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Abstrakt

Cílem této diplomové práce je zpětné zhodnocení 

již realizovaného projektu ve společnosti Kermi 

s.r.o., včetně zhodnocení základních charakteristik 

projektu, cílů a jejich naplnění, zhodnocení analýzy 

rizika, posouzení zvolených metod hodnocení 

efektivnosti investic a porovnání plánovaných a 

skutečných hodnot. V teoretické části je pozornost 

věnována problematice investičního rozhodování, 

metodám hodnocení efektivnosti investičních, 

druhům financování, a nakonec problematice 

postauditů investičních projektů. Poznatky z 

teoretické části jsou pak aplikovány v praktické 

části. V té je nejprve představena společnost, 

která vybraný projekt realizovala a poté samotný 

projekt, u něhož je následně proveden postaudit. 

Hlavním výstupem této práce je určení faktorů 

úspěchu a neúspěchu daného investičního 

projektu a doporučení pro společnost ohledně 

provádění postauditů.

English summary

The aim of this diploma thesis is to retrospectively 

evaluate the already realized project in the 

company Kermi s.r.o. In the theoretical part, 

attention is paid to the issue of investment 

decision-making, investment efficiency evaluation 

methods, project financing, and finally the issue of 

post-audit of investment projects. Knowledge 

from the theoretical part is then applied in the 

practical part. First there is an introduction of the 

company that implemented the selected project 

and then an introduction of the project itself, 

which is the subsequently carried out post-audit. 

The main outcome of this thesis is to determine 

the success and failure factors of the investment 

project and propose recommendations for the 

company on the implementation of post-audits.

Náklady

Úspora 

nákladů

Diskontované 

CF

Kumulované 

disk. CF

Doba 

návratnosti

0 -23 036 696

1 5 680 220 5 259 463 -17 777 233

2 6 487 520 5 562 003 -12 215 230

3 6 487 520 5 150 003 -7 065 228

4 6 487 520 4 768 521 -2 296 707

5 6 487 520 4 415 297 2 118 590 4,5

6 6 487 520 4 088 238 6 206 828

7 6 487 520 3 785 406 9 992 234

8 6 487 520 3 505 005 13 497 239

9 6 487 520 3 245 375 16 742 614

10 6 487 520 3 004 977 19 747 591

Shrnutí postauditu

Kromě určení faktorů úspěchu a neúspěchu, jež 

vycházely z provedených zhodnocení, a 

doporučení ohledně provádění postauditů ve 

společnosti, byla součástí práce i diskuse ohledně 

jistých omezení postauditů u společnosti, jež je 

součástí koncernu. Jako jeden z hlavních faktorů 

úspěchu projektu byl určen projektový tým 

složený ze zkušených odborníků z různých 

oddělení, jež přispěl ke kvalitní přípravě projektu, a 

byly díky tomuto interdisciplinárnímu složení 

týmu pokryty všechny aspekty projektu. Hlavním 

faktorem neúspěchu bylo shledáno prodloužení 

projektu o půl roku, které způsobilo zpoždění 

uvedení do provozu některých zařízení a s nimi 

spojené úspory nákladů. Na základě těchto 

poznatků bylo stanoveno doporučení pro budoucí 

investiční projekty společnosti a po konzultaci s 

vedením společnosti i doporučení ohledně 

provádění postauditů

Tabulka: Doba návratnosti s reálnými hodnotami (Kč)

Zdroj: Vlastní zpracování z interních dokumentů


