podnik operuje. Vyznačuje se nebezpečím, že odhadované výsledky se budou lišit  

od reality, a to pozitivně nebo negativně s rozdílnou intenzitou (Fotr, Souček, 2011). 

Podnikatelské riziko lze podle Valacha (2006) klasifikovat na: 

 Podnikatelské riziko podle vazby na podnikové činnosti: 

Riziko objektivní – podnik nemůže toto riziko nijak zvlášť ovlivnit, 

nesouvisí s podnikovou činností (například přírodní jevy, politické riziko). 

Riziko subjektivní – přímo souvisí s činností podniku (například špatná 

adaptace na změnu). 

Kombinované riziko. 



40 
 

 Riziko vázané k jednotlivým činnostem podniku: 

Provozní – poruchy provozu, chybné procesy nebo technologie, stávky. 

Tržní – vývoj poptávky, ceny, měnového kurzu. 

Inovační – zavedení nové výrobkové řady, přechod na novou technologii. 

Investiční – investice do různorodých forem majetku podniku 

Finanční – vyplývající z využití různých forem kapitálu. 

 

 Riziko závislé na ekonomickém vývoji 

Systematické riziko – vniká z důvodu přirozeného ekonomického vývoje. 

Má vliv na všechny podniky (úrokové sazby, daně). 

Nesystematické riziko – jsou specifická a postihuje pouze jednotlivé odvětví. 

 

 Riziko dle stupně ovlivnitelnosti 

Ovlivnitelné – je možné se proti němu bránit pomocí určitých opatření. 

Například využití lepších bezpečnostních zařízení proti krádežím. 

Neovlivnitelné - nelze je ovlivnit. Například politická situace, sociální nebo 

daňové podmínky. 
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5 Matematické modelování 
Matematické modely jsou hojně využívány v mnoha vědních oborech. Jsou nástrojem 

pro simulaci systémů, analýz a prognóz. Pomocí modelů je možné definovat informace 

o chování systému, přestože tyto informace jsou ve skutečném systému velmi obtížně 

rozpoznatelné. Při využití matematických modelů a jejich simulací je možné vytvořit 

více variant řešení, jimiž lze rozvinout nové poznatky (Hřebíček, Pospíšil, Urbánek, 

2010). Pomocí takto získaných poznatků lze efektivně rozhodovat v situaci nejistoty  

a rizika (Gros, 2003). 

Matematický model je základním nástrojem operačního výzkumu neboli operační 

analýzy. Při modelování skutečného systému, je nezbytné mít na paměti, že model 

znázorňuje zjednodušený systém. I přes zmiňované zjednodušení by měl matematický 

model zahrnovat cíl analýzy, popis a vzájemné vztahy mezi jednotlivými postupy  

a činiteli, vlastní řešení a konkrétní výsledky včetně interpretace. Konkrétní výsledky je 

dále nutné verifikovat, popřípadě i implementovat (Jablonský, 2002). 

 

5.1 Proces modelování 
Než dojde k samotnému sestavení matematického modelu, je nutné zahájit proces 

zkoumání a získat data, pomocí kterých je možné daný model sestavit. Samotné řešení 

vzniká na základě analýzy výsledků (porozumění, predikce a kontroly). V případě 

vzniku neuspokojivého řešení je nutné proces opětovně zkoumat a získávat další data 

tak, aby bylo možné model modifikovat (Hřebíček, Škrdla, 2006). Výše uvedené kroky 

procesu modelování jsou blíže znázorněny na Obrázku č. 5. 

 

Obrázek č. 5: Proces modelování systému (zdroj: vlastní modifikace dle Hřebíček, Škrdla, 2006). 
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5.2 Obecné zásady matematického modelování 
Matematické modelování je odbornou činností, která vyžaduje týmovou spolupráci 

odborníků z různých oblastí (Hřebíček, Pospíšil, Urbánek, 2010). 

Při vytváření modelu je nutné zohlednit skutečnosti, které se vztahují nejen k vytváření 

matematického modelu, ale i k celkovému procesu, který je s modelem spojený. Taktéž 

je důležité dodržovat vhodné parametry a formu, a to již od zkoumání a sběru dat. 

Důležitým faktorem jsou i znalosti a prostředky vztahující se k matematickým  

a funkčním analýzám. V neposlední řadě jsou taktéž stěžejními znalosti techniky 

modelování a informačních a komunikačních technologií (ICT), popřípadě 

experimentální základna pro možnost ověření výsledků v praxi (Hřebíček, Škrdla, 

2006). 

 

5.3 Matematické modelování s využitím ICT 
V případě definování cílů a formulaci problému, je nezbytné zaměřit se na identifikaci 

modelu za pomocí odborné literatury a vědecké komunity. Zkoumaný systém je 

podroben analýze, dochází k zjednodušení, definování vstupů a výstupů, procesů, 

prvků, vazeb atd. Následuje výběr vhodného modelového systému a vytvoření základní 

struktury, která charakterizuje nejvýznamnější domněnky a hypotézy (Hřebíček, 

Pospíšil, Urbánek, 2010). 

Dalším krokem je vhodný výběr matematických deskripcí (nejčastěji popisy rovnicemi) 

sloužící k popsání systému. Při využití matematických deskripcí, které již byly 

publikovány a vztahují se k identickému problému, je nutné brát v potaz případnou 

odlišnost experimentálních podmínek nebo proměnlivost dat (Hřebíček, Škrdla, 2006). 

Po výběru matematických deskripcí následuje implementace pomocí vhodného 

hardwaru, řešení modelu společně s vizualizací, verifikace a interpretace výsledků 

včetně jejich uveřejnění. Důležitým prvkem modelování je modifikace modelu. 

Provádění modifikací není pouze z důvodů dosažení nesouladu se skutečností,  

ale i v případě vylepšení předešlých modelů (Hřebíček, Škrdla, 2006). 
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Veškeré výše uvedené kroky společně s vazbami, které v průběhu modelování vedou  

i opačným směrem jsou uvedeny na Obrázku č. 6 (Hřebíček, Pospíšil, Urbánek, 2010). 

 

 

Obrázek č. 6: Matematické modelování s využitím ICT (zdroj: vlastní modifikace dle Hřebíček, 
Pospíšil, Urbánek, 2010) 

.  
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6 Systém Maple 
Systém Maple je výkonný program kanadské společnosti Maplesoft Inc. (logo 

společnosti je zobrazeno na Obrázku č. 7), pomocí kterého je možné řešit složité 

matematické výpočty a početní moduly. Dále slouží na tvorbu dokumentů a prezentací. 

Také je často používán v různých oblastech výuky (Hřebíček, Pospíšil, Urbánek, 2010). 

  

Obrázek č. 7: Logo společnosti (zdroj: Maplesoft, ©2017) 

 

Poskytuje velmi pokročilé metody, prostředky, funkce a vestavěné knihovny. Je určený 

pro teoretické i praktické procesy a vývoj algoritmů s velmi dobře provedenou 

interpretací a vizualizací (Chvátalová, Hřebíček, Koch, Kalabis, 2015). 

Významnou předností programu je dostupnost v českém jazyce, rozsáhlý a systematický 

servis uživatelům a podpora tvůrčích aktivit pro výuku i praxi. V rámci 

konkurenceschopnosti si drží důležité místo především aktuálností a novými verzemi 

(Chvátalová, 2014). 

Od června 2017 je k dispozici nová verze Maple 2017, která s sebou přináší mnoho 

novinek a rozšíření. Například (Maplesoft, ©2017): 

 Nový Maple Workbook a interaktivní portál Math Apps. 

 Nové statistické nástroje pro vizualizaci a analýzu. 

 Rozšíření výpočetních možností a tzv. Clickable Math. 

 Možnost tvorby komplexních interaktivních aplikací a jejich sdílení. 

 Intuitivní a flexibilní používání datových typů pro analýzu a organizaci dat. 
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 Možnost použití nástrojů pro podporu škálovatelnosti a detekcí bariér. 

 A mnohé další. 

 

Systém Maple nabízí intuitivní uživatelské prostředí, řešení rovnic, vytváření 

obrovského množství variací 2D modelování a 3D ploch s možností animací, které je 

zobrazeno na Obrázku č. 8. Pomocí nástroje „point-and-click“, lze upravovat grafy i po 

vykreslení, přidávat nové křivky nebo měnit barevné vizualizace (Maplesoft, ©2017). 

 

 

Obrázek č. 8: Uživatelské prostředí (zdroj: Maplesoft, ©2017) 

 

Dále se systém Maple 2017 zaměřil na rozšíření možnosti výuky, konkrétně vznikl nový 

interaktivní portál Math. Jednotlivé soubory lze volitelně exportovat do formátu LaTeX, 

HTML, RTF a nově i do MathML, což je rozšíření HTML pro prezentaci 

matematických textů na webu. Maple umožňuje automatický převod svých příkazů a 

procedur do programovacích jazyků C, Java, Fortran 77 a Visual Basic (Maplesoft, 

©2017). 
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V rámci Maple 2017 také došlo k rozšíření použití tzv. Clickable Math, v kterém je 

možné za pomocí grafického uživatelského rozhraní nejen aplikovat funkce, ale i 

konvertovat zdrojový kód do programovacího jazyka Julia (Maplesoft, ©2017). 

Systém Maple používá více než osm set vzdělávacích institucí (například Harvard 

University, Stanford University nebo University of Oxford). Dále jej využívají 

výzkumné laboratoře a společnosti ve více než devadesáti zemích (například ABB, 

Siemens Bosch, Pixar nebo Samsung). Vědecké výpočty vytvořené pomocí systému 

Maple jsou využívány i společností NATO (Maplesoft, ©2017).  

Dominantní součástí systému Maple je „help“ (nápověda), která přispívá k pochopení 

problematiky od obecné algebry, diferenciálních rovnic, systémů, financí až po 

grafickou konstruktivnost. Pomocí nabídky nápovědy k zabudovaným dokumentům 

v systému Maple, poskytuje nejen demonstrativní příklady, ale i hotové programy, které 

lze spustit přímo v okně. Help systém umožňuje procházet jednotlivá témata a přispívat 

k nalezení informací pro konkrétní úlohu nebo příkaz. Mimo nápovědu je dostupných 

mnoho výukových materiálů, včetně videí a podpory (Maplesoft, ©2017). 
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ANALYTICKÁ ČÁST 

7 Představení vybrané společnosti  
Vybraná společnost, Dendera a.s., jejíž logo je zobrazeno na Obrázku č. 9, byla 

založena v roce 2004 jako česká akciová společnost. Společnost nejprve působila pouze 

v oboru zpracovávání plechu, konkrétně v oblasti řezání laserem a CNC-ohýbáním,  

a se zaměřením zejména na menší výrobní subjekty s kusovou nebo malosériovou 

výrobou (Sychrová, 2015). 

 

 

Obrázek č. 9: Logo společnosti (zdroj: Dendera, ©2015) 

 

Kusová nebo malosériová výroba má hlavní výhodu ve velkém množství odběratelů, 

kteří ovšem požadují menší množství výrobků v zakázce s velkou náročností na proces 

řízení výroby. Zaměření na větší počet odběratelů požadující kusovou  

nebo malosériovou výrobu je zlom v oboru zpracovávání plechů. Zmiňovaní odběratelé 

jsou velmi často opomíjeni většími firmami, které ve stejném oboru působí (Sychrová, 

2015). 

V průběhu své existence se společnost ve zvoleném oboru velmi dynamicky rozvíjela  

a dle požadavků zákazníků navyšovala výrobní kapacity ať už v oboru řezání laserem, 

ale i v CNC-ohýbání plechů. Postupem času tak začala rozšiřovat výrobní procesy 

v oblasti dokončování výrobků. Konkrétně jde o technologie vrtání, vyhrubování, 

vyztužování otvorů či výrobu závitů. Požadavky zákazníků i nadále narůstaly i v oblasti 

finalizace výrobků. Společnost vybudovala pracoviště pro zpracování profilového 

materiálu, pracoviště pro svařování, soustružení, frézování jednodušších dílů  

a v kooperaci zajišťuje povrchové úpravy mokrým lakem, komaxitováním i všemi 
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metodami zinkování. Vzorová produkce společnosti je představena na níže uvedeném 

Obrázku č. 10 (Zatloukal, 2017). 

 

 

Obrázek č. 10: Výpalky z laseru a ohnuté výpalky na CNC lisu (zdroj: vlastní fotografie) 

 

V průběhu první poloviny roku 2008 společnost nabízela kompletní výrobu 

jednoduchých dílů i svařovaných sestav. Z důvodu sortimentního nárůstu i nárůstu 

technologických pracovišť přestával být vyhovující pronajatý výrobní prostor a 

společnost se rozhodla zakoupit starý výrobní areál s úmyslem provedení celkové 

rekonstrukce a přestěhování výroby do vlastního výrobního areálu (Sychrová, 2015).  

V druhé polovině roku 2008 a zvláště v roce 2009 společnost výrazně postihla 

celosvětová finanční krize, která nejen zasáhla do výroby společnosti, ale změnila i 

veškeré časové plány. Výrazný pokles výroby byl ovlivněn též orientací pouze na 

tuzemský trh. Pomocí důsledného uplatnění krizového managementu a zavedením úspor 

ve všech oblastech byla krize úspěšně překonána (Sychrová, 2015). 

Finanční krize způsobila výrazný impuls pro další vývoj firmy. Společnost se před krizí 

výhradně orientovala na tuzemský trh. Po překonání krize začala expandovat i na 

zahraniční trhy, konkrétně na země v celé západní Evropě, dále na Slovensko, Polsko a 

Maďarsko. Výsledkem změny orientace na zahraničního zákazníka vzrostl export na 

současných 70 % objemu výroby. V současné době se společnost zaměřuje na export do 

Švédska, Dánska, Holandska, Francie, Španělska, Švýcarska, Německa, Rakouska a 

Slovenska (Sychrová, 2015). 
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Rostoucí trend výroby společně s růstem zisku a podpory dotačního titulu z prostředků 

Evropského fondu umožnil společnosti plánovanou rekonstrukci vlastního výrobního 

areálu. Rekonstrukce byla zahájena v roce 2014, následně proběhla dostavba výrobní 

haly, která je zobrazena na Obrázku č. 11, a celý projekt společně s přesunem výroby 

byl úspěšně dokončen v polovině roku 2015. V současné době má společnost 

k dispozici výrobní plochu přes 2 500 m2 a dále disponuje plochou 1 500 m2, která 

slouží jako případná rezerva pro další rozvoj firmy (Zatloukal., 2017). 

 

 

Obrázek č. 11: Výrobní hala (zdroj: Dendera, ©2015) 

 

Společně s novými výrobními prostory byly rozšířeny i další výrobní postupy 

umožňující výrobu ještě více komplexnějších a komplikovanějších výrobků a rozšířeny 

postupy například o svařování nerezových a hliníkových dílů. Kooperačně byly 

doplněny i další procesy. Jedná se o řezání vodním paprskem, CNC obrábění, CNC 

soustružení a další možnosti povrchových úprav (Zatloukal, 2017). 

Společnost je schopna nabídnout kusovou, malosériovou a středně sériovou výrobu 

širokého spektra výrobků ať už se jedná o jednoduché díly, či složité svařované sestavy 

s obráběnými komponenty. Společnost rovněž zajišťuje povrchové úpravy výrobků 

(Sychrová, 2015).  
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7.1 Organizační struktura společnosti 
Organizační struktura vybrané společnosti je v současné době velmi plochá. Obnáší dva 

stupně řízení - ředitele společnosti a jemu podřízené vedoucí oddělení, kteří dále řídí 

podřízené výkonné pracovníky. Při současném třísměnném provozu a strojním parku lze 

organizační strukturu popsat tak, jak prezentuje Obrázek č. 12 (Sychrová, 2015): 

 
Obrázek č. 12: Organizační struktura společnosti (zdroj: Sychrová, 2015) 

 

7.2 Monitoring současného vybraného výrobního procesu 
Dle výše uvedených informací o rozsáhlosti výroby společnosti a po osobní konzultaci 

s ředitelem společnosti byl pro účely této diplomové práce vybrán dílčí výrobní proces, 

konkrétně řezání plechů pomocí CO2 laseru (CO2  - kysličník uhličitý). 
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7.2.1 Princip CO2 laseru 

Jedná se o složitý proces, který lze velmi zjednodušeně popsat jako trubici s vhodným 

aktivním prostředím, většinou CO2 plynem. Konec trubice je doplněn o dvě rovnoběžná 

zrcadla, z nichž jedno zrcadlo je polopropustné. Prostor mezi zrcadly tvoří takzvaný 

rezonátor (Leonardo technology, ©2017). 

Principem CO2 laseru je přesun elektronů po valenčních vrstvách (z první valenční 

vrstvy na třetí), čímž se získává energie. Po přesunu se však stává elektron nestabilním 

a „nechce“ na vyšší valenční vrstvě zůstat. Na této úrovni je držen za pomocí plynu.  

Při následném klesání po valenčních vrstvách je vyzařována energie ve formě fotonu. 

Fotony jsou v rezonanční dutině mezi dvěma zrcadly směřovány tak, aby se energie 

koncentrovala a stala se koherentní (soudržná). Tím, že fotony absolvují společnou 

cestu, dochází ke koherenci paprsku s vysokou energií, kterou lze pomocí vhodné 

optiky nasměrovat do malého bodu nazývaného spot laseru. Tato energie je okem 

viditelná ve formě vycházejícího světla z laseru (Leonardo technology, ©2017).  

V průmyslu se nejčastěji používají pulzní lasery s krátkým pulsem a velkou výstupní 

energií. Krátkého pulsu s vyšší energií je dosaženo pomocí širšího pásma  

pro rezonanční komoru a více frekvencí v pásmu. „Jednotlivé frekvence musí být ve fázi 

s hlavní frekvencí. Následně dochází ke sčítání více frekvencí tak, že vzniká puls o vyšší 

energii a krátkém trvání“ (Leonardo technology, ©2017). 

CO2 laser nemá velké nároky na čistotu plynu. Dokonce příměsi plynného xenonu, helia 

nebo vodní páry se výkon laseru zvyšují. Nejčastěji se k aktivnímu prvku CO2  používá 

helium a dusík. V takovémto složení plynů dochází k výboji, který přenáší elektrony do 

excitovaného stavu. CO2 laser patří mezi nejvýkonnější typy laserů. Velké uplatnění 

nachází v průmyslu, především při zpracovávání plechů z důvodu své vlnové délky  

(10,6 µm, možnosti svařování a řezání oceli až do tloušťky 45 mm) je v průmyslu téměř 

nenahraditelný (Leonardo technology, ©2017). 

 

7.2.2 Základní metody řezání laserem 

Při řezání laserem je využíván zfokusovaný laserový paprsek, který zabezpečuje 

vysokou koncentraci energie. Umožňuje dělit materiály a slitiny nezávisle na jejich 
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tepelně-fyzikálních vlastnostech. Pomocí laseru lze dosáhnout velmi malé šířky řezu 

s minimální tepelně ovlivněnou zónou a minimální deformací materiálu. Z důvodu 

vysokého výkonu zařízení je zabezpečena vysoká produktivita práce a kvalita řezu 

(Zatloukal, 1995).  

Řezný proces probíhá na základě vzájemného působení paprsku, řezného plynu  

a řezaného materiálu.  Místo, kde ke vzájemné interakci dochází, je ohraničeno řeznou 

štěrbinou ve směru řezání a nazývá se čelem řezu. Paprsek působící na čelo řezu musí 

materiál natavit na teplotu, která zajistí změnu skupenství z pevného na kapalné  

nebo plynné. Řezný proces je vyobrazen na níže uvedeném Obrázku č. 13 (Zatloukal, 

1995).  

 

Obrázek č. 13: Model laserového řezu (zdroj: překresleno dle Zatloukal 1995) 

 

Řezání materiálu laserem je možné třemi základními metodami: oxidační, sublimační 

nebo tavnou (Zatloukal, 1995): 

 Oxidační řezání laserem – tato metoda využívá kyslík jako řezný plyn. 

Vzájemným účinkem roztaveného povrchu kovu a řezného plynu dochází 

k exotermní reakci, která materiál dále zahřívá. Následkem je širší řez horší 

kvality. Tento způsob není vhodný pro tvoření ostrých geometrických tvarů, 

malých otvorů a podobně. 
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 Sublimační řezání – sublimační způsob se v současné době využívá spíše zřídka. 

Materiál je v místě řezu odpařován. Pro zamezení velké tavné zóny na hraně 

řezu je nutná vysoká hustota energie laserového paprsku. U materiálu u nichž 

vniká tekutá fáze, je nutné kontrolovat tloušťku řezaného materiálů. Tloušťka 

materiálu nemůže být větší než tloušťka paprsku, aby nedocházelo ke zpětné 

kondenzaci materiálu. 

 Tavné řezání laserem – tavná metoda je vhodná především u řezů kovových 

materiálů, jako například hliníků, mosazi, mědi, pozinkovaných plechů  

a nerezových ocelí. Při této metodě je materiál lokálně nataven a tavenina je 

pomocí proudu plynu oddělena od základního materiálu. Do řezného místa je 

přiváděn proud vysoce čistého inertního plynu, který se na samotném procesu 

nepodílí, ale odvádí taveninu z řezu. Při použití dusíku jako inertního plynu 

s vysokou čistotou a vysokým tlakem 1 až 2 MPa je výsledkem lesklá řezná 

plocha, která z pravidla nevyžaduje žádnou další finální úpravu. Z tohoto 

důvodu je tato metoda využívána i u mnou analyzované společnosti. 

 

Prováděná analýza se zaměřuje na CO2 laser typ Amanda FO3015 NT, který je 

vyobrazen na Obrázku č. 14. 

 

Obrázek č. 14: Laser Amanda FO3015 NT (zdroj: vlastní fotografie) 

 

Tento laser má skladující základní parametry (Zatloukal, 2017): 

 Výkon 4 KW. 

 Rozměr řezného stolu 3 000 x 1 500 mm. 

 Maximální tloušťka řezaných materiálů:  

uhlíková ocel 15 mm 
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nerezová ocel 10 mm 

hliník 6 mm 

mosaz 4 mm.   

 Spotřeba řezného plynu: 20 až 100 m3/s.  

 El příkon: 35 až 85 kW. 

 

7.3 Stěžejní oblast 
Stěžejní oblastí vybraného dílčího výrobního procesu je asistenční plyn ve formě 

dusíku. Dusík byl vybrán proto, že spotřeba je opravdu vysoká. Je to pomocný plyn, 

který je možno vyrábět užitím generátorů. V aktuální době společnost dusík nakupuje  

a následně uchovává v zásobníku. Systém skladování kapalných plynů, který firma 

Dendera a.s. využívá, zobrazuje Obrázek č. 15 (Zatloukal, 2017). 

 

 

Obrázek č. 15: Systém skladování kapalných plynů (zdroj: vlastní fotografie) 

 

Systém tvoří menší tank na kapalný kyslík s jedním odpařovačem a větší tank  

na kapalný dusík se dvěma odpařovači. V tancích jsou uloženy plyny ve formě 

kapaliny. V odpařovačích dochází ke změně kapaliny na plynnou formu, která je 

využívána lasery jako pomocný plyn. Vstupní tlaky do laserů jsou u kyslíku 600 kPa  

a u dusíku 2,3 MPa (Zatloukal, 2017). 
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Nákup a uchovávání dusíku v zásobníku s sebou nesou nemalé náklady. Pro snížení 

nákladů a snížení závislosti na dodavateli, kterým je aktuálně (v r. 2017) firma Linde 

a.s., se společnost Dendera a.s. rozhodla zvážit možnost investice do zařízení generující 

dusík ze stlačeného vzduchu od společnosti Isolcell (Zatloukal, 2017). Analýza 

realizace tohoto zásadního kroku společnosti je stěžejním cílem mé diplomové práce. 

Pro zhodnocení investice je nutné brát v úvahu mnoho vstupních faktorů:nejen cenu 

investice a náklady na generování dusíku, ale i případné nutné části vstupující  

nebo ovlivňující funkčnost generátoru dusíku. Dusík je možné získávat ze vzduchu, 

avšak vzduch je nutné nejprve stlačit pomocí kompresoru. Již v tuto chvíli společnost 

vlastní dva kompresory a stlačený vzduch využívá pro různé ovládací části strojů  

a odstraňování třísek při mechanickém obrábění. Je tedy nutné zjistit, zda jsou 

kompresory schopny vytvořit dostatečné množství stlačeného vzduchu – konkrétně určit 

spotřebu stlačeného vzduchu pro stávající zařízení, případné ztráty a potřebné množství 

pro zajištění funkce nového zařízení. Aktuální podoba kompresorovny je 

zdokumentována na fotografiích na Obrázku č. 16. 

 

 

Obrázek č. 16: Kompresorovna (zdroj: vlastní fotografie) 

 

Fotografie vlevo zachycuje dva kompresory a vzdušník. V současné době společnost 

využívá pouze jeden kompresor a dochází k střídavému přepínání. Druhý kompresor  

tak tvoří 100% zálohu. Fotografie uprostřed zobrazuje odlučovače oleje a fotografie 

vpravo pak sušičku vzduchu spolu se záznamníkem, pomocí kterého získáme data  

pro vyhodnocení kapacity a ztrát stlačeného vzduchu v této výrobní části. 
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Potřebné množství dusíku se společnost Dendera a.s. rozhodla určit pomocí zařízení, 

které prezentuje Obrázek č. 14. 

 

 

Obrázek č. 14: Zaznamenávání dat (zdroj: vlastní fotografie) 

 

Pro získání dat pro svou diplomovou práci jsem realizovala měření příslušných hodnot, 

zaznamenávala reálně konkrétní materiál, který byl v daný čas pomocí dusíku řezán,  

a aktuální spotřebu dusíku. Na výše uvedeném obrázku je zleva vyfotografován snímač 

zaznamenávající data, který je připojen k záznamníku, způsob připojení snímače 

k plynovému potrubí, kterým plynný dusík protéká a záznamník. 
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8 Představení výrobce zařízení plánované investice - Isolcell 
Společnost Isolcell je italská společnost jejíž vznik se datuje na rok 1958, tedy jde 

o období italské hospodářské revoluce. Cílem společnosti bylo vyvinout technologii  

pro skladování ovoce, které se v dané oblasti pěstuje ve velkém množství. Dané území 

je nejdůležitější oblastí produkce jablek a hrušek v Evropě. Logo společnosti je 

zobrazeno na Obrázku č. 17 (Isocell, ©2017).  

 

 

Obrázek č. 17: Logo společnosti (zdroj: Isocell, ©2017) 

 

Z malé rodinné firmy se stala strukturovaná moderní společnost, která je součástí 

průmyslové skupiny nazvané Finanziaria Unterland Spa. Dnes je společnost 

považována za světového lídra v oblasti modifikace a řízení ovzduší.  Z tradičního 

oboru skladování ovoce a zeleniny se společnost pomocí inovací rozvíjí do mnoha 

oblastí. Vyvinuté technologie jsou využívány v mnoha odvětvích průmyslu například 

v oblasti chemického, farmaceutického či elektronického průmyslu a dále také  

v oblastech tepelných úprav a řezání laserem. Další důležitou oblastí, ve které  

se technologie využívají, je ochrana umění a historického dědictví (Isocell, ©2017). 

Historie společnost je silně spojena s technologickým vývojem a potřebami trhu. 

Společnost se výrazně zaměřuje na neustálé prosazování inovací, rozšíření zkušeností 

do nových oblastí a hledání řešení, která se někdy stanou globálními milníky. Cílem 

společnosti je stále se vyvíjet a zlepšovat (Isocell, ©2017). 

V roce 1958 začala společnost vyrábět první sklady s kontrolovanou atmosférou  

pro ochranu jablek a hrušek v Trentino Alto Adige. První plynotěsné chladírenské 

sklady byly vyrobeny z hliníkových fólií, které byly připevněny na polystyrénové 

desky. Postupem času docházelo k inovaci materiálu, z kterého byly sklady 
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zkonstruovány, ale především docházelo k vývoji řízení atmosféry ve skladech (Isocell, 

©2017). 

V letech 1961 – 1963 vznikla spolupráce s anglickou společností Hall Thermotank, 

která výráběla první CO2 absorbér (zařízení, které získává nebo odstraňuje požadovanou 

složku z plynné směsi pomocí absorpce). Společnost Isolcell nejprve absorbéry  

ve svých skladech využívala, a následně, i na základě licence začala sama vyrábět  

a exportovat po celé Evropě. Samozřejmostí byl vývoj a vylepšování abortéru, 

na kterém spolupracovala se švýcarskou společností Sulzer. V roce 1969 společnost 

Isolcell představila spalovací katalyzátor DEOXO, pomocí kterého docházelo ke snížení 

kyslíku v zásobníkách ovoce (Isocell, ©2017).  

V roce 1972 společnost vyvinula první ultrazvukové a paramagnetické analyzátory  

pro měření CO2 a kyslíku, a v Evropě zavedla automatizaci systémů pomocí 

elektromechanických programovacích jednotek (Isocell, ©2017). 

Z výše uvedených milníků je patrné, že společnost postupně plnila a plní vytyčené cíle 

(stále se vyvíjet a zlepšovat). V době vzniku se zaměřila na vytváření skladů a v nich 

požadovaných podmínek. Při zajištění vývoje prostoru se dále snažila vytvářet prostředí 

nejen pro zajištění delší doby čerstvosti ovoce, ale i vytvoření atmosféry pro dezinfekci 

potravin bez použití chemických produktů. Společnost má více než třicet tři patentů, 

spolupracuje s univerzitami a výzkumnými středisky na projektech, které nakonec 

vytvářejí praktická řešení, které jsou okamžitě implementována. Kromě toho je 

společnost Isollcel od roku 2000 certifikována jako výzkumná laboratoř uznávaná 

Ministerstvem univerzitního a technologicko-vědeckého výzkumu (Isocell, ©2017). 

Na základě této bohaté a úspěšné minulosti bylo firmě umožněno rozvíjet se i do dalších 

odvětví, vyvíjet i generátory plynů CO2 a proniknout do oblasti řezání pomocí laseru 

(Isocell, ©2017). A to je stěžejní oblast zpracování diplomové práce. 
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9 Společnost EIMEKO SAGL 
Společnost EIMEKO SAGL sídlí ve Švýcarsku. Je společnosti Dendera a.s. velmi 

podobná. Taktéž se zaměřuje na laserové řezání a zpracování plechů (Eimeko, ©2016). 

Logo společnosti je zobrazeno na Obrázku č. 18. 

 

Obrázek č. 18: : Logo společnosti (zdroj: Eimeko, ©2016) 

 

Společnost EIMECO SAGL tedy má stejnou filozofii jako námi vybraná společnost.  

Zaměřuje se na více zákazníků s různorodými požadavky při zpracování pechů.  

I do budoucna chce společnost zvyšovat klientské portfolio. Z tohoto důvodu je strategií 

společnosti modernizace technologické výroby a kvalita lidských strojů (Eimeko, 

©2016). 

Společnost již zařízení na řezání laseru od společnosti Isolcell využívá a námi vybrané 

společnosti umožnila svou výrobu navštívit a zařízení představit v rámci výrobního 

provozu (Eimeko, ©2016). 

Při naší návštěvě, této společnosti, která se konala ve výrobních prostorách společnosti 

ve dne 20. 6. 2017, nám bylo umožněno generátor dusíku vidět v provozu a reálně 

zhodnotit zvolenou investici. Generátor dusíku zachycuje Obrázek č. 19. 

 

 

Obrázek č. 19: Zařízení výrobního procesu (zdroj: vlastní fotografie)  
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10 Analýza nákladů při opatřování a držení dusíku 

10.1 Současné náklady 
Jak již bylo výše zmíněno, nákup a uchovávání dusíku s sebou nese nemalé náklady. 

Náklady se skládají nejen z prodejní ceny dusíku. Společnost dále hradí paušální platby 

(nájem tanku a servis), platbu, kterou ovlivňuje množství dodaného dusíku (silniční 

poplatek) a náklady spojené s množstvím dodávek z důvodu přepravy nebezpečného 

nákladu - ADR (Accord Dangereuses Route). Veškeré náklady v rocích 2014 – 2017 

jsou uvedeny v Tabulce č. 3. 

 

Tabulka č. 3: Náklady spojené s nákupem a uchováváním dusíku (zdroj: Vlastní zpracování dle 
interních dat společnosti). 

Rok 
Prodejní 

cena [Kč/m3] 

Paušální platby Silniční 

poplatek 

[Kč/m3] 

ADR 

 [Kč/počet dodávek] 
Nájem tanku 

[Kč/měsíc] 

Servis a ostatní 

poplatky [Kč/měsíc] 

2014 9,22  13 200,00  1 350,00  0,91  4 655,00  

2015 9,22 13 200,00  1 350,00  0,91 4 655,00  

2016 9,22 13 200,00  1 642,50  0,91 4 655,00  

2017 4,67  13 200,00  1 642,50  0,85  3 901,00  

 

Množství spotřeby dusíku je proměnlivé z důvodu kusové a malosériové výroby. 

Dle interních dat společnosti byl zjištěn alespoň průměr roční spotřeby dusíku, který je 

přibližně 35 000 m3 a odchylky v hodnotě ± 20 %, které vyplývají nejen z interních dat 

společnosti, ale také korespondují i s budoucími predikcemi. V nákladech je uvedena 

položka „ADR“, která se hradí při každé dodávce. Průměrné množství dodávek je deset 

dodávek ročně.  Konkrétní náklady v rocích 2014 – 2017 jsou uvedeny v Tabulce č. 4. 

 

Tabulka č. 4:Vypočtené náklady dle průměrné spotřeby a stanovených odchylek (zdroj: vlastní 
zpracování) 

Rok Množství dodaného dusíku [m3] Počet dodávek  Celkové náklady [Kč] 

2014 33 260 9 553 418,80 
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2015 41 870 12 654 603,10 

2016 35 540 10 584 680,20 

2017 28 100 8 364 430,00 

 

10.2 Náklady na pořízení a provoz generátoru 
V případě pořízení generátoru vzniknou náklady při pořízení přístroje včetně 

příslušenství, dále náklady spojené s výrobou dusíku a provozní a servisní náklady. 

V rámci příslušenství není potřeba investovat do nového kompresoru. Aktuální 

kompresory mají výkon 80 – 328 m3/hod. (2 krát 40 – 164 m3/hod.). Při současná 

spotřebě přibližně 120m3/hod. je zbývajících 200 m3/hod. dostatečným množstvím pro 

zajištění funkčnosti generátoru dusíku. Byla oslovena společnost B TECHNIK s.r.o., 

jejíž cenová nabídka na generátor dusíku a příslušenství je uvedena v Tabulce č. 5. 

 

Tabulka č. 5: Cenová nabídka pro generátor dusíku a příslušenství (zdroj: vlastní zpracování dle 
interních dat společnosti) 

Položka 
Cena za jednotku 

[Kč] 

Počet 

[ks] 

Celkem 

[Kč] 

Generátor N2 (10,16 m3/h při čistotě 99,999%) 

LASERPOWER LP100 vč. boosteru na 300 bar 
2 000 000,00  1 2 000 000,00  

Filtrace stlačeného vzduchu před generátorem 35 000,00  1 35 000,00  

Svazek tlakových lahví 12 krát 50 litrů na 300 bar 144 000,00  2 188 000,00  

Redukční ventil 300 bar (O783890) + připojení 6 000,00  2 12 000,00  

Propojení svazků a potrubní přívod k laseru  95 000,00  1 95 000,00  

Montáž, drobný a ostatní materiál, cestovní 

výlohy, seřizování, kontrola nastavení 
55 000,00  1 55 000,00  

Celková nabídka ceny   2 485 000,00  

 

Z důvodu očekávané životnosti přístroje ve výši deset let, je dále kalkulováno s ročním 

nákladem ve výši jedné desetiny celkové ceny, tedy 248 500,00,-Kč. 

Dále společnost B TECHNIK s.r.o. zajišťuje kompletní servis, kalibraci a revizi, jehož 

roční kalkulace je uvedena v Tabulce č. 6. 
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Tabulka č. 6: Roční kalkulace servisu, kalibrace a revizí (zdroj: vlastní zpracování dle interních dat 
společnosti) 

Položka 
Cena za jednotku 

[Kč] 

Počet 

[ks] 

Celkem 

 [Kč] 

Revize tlakových nádob 270 litrů do 15 bar 2 500,00  2 5 000,00  

Revize tlakových nádob svazky 12 krát 50 litrů 1 700,00  24 40 800,00  

Kalibrace senzoru čistoty N2 16 000,00  1 16 000,00  

Servisní úkony na boosteru  100 000,00  1 100 000,00  

Servis filtrace stlač. vzduchu před generátorem 12 000,00  1 12 000,00  

Celkové roční provozní a servisní náklady    173 800,00  

 

Poslední výdaje spojené s provozem nového zařízení jsou náklady na elektrickou 

energii spotřebovanou na výrobu dusíku. Dle parametrů zařízení a ceny energie vychází 

výroba 1 m3 vyrobeného stlačeného dusíku na 2,87 Kč. Bližší výpočet je uveden 

v Tabulce č. 7. 

 

Tabulka č. 7: Náklady na elektrickou energii (zdroj: vlastní zpracování dle interních dat společnosti) 

Spotřeba stlač. vzduchu na max. výkon generátoru [m3/hod.] 117,4 

Max. výkon generátoru N2 [m3/hod.] 12 

Výsledná spotřeba stlač. vzduchu na 1m3 dusíku [m3/hod.]  9,78  

Spotřeba el. energie na 1 m3 stlač. vzduchu [kW] 0,1 

Výsledná spotřeba el. energie na 1 m3 vyrobeného N2 [kW] 0,98 

Příkon boosteru [kW] 4 

Příkon boosteru na 1 m3 vyrobeného N2 [kW] 0,33 

Cena 1kWh, kterou platí společnost dodavateli energií [Kč] 2,12 

Náklady na el. energii na 1 m3 vyrobeného stlačeného N2 [Kč] 2,78 
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11 Měření spotřeby dusíku  
Jak již bylo zmíněno v kapitole 7.3 „(Stěžejní oblast)“, společnost Denedera a.s.  

se rozhodla zapůjčit měřicí přístroj pro určení přesného množství spotřebovaného 

dusíku. Pro měření se společnost rozhodla z důvodu vědomých ztrát dusíku. Ke ztrátám 

dochází při vypařování kapaliny z tanků, ve kterých je dusík uchován. Úniku lze 

pořízením generátoru předejít. 

Měření spotřeby dusíku bylo určováno pomocí zařízení, které je popsáno v kapitole 7.3. 

Toto měření probíhalo v termínu od 19. 6. 2017 do 12. 7. 2017. Hodnoty 

spotřebovaného dusíku jsou vyobrazeny v níže uvedené Tabulce č. 8. ve formě 

průměrného a maximálního průtoku v daný den v litrech za minutu, či po přepočtu 

v kubických metrech za hodinu. Šedou barvou jsou označeny dny, které nejsou dále do 

analýzy zahrnuty, neboť se jedná o víkendové dny a svátky. 

 

Tabulka č. 8: Hodnoty spotřebovaného dusíku (zdroj: vlastní zpracování dle naměřených hodnot) 

Datum Průměrný průtok Maximální průtok 
l/min. m3/hod. l/min. m3/hod. 

19. 6. 2017 102,3 6,1 482,4 28,9 
20. 6. 2017 143,3 8,6 551,5 33,1 
21. 6. 2017 107,3 6,4 1 032,5 62,0 
22. 6. 2017 4,2 0,3 503,5 30,2 
23. 6. 2017 5,5 0,3 543,3 32,6 
24. 6. 2017 0,0 0,0 0,0 0,0 
25. 6. 2017 0,0 0,0 0,0 0,0 
26. 6. 2017 131,2 7,9 644,0 38,6 
27. 6. 2017 61,9 3,7 713,6 42,8 
28. 6. 2017 25,4 1,5 398,6 23,9 
29. 6. 2017 130,7 7,8 920,3 55,2 
30. 6. 2017 119,7 7,2 1 333,0 80,0 
1. 7. 2017 0,0 0,0 0,0 0,0 
2. 7. 2017 0,0 0,0 0,0 0,0 
3. 7. 2017 11,4 0,7 1 330,0 79,8 
4. 7. 2017 8,0 0,5 1 188,0 71,3 
5. 7. 2017 0,0 0,0 0,0 0,0 
6. 7. 2017 7,1 0,4 15,5 0,9 
7. 7. 2017 6,7 0,4 16,0 1,0 
8. 7. 2017 0,0 0,0 0,0 0,0 
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9. 7. 2017 14,4 0,9 15,6 0,9 
10. 7. 2017 42,6 2,6 1 214,0 72,8 
11. 7. 2017 15,4 0,9 309,5 18,6 
12. 7. 2017 32,3 1,9 1 308,3 78,5 

 

Naměřená data mají velmi kolísavý charakter především z důvodu malosériové výroby, 

která je spojena s velmi rychlou změnou materiálu. Bylo nutné analýzu provést hlouběji 

a zaměřit se na takzvané referenční doby uvedené v Tabulce č. 9, pomocí kterých 

dochází k zjednodušení návrhu procesu. Byly vybrány doby s největší spotřebou dusíku. 

 

Tabulka č. 9: Referenční doby (zdroj: vlastní zpracování dle naměřených hodnot) 

Datum Průměrný průtok Maximální průtok 
l/min. m3/hod. l/min. m3/hod. 

20. 6. 2017 231,0 13,9 519,9 31,2 
21. 6. 2017 502,0 30,1 1 029,0 61,7 
30. 6. 2017 731,0 43,9 1 330,0 79,8 
12. 7. 2017 474,0 28,4 1 235,0 74,1 

Průměr/den: 484,5 29,1 1 028,5 61,7 
 

Celkový souhrn vyplývající z měření spotřeby dusíku pro laserové řezání, je uveden 

v Tabulce č. 10. 

 

Tabulka č. 10: Souhrn vyplývající z měření (zdroj: vlastní zpracování) 

Parametr: Hodnota N [l/min.] Hodnota N [m3/hod.] 

Nejvyšší průměrná spotřeba – referenční den 731,0 49,9 

Maximální spotřeba – referenční den 1333,0 79,8 

Průměrná spotřeba z měření ve dnech 60,6 3,6 

Maximální spotřeba za dny měření - průměr 782,0 46,9 

Spotřebované množství dusíku celkem (15 dnů)  1329 m3/15 dní 

Spotřeba z celkové spotřeby na den měření  88,6 m3/den 

Teoreticky přepočtená spotřeba na rok  

(250 dnů) 

 
22 150 m3/ rok 
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Při měření spotřeby dusíku byl zaznamenáván i konkrétní materiál (uhlíková ocel, 

nerezová ocel, hliník nebo mosaz) včetně tloušťky materiálu. Pomocí analýzy dat bylo 

potvrzeno, že hlavní faktor ovlivňující spotřebu dusíku je tloušťka řezaného materiálu. 

Data tedy byla uskupena dle tloušťky materiálu a pro jejich bližší představení jsou v 

tabulce č. 11 prezentovány základní statistické ukazatele souboru dat. 

 

Tabulka č. 11: Základní statistické ukazatele souboru dat (zdroj: vlastní zpracování dle interních dat 
společnosti) 

Tloušťka 
[mm] 

min 
[m3/hod.] 

max 
[m3/hod.] 

aritmetický 
průměr 

[m3/hod.] 
median 

[m3/hod.] 
modus 

[m3/hod.] 
rozptyl 

[m3/hod.] 
směrodatná 
odchylka 
[m3/hod.] 

0,5 0,78 18,78 14,28 14,28 10 20,25 4,5 
1 0,78 20,64 13,05 14,31 13 31,04 5,57 

1,5 0,24 28,92 12,87 15,3 15 50,08 7,08 
2 0,396 20,28 11,31 14,7 17 46,97 6,85 

2,5 2,1 27 11,72 15,12 17 105,01 10,25 
3 0,21 26,22 15,16 16,38 18 53,47 7,31 
4 4,14 23,4 15,86 17,13 19 36,95 6,08 
5 4,08 40,08 21,57 18,87 19 124,45 11,16 
6 1,86 33,06 20,18 22,89 20 142,52 11,94 
8 42,66 51,48 42,63 42,9 43 55,71 7,46 
10 51,42 58,8 50,06 51,42 50 60,08 7,75 

 

Intervaly naměřených dat dle tloušťky materiálu, aritmetický průměr, median a modus 

jsou znázorněny v Grafu č. 1 a 2. 

 

Graf č. 1: Intervaly naměřených dat – sloupcový graf (zdroj: vlastní zpracování v programu Maple) 
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Graf č. 2: Aritmetický průměr, medián a modus – spojnicový graf (zdroj: vlastní zpracování v 
programu Maple) 

 

Z uvedených hodnot je patrná silná závislost mezi tloušťkou materiálu a spotřebou 

dusíku. Uvedené hodnoty slouží především jako orientační informace. Pří měření 

spotřeby nebylo možné získat u všech tlouštěk materiálu adekvátní množství dat. Jsou 

patrné vysoké hodnoty rozptylu a směrodatné odchylky. Dále jsou zjevné odchylky 

v případě použití druhého typu laseru, který firma využívá. V neposlední řadě zásadní 

roli hrají proměnlivé časové intervaly, kdy laser nevykonává řezání materiálu, avšak 

dochází pouze k posunu materiálu, a laseru na místo řezu.  

I přes orientační vypovídající hodnotu dat jsou data pro firmu velmi prospěšná  

i z pohledu budoucího rozvoje výroby, kdy firma zvažuje nákup nového laseru, který by 

umožnil řezat materiály o větší tloušťce. 
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12 Porovnání nákladů dle variant opatřování dusíku  

12.1 Náklady dusíku spojené s nákupem a uchováním v zásobníku 
I přesto, že reálné náklady, které firma uhradila za nákup a uchování dusíku v rocích 

2014 – 2017 jsou uvedeny v kapitole 10.1, v Tabulce č. 12 jsou vypočteny hodnoty pro 

průměrnou spotřebu včetně odchylek ± 20 %, a jsou znázorněny v Grafu č. 3. Nejen, že 

je možné ověřit, že náklady spadají do uvedeného intervalu, ale především lze náklady 

dále porovnávat s hodnotami nákladů generátoru. 

 

Tabulka č. 12: Vypočtené náklady dle průměrné spotřeby a stanovených odchylek (zdroj: vlastní 
zpracování) 

Rok 
Celkové náklady [Kč] 

při spotřebě 28 000 m3 

Celkové náklady [Kč] 

při průměrné roční 

spotřebě (35 000 m3) 

Celkové náklady [Kč] 

při spotřebě 42 000 m3 

2014 504 790,00 575 700,00  646 610,00 

2015 504 790,00 575 700,00  646 610,00 

2016 526 027,50 579 210,00 632 392,50 

2017 381 340,00 410 320,00 439 300,00 

 

 

Graf č. 3: Přepočtené náklady dusíku z roků 2014 - 2017  - spojnicový graf (zdroj: vlastní zpracování 
v programu Maple) 
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12.2 Náklady v případě pořízení generátoru (bez měření dusíku) 
Dílčí kapitola je zaměřena na výpočet nákladů v případě získávání dusíku pomocí 

generátoru. Výpočet nákladů je vtažen k průměrnému ročnímu množství, které 

společnost nakupuje (35 000 m3 dusíku) včetně odchylky ± 20 %. Tyto hodnoty jsou 

uvedeny pro zhodnocení důležitosti měření, které obnášelo finančními prostředky  

a další investici v podobě času. V případě, že by měření nebylo uskutečněno, firma by 

pro hodnocení investice měla k dispozici pouze data uvedené v Tabulce č. 13. 

 

Tabulka č. 13: Náklady při získávání dusíku pomocí generátoru - vztaženo na průměrné 

nakupované množství, včetně odchylek (zdroj: vlastní zpracování) 

Náklady [Kč]  

při spotřebě 28 000 m3 dusíku 

Celkové náklady [Kč] 

průměrné roční spotřebě 

Náklady [Kč]  

při spotřebě 42 000 m3 dusíku 

505 005,00 519 600,00 534 195,00 

 

12.3 Náklady v případě pořízení generátoru (při využití dat měření) 
Při měření dusíku byla stanovena roční spotřeba 22 150 m3. V tabulkách č. 14, 15 a 16 

jsou vypočteny náklady, kdy naměřená spotřeba reprezentuje nejen průměrnou 

spotřebu, ale i hraniční hodnoty zvolené odchylky ± 20 % (tedy představují minimum 

zvoleného intervalu – pesimistická varianta, nebo naopak maximum – optimistická 

varianta). Uvedené náklady jsou porovnány v Grafu č. 4. 

 

Tabulka č. 14: Roční náklady při využití měření spotřeby dusíku - naměřená spotřeba reprezentuje 

průměrnou spotřebu (zdroj: vlastní zpracování) 

Náklady [Kč] při mezní 

hodnotě 17 720 m3  

Celkové náklady [Kč] při 

průměrné hodnotě 22 150 m3 

Náklady [Kč] při mezní 

hodnotě 26 580 m3 

471 562,00 483 877,00 496 192,00 
 

Tabulka č. 15: Roční náklady při využití měření spotřeby dusíku - pesimistická varianta (zdroj: 
vlastní zpracování) 

Náklady [Kč] při mezní 

hodnotě 22 150 m3  

Celkové náklady [Kč] při 

průměrné hodnotě 27 688 m3 

Náklady [Kč] při mezní 

hodnotě 33 226 m3 

483 877,00 499 271,00 514 666,00 
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Tabulka č. 16: Roční náklady při využití měření spotřeby dusíku - optimistická varianta (zdroj: 
vlastní zpracování) 

Náklady [Kč] při mezní 

hodnotě 14 766 m3  

Celkové náklady [Kč] při 

průměrné hodnotě 18 458 m3 

Náklady [Kč] při mezní 

hodnotě 22 150 m3 

463 352,00 473 613,00 483 877,00 

 

 
Graf č. 4: Porovnání nákladů – spojnice trendu (zdroj: vlastní zpracování v programu Maple) 

 

Z grafu je patné, že náklady, které firma za nákup a uchování dusíku hradila v rocích 

2014 až 2016 jsou vyšší než případné náklady spojené s pořízením a využíváním 

generátoru. V roce 2017 došlo k výrazným změnám podmínek. Snížila se prodejní cena 

dusíku, silniční poplatek i platba spojená s ADR. Toto změna nebyla náhodná. Celá 

výše uvedená analýza probíhala postupně. Nejprve byl proveden průzkum a zhodnocení 

cenových nabídek generátorů včetně příslušenství, servisu, kalibraci a revizí. Dále 

proběhla kalkulace provozních nákladů spojených s výrobou dusíku. Již v této fázi bylo 

patrné, že náklady plynoucí z nového zařízení jsou výrazně nižší, než je nákup  

a uchování dusíku. V této fázi došlo ke kontaktování dodavatele z důvodu ukončení 

dodavatelsko-odběratelské smlouvy. Na místo ukončení spolupráce došlo k jednání  

a následné úpravě podmínek.   



70 
 

NÁVRHOVÁ ČÁST 
V kapitole 10, s názvem „Analýza nákladů při opatřování a držení dusíku“ byly 

představeny náklady spojeny s opatřováním a uskladňováním dusíku, který je nezbytný 

pro hlavní výrobní proces vybrané společnosti.  Kapitola je rozdělena na dvě 

podkapitoly. Podkapitola 10.1 nazvaná „Současné náklady“ popisuje vývoj nákladů 

v rocích 2014 až 2017, které jsou spojeny s nákupem kapalného dusíku, dopravou, 

uchováním v pronajatých tancích, servisem a ostatními náklady. Podkapitola 10.2 

„Náklady na pořízení a provoz generátoru“ vyjadřuje náklady, které s sebou nese 

investice do nového výrobního zařízení společně se zajištěním revizí, kalibrací, servisu 

a nákladů spojených s výrobou dusíku ze stlačeného vzduchu pomocí kompresorů. 

Kapitola 11 „Měření spotřeby dusíku“ představuje analýzu konkrétní spotřeby dusíku  

s cílem oddělit ztráty, které vznikají odpařováním dusíku zpět do atmosféry. Pomocí 

základních statistických ukazatelů je potvrzená závislost mezi tloušťkou řezaného 

materiálu a spotřebou dusíku. Tyto data jsou prospěšná pro budoucí rozvoj výroby, kdy 

firma zvažuje nákup nového laseru, který by umožnil řezat i materiál o vyšší tloušťce. 

Dále v kapitole 12 nazvané „Porovnání nákladů dle variant opatřování dusíku“ dochází 

k zhodnocení aktuálních nákladů a nákladů v případě realizace investice. 

I přesto, že společnost zvažuje investici do zařízení s životností přibližně deset roků,  

při hodnocení investice se jeví jako dostačující statické metody, jelikož se nejedná  

o výrobní zařízení, které by úzce souviselo se zvýšení produkce nebo změně parametrů 

finálního výrobku. V případě rozhodnutí pro nákup generátoru, bude investice hrazena 

vlastními finančními prostředky, popřípadě za spoluúčasti dotací. Kompenzaci nákladů 

vlastního kapitálu spatřuje společnost ve výhodách nižší závislosti na dodavateli  

a snížení ekologického zatížení (zrušení převážení nebezpečného nákladu a uchovávání 

velkého množství kapaliny v tlakových nádobách).  

Jako kritériem pro přijetí nebo zavrhnutí sledované investice si společnost stanovila 

nižší nebo aspoň stejné náklady jako jsou při nákupu a uchování dusíku. Dle výše 

uvedených nákladů, z důvodu úpravy cen nákupu dusíku, je v současné době investice 

pro firmu nevýhodná. 
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V případě spolufinancování investice pomocí dotací (v případě kalkulací pomocí 

průměrných spotřeb) je mezní hodnota pro přijetí investice poměr: 44 % pořizovací 

ceny hrazeno pomocí dotací a zbývající část, tedy 56 % pořizovací ceny hrazeno 

společností Dendera a.s. V současně době je maximální výše dotací u nejlepších 

projektů v oblasti investic malých a středních firem přibližně 45 % pořizovací ceny 

investice. Tato výše má klesající tendenci. V případě zohlednění analýzy spotřeby 

dusíku je při pesimistické variantě poměr pro zajištění stejných nákladů při pořízení 

generátoru dusíku jako při jeho nákupu poměr: 36 % vstupní ceny hrazeno pomocí 

dotací a zbytek, tedy 64 % hrazeno firmou. Jednotlivé poměry i pro optimistickou 

variantu a průměrnou variantu spotřebu dusíku je uveden v Grafu č. 5. 

 

 

Graf č. 5: Financování investice pomocí dotací – spojnice trendu (zdroj: vlastní zpracování v 
programu Maple) 

 

V případě získání dotací na částečné financování investice je možné dosáhnout stejných 

nebo i nižších nákladů, které v současné době společnost za nákup a uchovávání dusíku 

hradí. Je ovšem nutné vzít v potaz, zda by výše dotací nebyla snížena z důvodu čerpání 

dotací v minulosti, popřípadě zda by dotace na generátor neovlivnila zamítnutí nebo 
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snížení dotací v budoucnosti. Společnost plánuje využít dotace při nákupu nového 

laseru, jehož pořizovací cena bude daleko, vyšší než je pořizovací cena generátoru.  

Pořízení nového laseru, který by rozšířil výrobu společnosti na řezání i vyšších tlouštěk 

materiálu by ovlivnilo i spotřebu dusíku, kterou právě tloušťka materiálu ovlivňuje. 

Konkrétní data jsou uvedena v kapitole 11 a znázorněna na Grafu č. 1 a 2.  

V případě pořízení nového laseru, který by umožnil rozšířit výrobu o řezání materiálu  

o tloušťce deset a více milimetrů, by došlo k výraznému zvýšení spotřeby dusíku.  

Na Grafu č. 6 jsou uvedeny mezní hodnoty spotřeby, kdy dochází k vyrovnání nákladů 

nakupovaného dusíku a vlastního získávání pomocí generátoru. Mezní hodnoty jsou 

určeny pomocí průměrné hodnoty nakupovaného množství dusíku a pomocí 

naměřených hodnot spotřeby, kdy je použita pesimistická varianta. Mezní hodnoty jsou 

60 000 m3 a 52 000 m3, v obou variantách se jedná o zvýšení spotřeby přibližně  

o 25 000 m3. 

 

 

Graf č. 6: Roční náklady generátoru dle závislosti na množství spotřebovaného dusíku – spojnice 
trendu (zdroj: vlastní zpracování v programu Maple) 
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Dle hodnot v Tabulce č. 11 je průměrná spotřeba dusíku u tloušťky deset milimetrů  

50 m3/hod. U nového laseru by se uvedená spotřeba z důvodu vyšší rychlosti řezu 

snížila přibližně na polovinu. V případě spotřeby nového laseru 25 m3/hod., by došlo 

k vyrovnání nákladů (nákup vs. vlastní generování dusíku) při využívání nového laseru 

v délce čtyř hodin denně. V případě řezání vyšších tlouštěk materiálu by tato doba byla 

ještě mnohem nižší.  

V době řešení faktorů a hledání možností jak oblast nákupu a uchovávání dusíku 

zefektivnit a snížit náklady se naskytla další varianta řešení. Nová varianta obnáší 

zakoupení vlastního tanku na uchování dusíku a nákup dusíku za tržní cenu na základě 

volné soutěže. V současné době je na trhu šest možných dodavatelů, kteří nabízejí 

kubický metr dusíku v ceně dvě až tři koruny, na rozdíl od současných 4,67,-Kč. 

Tato varianta je prozatím v jednání. Pro její zhodnocení je nutné skloubit podmínky 

nejen ceny jednotku dusíku, ale i pořizovací ceny tanku. Tato cena se pohybuje kolem 

1 250 000,- Kč. Dále je nutné zohlednit smluvní náklady vztahující se k revizím, 

kalibraci a servisu tanku, což je v současné době ve fázi jednání.  
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Shrnutí návrhové části: 

 V současné době je investice pro firmu nevýhodná. 

 V případě spolufinancování investice pomocí dotací je minimální výše dotace 

pro vyrovnání nákladů 44 % (dle kalkulací průměrné spotřeby). V případě 

zohlednění analýzy spotřeby dusíku, je při pesimistické variantě zapotřebí 

alespoň 36 % výše vstupní ceny. 

 Při pořízení nového laseru by došlo k výraznému zvýšení spotřeby dusíku. Již při 

zvýšení množství spotřeby o 25 000 m3, by došlo k vyrovnání nákladů 

nakupovaného dusíku a vlastního získávání pomocí generátoru. 

 V průběhu vytváření analýzy se naskytla nová varianta investice v podobě 

zakoupení vlastního tanku na uchování dusíku a nákupu dusíku za tržní cenu na 

základě volné soutěže. 

 

Ekonomický přinos: I přes zavrhnutí investice, měla vytvořená analýza vliv na snížení 

nákladů, a to z důvodu ovlivnění smluvních podmínek s dodavatelem. Konečné 

rozhodnutí v neprospěch pořízení nového generátoru je z pohledu firemních nákladů za 

aktuálních dodavatelsko-odběratelských podmínek nejvýhodnější variantou.  

 

Neekonomický přínos: Majitel společnosti je „technologický fanda“, v rámci diplomové 

práce je představena unikátní technologie, která je v současné době, v oblasti 

zpracovávání plechů, využívána pouze v zahraničí, a to ve velmi malé míře. I přes 

konečné rozhodnutí - zavrhnutí investice, je vhodné sledovat nové možnosti a další 

příležitosti rozvoje společnosti a zefektivnění práce. 
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ZÁVĚR 
Cílem práce bylo analyzovat výrobní proces, identifikovat faktory, které výrobní proces 

ovlivňují, navrhnout možnou změnu a vyhodnotit její dopad.  

V teoretické části diplomové práce byly definovány podnikové procesy, technický 

rozvoj výroby, hodnocení investičních činností, rizika, matematické modelování  

a systém Maple, který byl využíván k výpočtům a vytvoření grafů. 

Úvod praktické části je věnován vybrané společnosti, představení oboru podnikání, 

historii, postupnému vývoji a především monitoringu vybraného výrobního procesu, 

tady laseru společně s asistenčním řezným plynem - kapalným dusíkem. Dále byla 

představena společnost ISOCELL, výrobce generátoru dusíku, který je schopen nahradit 

aktuální systém opatřování dusíku, který se skládá z nákupu, dopravy a uskladnění 

kapaliny v pronajatých tancích. Mimo společnost ISOCELL je představena i společnost 

EIMEKO SAGL, která má stejný obor podnikání jako vybraná společnost a zařízení 

využívá.  

Nedílnou součástí analýzy výrobního procesu bylo i měření spotřeby dusíku, které bylo 

velmi časově náročné. Zdlouhavá byla nejen domluva zapůjčení měřícího zařízení, ale 

i konkrétní měření, u kterého byl zaznamenáván druh řezaného materiálu. Nejnáročnější 

částí analýzy spotřeby dusíku bylo roztřídění a uspořádání dat, které 

zahrnovalo konzultace s oborníky dané společnosti. Jejich zkušenosti umožnili vyčlenit 

z naměřených dat hodnoty, které by analýzu znehodnotili. Zjištěná přesná spotřeba 

dusíku, respektive množství dusíku, který je vypařován zpět do atmosféry, zásadním 

způsobem neovlivňuje celkové náklady. Vytvořená analýza má ovšem velký vliv pro 

budoucí rozhodování firmy. Uvedené hodnoty slouží pro predikci spotřeby v případě 

rozšíření výroby o nový výkonnější laser, který by opět využíval asistenční plyn 

v podobě kapalného dusíku. 

Ačkoli bylo pořízení generátoru pro společnost EIMEKO SAGL ekonomicky výhodné, 

v případě vybrané analyzované společnosti náklady na pořízení a provoz generátoru, 

které byly zjištěny pomocí statických metod, převyšují současné náklady spojené 

s opatřováním dusíku. Faktor času a rizika již nemělo význam zahrnovat. I přes 
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zavrhnutí investice, vytvořená analýza měla vliv na snížení nákladů, a to z důvodu 

ovlivnění smluvních podmínek s dodavatelem.  

Vytvořená analýza zvažuje i možnost snížení nákladů pomocí dotací nebo pomocí 

zvýšení spotřeby dusíku v podobě pořízení nového výkonnějšího laseru. Je ovšem více 

než pravděpodobné, že pořízení generátoru bude vždy ztrátové. V případě, že 

společnost nakupuje kapalný dusík, má od dodavatele také pronajatý tank pro uchování 

kapaliny a smluvně zajištěny ostatní služby, má dodavatel nastaveny ceny dostatečně 

vysoko. Analýza pro pořízení generátoru tedy může vycházet výhodněji. Avšak 

v případě požadavku ukončení smlouvy ze strany odběratele, sníží dodavatel náklady 

pod úroveň nákladů generátoru.  

Z tohoto důvodu vybraná společnost zvažuje nákup vlastního tanku pro přechovávání 

dusíku a pomocí volné soutěže vybrat dodavatele s nejnižší cenou. V České republice je 

celkem šest dodavatelů kapalného dusíku. Tržní cena na základě volné soutěže se 

pohybuje v rozmezí dvou až tři koruny za kubický metr. Je ovšem nutné zvážit ostatní 

náklady a především riziko jejich zvýšení z důvodu nízké konkurence a nutnosti jejich 

využití. 
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