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Cvičení 2 – Formulace úloh LP II. 
 

Příklad 3 – Analýza portfolia 
 

Společnost Drink Invest se zabývá investicemi do akcií firem produkujících nápoje. Vedení 

firmy zvažuje investici 2 000 000 Kč do akcií 4 firem v ČR. Aby předešla ztrátám plynoucím 

z rizika, rozhodla se část peněz investovat do vládních obligací. Z dlouhodobého sledování 

finančního trhu vyplývají roční procenta výnosů a indexy rizika u sledovaných cenných papírů, 

jejichž hodnoty jsou uvedeny v tabulce. 

Na poradě managementu společnosti bylo rozhodnuto o následujících pravidlech: 

a) Do Českých mlékáren se nesmí investovat více než 200 tisíc Kč. 

b) Investice do obligací musí činit alespoň 20 % všech investic. 

c) Z hlediska diverzifikace portfolia nesmí žádná z firem vyrábějící alkoholické nápoje 

získat více než 800 tisíc Kč. 

d) Celkový vážený index rizika portfolia nesmí přesáhnout 0,05. 

Cílem společnosti je maximalizovat roční výnos portfolia při dodržení všech uvedených 

podmínek. Formulujte matematický model úlohy, nalezněte optimální řešení pomocí vhodného 

softwaru a výsledky ekonomicky interpretujte. 

 

 Výnos Index rizika 

České pivovary, a.s. 12% 0,07 

Víno Morava, a.s. 9% 0,09 

Moravská švestka, a.s. 15% 0,05 

České mlékárny, a.s. 7% 0,03 

Obligace 6% 0,01 

 

 

Příklad 4 – Směšovací problém (nutriční) 
 

V kuchyni zbylo vepřové maso, brambory, kuře, jahody a sýr. Každá z těchto potravin má jistou 

energetickou hodnotu [kJ], obsah vitamínu C [mg] a svou cenu [Kč] uvedenou v následující 

tabulce. 

 

Potravina Energie Vitamín C Cena 

Vepřové maso 1200 0 12,00 

Brambory 300 10 1,20 

Kuře 650 0 6,00 

Jahody 150 60 12,00 

Sýr 1260 0 10,60 

 

Sestavte denní skladbu výživy tak, aby energetická hodnota byla minimálně 6000 kJ, množství 

vitamínu C bylo 100 – 300 mg a cena byla minimální. 

a) Formulujte matematický model úlohy. 

b) Najděte optimální řešení pomocí vhodného softwaru a ekonomicky interpretujte 

výsledky. 

c) Navrhněte vhodné omezení tak, aby se stal výsledný jídelníček použitelným. 
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Příklad 5 – Směšovací problém s určeným procentním složením 

 

Předpokládejte, že máte dva druhy sterilované zeleniny. První z nich obsahuje v každé 

plechovce 100 mg vitamínu A a 100 mg vitamínu C, druhá směs obsahuje v každé plechovce 

100 mg vitamínu A a 200 mg vitamínu C. 

Cena za plechovku první směsi je 10 Kč a cena druhé směsi je 20 Kč za kus. Cílem je namíchat 

zeleninový salát tak, aby v něm bylo maximálně 2000 mg vitamínu A, minimálně 3000 mg 

vitamínu C, salát obsahoval minimálně 20 % první zeleninové směsi a maximálně 60 % druhé 

zeleninové směsi a jeho cena (náklady na jeho výrobu) byla minimální. 

a) Formulujte matematický model úlohy, najděte optimální řešení grafickou metodou (a 

také podle ZVLP) a ekonomicky interpretujte výsledky. 

b) Ilustrujte na grafickém řešení základní pojmy LP. 

 


