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Rámcový přehled učiva kurzu Investi ční příprava technického projektu : 

Základní délka kurzu je jeden den. Kurz může být na požádání přizpůsoben do 2 dnů v závislosti na 
množství praktických cvičení a rozsahu probírané látky. Výuka probíhá na učebně vybavené příslušnou 
technikou ke kurzu, případně na dalších místech po dohodě s účastníky kurzu. A to v době od 9.00 do 16.00. 
Optimální počet posluchačů v kurzu je pět až deset. Součástí kurzu jsou výukové materiály. 

Kurz je zaměřený na investiční přípravu pro technický projekt. Vzorovým tématem je příklad rozšíření 
výrobní kapacity ve strojírenském podniku. V první polovině kurzu budou účastníci prakticky seznámeni 
s metodami kvantitativního hodnocení technických investic a se základními postupy při rozhodování o jejich 
realizaci, ve druhé polovině pak za pomoci lektora zpracují jednoduchou případovou studii zaměřenou na 
hodnocení konkrétní technické investice do jednoúčelového stroje. 

Účastníci kurzu budou umět prakticky připravit hodnocení technické investice jako podklad pro rozhodování 
o její realizaci. 

Kurz je určen technickým a vedoucím pracovníkům v průmyslových odvětvích a jejich kolegům, kteří se 
chtějí dozvědět více o hodnocení investic do technických projektů. 

Kurs je rozdělen do bloků s následujícím přehledem probírané látky: 
 

 
• Základní charakteristiky investi čních činností 

• Postup p ři rozhodování o technické investici 

• Statické metody hodnocení investic 

− Celkový příjem z investice, celkový čistý příjem z investice, průměrné roční cash flow, průměrná roční 
návratnost, průměrná doba návratnosti 

• Dynamické metody hodnocení investic 

− Diskontování, čistá současná hodnota (NPV), vnitřní výnosové procento (IRR), index ziskovosti (PI), 
doba návratnosti (PP), vliv inflace 

• Investice do obnovy 

 
 
Tato osnova obsahuje rámcový přehled učiva kurzu. Neobsahuje podrobné položky základního charakteru, 
které se samozřejmě probírají také. Rozsah a podrobnost probírané látky budou upraveny dle schopností 
účastníků kurzu. Na přání účastníků kurzu jsme schopni celou osnovu upravit a kurz přizpůsobit jejich 
konkrétním potřebám. 

 


