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Anotace 

Práce se zabývá analýzou výnosů, nákladů a výsledku hospodaření společnosti 

OSTROJ a.s. ve sledovaném období 2009 až 2012. První kapitola obsahuje úvod, ve kterém je 

obsažen stručný popis a přiblížení dané problematiky čtenáři, cíl práce a odůvodnění, proč se 

autor zabývá touto problematikou. Ve druhé kapitole je rozepsána charakteristika a produkty 

společnosti, včetně její dlouholeté historie. Třetí kapitola obsahuje teoretické vymezení pojmů 

souvisejících s tématem práce. Čtvrtá kapitola patří podrobné analýze výnosů, nákladů a 

výsledku hospodaření společnosti, dále pak rozboru rentability, nákladovosti a relativními 

změnami nákladů podniku. Pátá kapitola se zabývá návrhy a doporučeními v oblasti výnosů a 

nákladů, poukazuje na slabá místa společnosti a navrhuje řešení na jejich optimalizaci. 

Poslední šestou kapitolou je závěr, který shrnuje a zhodnocuje celou práci. 

Klíčová slova: analýza, výnosy, náklady, výsledek hospodaření, rentabilita, nákladovost 

Summary 

The work deals with the analysis of revenues, cost and profit as OSTROJ in the 

reference period 2009 to 2012. The first chapter contains an introduction, in which is 

contained a brief description of the issue and approach the reader, objective work and the 

reasons why the author deals with this issue. The second chapter is broken down and 

characteristic products, including its long history. The third chapter contains a theoretical 

definition of terms related to the topic of this work. The fourth chapter includes a detailed 

analysis of revenues, cost and profit, as well as profitability analysis, cost and relative changes 

in farm costs. The fifth chapter deals with the proposals and recommendations of revenues 

and expenses, points to weaknesses of the company and suggests stated on their optimization. 

The sixth chapter is the conclusion which summarizes and evaluates all the work. 

Key words: analysis, revenues, cost, profit, profitability, cost 
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Seznam zkratek 

a.s.    akciová společnost 

BMW    Bayerische Motoren Werke (Bavorské rostlinné motory) 

CNC    Computer Numeric Control (numerické počítačové ovládání) 

CP    cenné papíry 

ČR    Česká republika 

DFM    dlouhodobý finanční majetek  

DHM dlouhodobý hmotný majetek 

DM    dlouhodobý majetek  

DNM dlouhodobý nehmotný majetek 

EAT Earning after Taxes (zisk po zdanění) 

hal haléř  

HDP hrubý domácí produkt 

HRC Hardness Rockwell Cone (zkouška tvrdosti pomocí kužele dle 

Rockwella) 

JAR Jihoafrická republika 

Kč Koruna česká 

kg    kilogram 

m    metr 

např.    například 

OFN    ostatní finanční náklady 

THP    technickohospodářský pracovník  

tis.    tisíc 

USA United States of America (Spojené státy Americké) 

VH výsledek hospodaření 

VW    Volkswagen 

VZZ výkaz zisku a ztráty 

°    úhlový stupeň 
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1. Úvod, cíl práce 

Každá společnost podnikající v určité oblasti chce mít co největší výnosy, a naopak, 

co nejmenší náklady. Je to i jeden z mnoha cílů podnikatelské činnosti. V praxi to není tak 

jednoduché, je to běžná problematika každého podniku. Některé náklady jsou dány 

legislativou, tím jsou pro podnik povinné a nedá se jim nijak vyhnout nebo je snížit. 

Z tohoto důvodu se provádějí různé analýzy nákladů. Co se týká výnosů, na podporu jejich 

růstu se provádějí marketingové výzkumy, reklamní kampaně, zajišťuje se péče o 

zákazníky apod. Dále podnikatelské subjekty provádějí analýzu výnosu nákladu a VH 

interně, nebo také externě prostřednictvím různých firem zabývajících se touto 

problematikou. Vedení společností chtějí znát stav jednotlivých nákladových a výnosových 

položek podniku z důvodů odhalení svých slabých a silných stránek v oblasti výnosů a 

nákladů. Na základě těchto údajů pak mohou provést příslušná nápravná opatření.  

Cílem diplomové práce je analyzovat výnosy, náklady a výsledky hospodaření v 

opavské akciové společnosti OSTROJ a.s. za účetní období 2009 až 2012, poukázat na 

slabá místa podniku a navrhnout opatření pro jejich optimalizaci. 

U podniku OSTROJ a.s. je třeba provést analýzu výnosů, nákladů a VH proto, že si 

lze z výročních zpráv podniku všimnout, že za období 2009 až 2012 vykazoval určité 

výkyvy jednotlivých výnosových i nákladových položek. Ve vysoké míře za to mohla 

ekonomická krize, která zasáhla společnost hlavně v roce 2010. V tomto roce byly celkové 

náklady podniku větší než celkové výnosy a tudíž se podnik ocitl ve ztrátě. Na základě 

provedené analýzy je pak dalším cílem práce navrhnout opatření pro zlepšení dosavadní 

situace. 

Práce se zaměřuje na nejvýznamnější náklady společnosti, tedy náklady, které mají 

největší hodnotu a nejvíce tak zatěžují společnost po nákladové stránce. Bude proveden 

rozbor těchto nákladů pomocí vertikální a horizontální analýzy a následně navrženo 

opatření jak tyto náklady snížit na vhodnou úroveň. Práce se zaměřuje také na optimalizaci 

výnosů, zde bude taktéž provedena vertikální a horizontální analýza. Vzhledem k tomu, že 

OSTROJ a.s. je výrobcem průmyslového zboží, uplatnění marketingu nebude mít takový 

význam jako u spotřebního zboží, ale je s ním potřeba počítat. Společnost, která je 

producentem průmyslového zboží a jejími odběrateli jsou průmysloví zákazníci, musí dbát 

na to, aby tyto zpravidla dlouhodobé zákazníky neztratila a snažit se udržovat 

dodavatelskoodběratelské vztahy způsobem, který bude uveden v textu práce.  
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Dále bude proveden rozbor výsledku hospodaření, rentability tržeb a rentability nákladů a 

také relativní změny dílčích nákladů společnosti. 

Téma jsem si vybral, nejen proto, že jsem měl možnost získat interní informace a 

data od společnosti OSTROJ a.s., ale také protože mě tato problematika během studia na 

vysoké škole zaujala a chtěl bych se jí nadále věnovat. Věřím, že výstup této práce bude 

prospěšný nejen společnosti OSTROJ a.s. ale také bude prospěšný mé osobě po stránce 

získaných zkušeností, které budu moci zúročit v praxi. 

Diplomová práce je koncipována do 6 rozsáhlých kapitol. Konkrétní popis všech 

kapitol je uveden v anotaci této práce.  
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2. Charakteristika akciové společnosti OSTROJ a.s. 

Opavský podnik OSTROJ a. s. je významným producentem důlního zařízení pro 

všechny podmínky hlubinného dobývání a dalších strojírenských výrobků s více než 

šedesátiletou tradicí výroby. Rovněž je schopen kompletně vybavit porub včetně odtěžení. 

OSTROJ a.s. si klade kvalitu na první místo. Díky vývojovým možnostem je 

schopen plnit individuální požadavky zákazníků a proto důlní zařízení této společnosti je 

využíváno po celém světě.[8] 

 

Obrázek 1: Logo společnosti [7]  

 

Obrázek 2: Sídlo společnosti [6] 
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Společnost OSTROJ a.s. je organizačně rozdělena do šesti divizí. Každá divize má 

své výrobky. Jsou to tyto divize: 

- Důlní stroje; 

- Kovárna a kalírna; 

- Strojírna; 

- Hydraulika; 

- Nástrojárna; 

- Galvanovna.  

2.1 Důlní stroje 

Důlní stroje představují výrobní program s nejstarší tradicí. Tato divize má v podniku 

největší vývojové a výrobní zkušenosti. Díky tomu je v České republice největším 

producentem důlních zařízení pro hlubinnou těžbu a zpracování uhlí. Společnost Ostroj a.s. 

je schopna vybavit porub včetně odtěžení metodou Longwall
1
. 

K dodávaným strojům patří především důlní kombajny, mechanizované výztuže, 

hřeblové a pásové dopravníky, pluhové dobývací soupravy, individuální hydraulické 

výztuže, hydraulické stojky a válce a další komponenty hydrauliky.  

Stroje jsou konstruovány tak, že odolají nejtěžším důlním podmínkám a ochrání jak 

osádku, tak i samotnou konstrukci stroje. Důlní kombajn je určen pro hlubinnou těžbu uhlí 

ve slojích o mocnostech 0,6-6 m a úklonech až 110°. 

Jeden z největších úspěchu v této divizi společnost zaznamenala v roce 2012, kdy 

dodala do zemí střední Ameriky mechanizované výztuže, hřeblové dopravníky, elektrické 

zařízení a hydraulický agregát. 

Společnost své výrobky pravidelně vystavuje na světových veletrzích a exportuje 

důlní stroje a zařízení do zemí Ruska, Ukrajiny, Polska, Mexika, Turecka, Španělska, 

Kolumbie.[9] 

                                                           
1
 Longwall - je metoda hlubinné těžby uhlí, kde je dlouhá uhelná zeď těžena v jednotlivých plátech o tloušťce 

0,6–1 m. Uhelná zeď (blok uhlí, ve kterém se těží) je dlouhá 3–4 km a široká 250 – 400 m. (anglická 

wikipedie) [10] 
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2.2 Kovárna a kalírna 

Divize disponuje skupinou odborníku s dlouholetou praxí v oboru výroby ocelových 

zápustných výkovků. Svým zákazníkům společnost poskytuje komplexní služby 

zahrnující: 

- Kování; 

- Konstrukci kovacího nářadí; 

- Výrobu výkovků; 

- Tepelné zpracování výkovků; 

- Obrábění výkovků; 

- Povrchové úpravy. 

Společnost je schopná vyrobit ocelové zápustné výkovky v nejvyšší kvalitě 

zpracování váhy od 0,1-25 kg.  

O kvalitě výrobku svědčí velké uplatnění v automobilovém průmyslu. Jsou to 

například značky Mercedes, Ford, VW, Lexus, Toyota, Porsche, BMW, Škoda, Audi, 

Volvo, Cadillac, Renault a další. 

Mimo Českou republiku tato divize dodává své produkty do Německa, Francie, 

Velké Britanie, Maďarska, Polska, Nizozemí, Slovenska a Číny. 

Podnik nadále rozšiřuje systémy řízení a zdokonaluje se ve snaze uspokojit i toho 

nejnáročnějšího zákazníka.[9] 

2.3 Strojírna 

Divize strojírna patří mezi významné producenty vysoce kvalitních opracovaných 

svařenců. Výrobní program této divize zahrnuje komplexní výrobu svařovaných dílů 

důlních strojů vlastní konstrukce a také výrobu svařovaných dílů externích zákazníků 

podle jejich technické dokumentace. 

Strojírna přináší efektivní a inovativní řešení z hlediska nákladů pro významné české 

i zahraniční strojírenské výrobce. 

Ostroj a.s. se specializuje zejména na tyto druhy svařenců a ocelových konstrukcí: 

- Díly důlních strojů; 

- Díly stavebních strojů; 
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- Díly hydraulických jeřábů; 

- Díly demoličního nářadí; 

- Nakládací plošiny k letadlům; 

- Další konstrukčně nároční ocelový prvky. 

Strojírna je technologicky plně vybavena pro výrobu středně těžkých opracovaných 

svařenců. Mimo svařování podnik také zajišťuje CNC obrábění těchto dílu. U některých 

produktů se provádí také montáže mechanických a hydraulických komponentů.  

Výrobky společnost dodává do těchto zemí: Německo, Francie, Rakousko, Španělsko.[9] 

2.4 Hydraulika 

OSTROJ a.s. má dlouholetou tradici a bohaté zkušenosti v oblasti projekce, 

konstrukce a výroby hydraulických zařízení jako jsou díly pro hydromotory, hydraulické 

válce, hřídele, ozubená kola a jiné obráběné díly pro strojní zařízení. Společnost nabízí 

sériovou i kusovou zakázkovou výrobu. 

Mezi výhody této divize patří dlouholeté zkušenosti v oblasti hydraulických zařízení, 

individuální přistup k potřebám zákazníků a profesionální tým odborníků společnosti 

OSTROJ a.s. 

Co se týká ekologie, podnik soustřeďuje výrobu tak, aby neuškodila životnímu 

prostředí.  

OSTROJ a.s. je spolehlivým partnerem v oblasti hydrauliky nejen v České republice, 

ale také v zahraničí. Své výrobky dodává do těchto zemí: Rusko, Ukrajina, Turecko, 

Francie, Německo, Slovensko, Rakousko a USA.[9] 

2.5 Nástrojárna 

Nástrojárna patří mezi špičkové výrobce v oblasti střižných a lisovacích nástrojů, 

nástrojů pro tváření za tepla, nízkotlakých i vysokotlakých forem na hliník, prototypových 

forem, kontrolních přípravků a přístrojů pro přesné CNC obrábění. 

 Společnost nabízí svým zákazníkům výrobu nástrojů a forem podle vlastní 

konstrukce nebo podle dokumentace dodané zákazníkem. Na požadavek zákazníků je 

možné vyrobit díl do tvrdosti 62 HRC. Dále výrobky z litiny, hliníku, nerezové oceli, 
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titanu, barevných kovů atd. Maximální váha výrobku je 5 tun. Největší rozměry výrobků 

jsou limitovány rozměry strojního parku. 

Nabízené výrobky v této divizi: 

- Formy na hliník; 

- Střižné a lisovací nástroje; 

- Nástroje pro tváření za tepla; 

- Prototypové formy; 

- Kontrolní přípravky; 

- Přesné CNC obrábění a broušení; 

- Elektroerozní obrábění. 

Podnik je schopen pružně reagovat na nové trendy v oboru a být strategickým 

dodavatelem pro významné zákazníky. Převážně ve výrobě nástrojů a forem na výrobu kol 

pro automobilový průmysl. 

Divize je zaměřena nejen na tuzemské zákazníky, ale také na zákazníky zahraniční a 

to hlavně ze zemí Evropské unie. Dodává výrobky do Ruska, USA, Francie, Švýcarska, 

Polska, Belgie, Rakouska, Itálie, Číny, JAR.[9] 

2.6 Galvanovna 

Galvanickým pokovováním se společnost OSTROJ a.s. zabývá už více než čtyřicet 

let. Galvanovna provádí galvanické zinkování a tvrdé funkční chromování na čtyřech 

galvanických linkách. Podnik poskytuje profesionální servis v oblasti povrchových úprav 

cca tří stům strojírenských firem. Součástí služeb galvanovny je i plastování.  

2.7 Historie společnosti 

Historii akciové společnosti OSTROJ a.s. lze vymezit do následujících let: 

1878 – Založena firma Eduard Tatzel, opavská strojírna a slévárna. 

1948 – V lednu byla schválena výstavba nového areálu a na Těšínské ulici 28. srpna byl 

poležen základní kámen. 

1949 – V lednu byla zaregistrována ochranná známka OSTROJ. 

1977 – OSTROJ se stal koncernovým podnikem OKD. 
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1989 – OSTROJ se stal státním podnikem. 

1992 – V květnu se stal OSTROJ akciovou společností. 

1993 – 1994 – Společnost byla prodána v kupónové privatizaci. 

1999 – Stabilizace akciové struktury, balík akcii získal jeden akcionář 

2005 – Od 1. srpna byl změněn obchodní název společnosti na OSTROJ a.s. a byla 

realizována nová podoba loga společnosti. 

2008 – Nárůst strojních a stavebních investic 

2009 – Dokončení výstavby dvou hal, divize Nástrojárna a Důlní stroje. Dokončení 

přeměny podoby akcii.  

2010 – Pokračování investičních akcí a realizace investic s podílem dotací. 

2011 – Dokončení rekonstrukce hal pro divize Kovárna a kalírna, Hydraulika, Strojírna.[8]  
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3. Teoretické vymezení výnosů, nákladů a výsledku 

hospodaření 

3.1 Výnosy 

Výnos v podniku představuje veškeré peněžní prostředky, které podnik získá za 

určité období, ze své podnikatelské činnosti bez ohledu na to, zdali došlo k  inkasu.  

Výnosy podniku tvoří provozní výnosy, finanční výnosy a mimořádné výnosy. 

Provozní výnosy jsou získané z provozně-hospodářské činnosti (tržby, materiál vyrobený 

ve vlastní režii (aktivace), změny stavu vnitropodnikových zásob atd.), finanční výnosy 

představují prodej cenných papírů, výnosy z investiční činnosti v podobě úroku, dividend  

(u a.s.) a mimořádné výnosy tvoří prodej odepsaného DM, výnosy ze změny metody apod.  

3.1.1 Tržby 

Tržby jsou součástí provozních výnosů. Jsou to peněžní částky, které podnik získá 

prodejem svých výrobků, zboží a služeb za určité období.  

Představují největší část výnosu podniku (cca 90 %). Jsou také rozhodujícím 

finančním zdrojem podniku. Slouží k pokrytí nákladů. Pokud se jedná o akciovou 

společnost, slouží k vyplacení dividend akcionářům atd. Tržby jsou závislé na prodaném 

množství a na ceně výrobku nebo služby tzn., jsou závislé na nabídce a poptávce. Tržby 

tvoří: 

- Prodej výrobků, zboží a služeb; 

- Prodej nemovitostí; 

- Prodej zásob materiálů; 

- Prodej licencí, patentu, a dalšího DNM; 

- Prodej nepotřebných strojů a zařízení.[5] 
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3.2 Optimalizace výnosů 

Optimalizací výnosů rozumíme zejména jejich zvýšení. Jak je uvedeno v úvodní 

kapitole, vysoké výnosy jsou jedny z mnoha cílů podnikatelské činnosti. Zvyšovat výnosy 

je možné několika způsoby. Jedním ze způsobu je použití marketingu. Je levnější než např. 

změna výrobní struktury, nebo zavádění nových výrobků. Pokud je marketing v podniku 

řízen kvalitně, tak může pozitivně ovlivnit výnosy podniku. U průmyslového zboží se 

jedná o průmyslový marketing.  

Obecná opatření k růstu výnosů jsou:  

- Změna výrobní struktury; 

- Zvyšování prodeje a cen dosavadních výrobků (hrozí ztráta zákazníků); 

- Zvyšování kvality a technické úrovně produktu (omezeno současnými 

technologiemi); 

- Zavádění nových výrobků; 

- Kvalitnější servis; 

- Kvalitnější marketingová činnost (propagace aj.). 

Význam průmyslového marketingu 

Průmyslový marketing zahrnuje aktivity, jako jsou metody, nástroje, strategie, 

průzkumy aj., které používají průmyslové společnosti při své podnikatelské činnosti. 

Podnikání je součástí průmyslového řetězce, který obsahuje všechny sektory průmyslu, 

které jsou součástí realizace výrobku a přidávají mu hodnotu. Je to proces od získání 

materiálu přes jeho zpracování, až k výrobě finálního produktu a nakonec distribuce 

k zákazníkovi. Je zapotřebí, objasnit hlavní rozdíly mezi průmyslovým a spotřebním 

trhem: 

Méně zákazníků – na průmyslovém trhu se obchoduje s méně zákazníky než na 

trhu spotřebním. Zákazníků je sice méně, ale mají statický charakter. 

Větší zákazníci – kupní síla průmyslových zákazníků je vyšší, odebírají sice menší 

kvantitu zboží, ale zboží má větší hodnotu i životnost, než je tomu u spotřebního zboží. 

Úzké odběratelsko - dodavatelské vztahy – tím, že průmyslových zákazníků je 

méně, tak odběratelsko – dodavatelské vztahy jsou pevnější a ucelenější a podnik jakožto 

producent zboží by si měl tyto vztahy neustále utužovat. 
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Geografická koncepce zákazníků – průmysloví zákazníci jsou rozděleni do 

několika oblastí. Tato územní koncepce šetří náklady na dopravu. Dodavatele sledují 

změny v určitých odvětvích v dané oblasti. 

Závislost poptávky – poptávka po průmyslovém zboží je silně závislá na poptávce 

spotřebního zboží. Pokud klesne poptávka po dílčím materiálu, bez kterého se určitý 

průmyslový výrobek neobejde a po případě neexistuje jiný substitut, klesne poptávka také 

po průmyslovém zboží. 

Nepružnost poptávky – poptávka po průmyslovém zboží není tolik ovlivněna 

změnami. Je nepružná, protože výrobci nemohou tak rychle měnit své výrobní programy. 

Také je nepružná u některých skupin nebo polotovarů, při kterých je nepatrný rozdíl 

výrobních nákladů.  

Kolísavost poptávky – poptávka po průmyslovém zboží má větší nestálost než 

poptávka po zboží spotřebním. Hlavně u zavedení nových výrobků na trh.[3] 

Průmyslové společnosti těží převážně ze své tradice. Tyto společnosti jsou na trhu 

několik desítek let. Mají relativně stálé zákazníky, kteří se na ně ve většině případů 

opakovaně obrací. Udržení si těchto zákazníků je však obtížné. Takovýto producent musí 

neustále utužovat vztah se zákazníkem, udržovat dodavatelsko-odběratelské vztahy. Musí 

neustále vytvářet a nabízet benefity pro své zákazníky (množstevní slevy, slevy na další 

nákupy, slevy na dopravu apod.). Získávání nových zákazníků je také obtížnou záležitostí. 

Tyto společnosti se zúčastňují různých veletrhů, jak v tuzemsku, tak i v zahraničí. Na 

těchto veletrzích se firma prezentuje pomocí nejmodernější techniky, představuje své 

výrobky, prezentuje se upomínkovými předměty apod. Čím větší kvalita prezentace, tím 

větší šance získání si relevantních a věrohodných zákazníků. Firmy se také prezentují 

pomocí, billboardů nebo pomocí televizních reklam atd., tento způsob reklamy je ale 

charakterističtější pro spotřební zboží. 

3.3 Náklady 

Náklady podniku jsou definovány jako peněžně ocenitelná spotřeba výrobních 

faktorů včetně veřejných výdajů, které tvoří výnosy podniku. Náklady se třídí následovně – 

druhové třídění nákladů, podle vztahu k objemu produkce, kalkulační třídění nákladů. 
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3.3.1 Druhové třídění nákladů 

Druhové členění nákladů představuje soustřeďování nákladů do stejnorodých skupin 

spojených s působením základních výrobních potenciálů (dlouhodobý a oběžný majetek, 

pracovní síly). Využívá se v účetnictví pro zachycení struktury spotřeby výrobních činitelů 

pomoci syntetických účtů a jejich detailizaci analytickými účty. Východiskem druhového 

třídění nákladů je výkaz zisku a ztráty. Pomocí tohoto výkazu lze určit, kde dochází 

k největším odchylkám, které položky jsou nejvýznamnější a kde by měla pokračovat 

analytická činnost. Patří zde spotřebované nákupy – spotřeba materiálu, energie, ostatních 

neskladovatelných dodávek atd., služby – opravy a udržování, cestovné, náklady na 

reprezentaci apod., osobní náklady – mzdové náklady, zákonné sociální a zdravotní 

pojištění, zákonné sociální náklady atd., daně a poplatky – daň silniční, daň z nemovitosti, 

ostatní daně a poplatky apod., jiné provozní náklady – zůstatková ceny prodaného majetku, 

prodaný materiál v ceně pořízení, smluvní pokuty a úroky z prodlení apod., odpisy, rezervy 

a opravné položky provozních a finančních nákladů – odpisy, tvorba zákonných rezerv, 

tvorba opravných položek atd., finanční náklady – prodané cenné papíry, úroky, kurzové 

ztráty apod., mimořádné náklady – manka a škody, náklady na změnu metody atd. a daně 

z příjmu a převodové účty – daň z příjmu běžné činnosti, mimořádné činnosti, převod 

provozních nákladů apod.[2] 

3.3.2 Třídění nákladů podle vztahu k objemu produkce 

Třídění nákladů podle vztahu k objemu produkce má význam pro objasnění vazby 

mezi vynaloženými náklady a objemem produkce respektive výnosů v daném časovém 

období. Náklady se rozdělují na fixní a variabilní. 

Fixní náklady jsou náklady, které se změnou produkce zpravidla nemění, toto jsou 

absolutní fixní náklady. Mění se pouze skokově například z důvodů zvýšení výrobní 

kapacity (přístavbou nové haly) nebo taky při změně výrobního programu. Tyto se 

nazývají relativně fixní náklady.  

Fixní náklady jsou určeny k zajištění výrobního procesu a část těchto nákladů se 

vynakládá ještě před zahájením výroby. Tyto náklady úzce souvisí s maximálním využitím 

výrobní kapacity. Čím bude větší produkce nebo objem výnosu, tím budou klesat fixní 

náklady na jednotku produkce. Naopak při nevyužívání kapacit rostou fixní náklady a 
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podnik se tak dostává do ekonomických potíží. Příkladem fixních nákladů jsou nájemné, 

odpisy, mzdy správního aparátu apod.  

Variabilní náklady jsou náklady, které se mění se změnou objemu produkce. Patří 

zde lineární, progresivní a degresivní náklady. 

Lineární (proporcionální) náklady, které jsou přímo úměrně s jednotkou produkce, 

mají lineární průběh. Jejich podíl na jednotku produkce je konstantní. Patří zde např. přímá 

úkolová mzda apod. Degresivní (podproporcionální) náklady rostou pomaleji než objem 

výroby. Podíl na jednotku výroby klesá. Mohou to být opravy, údržba, spotřeba energie 

atd. Progresivní (nadproporcionální) náklady rostou rychleji než objem výroby, podíl na 

jednotku produkce roste. Příkladem je vývoj mzdových nákladů při zajištění objemu 

výroby přesčasovou prací. Regresivní náklady vznikají za nečekané mimořádné situace. 

Patří zde prostoje, ztráta materiálu z důvodu havárie nebo požáru atd. 

Smíšené náklady představují kombinace fixních a variabilních nákladů. Celkové 

smíšené náklady vždy stoupají s objemem produkce, dynamika tohoto stoupání závisí na 

typu variabilních nákladů.[2] 

3.3.3 Kalkulační třídění nákladů 

Význam kalkulačního třídění nákladů spočívá v tom, že třídí náklady podle jejich 

účelů. Třídí se podle položek kalkulačního vzorce, zde patří přímé a nepřímé náklady, 

kalkulačních jednic, to je litr, kus, metr, kilogram atd., vnitropodnikových útvarů, ty 

zahrnují vnitropodnikové výkony a fáze výroby, ta zahrnuje výrobu odlitků, úpravy odlitků 

apod. 

Nejčastěji se náklady člení podle kalkulačního vzorce, který určuje strukturu nákladů. 

Kalkulační položky obsahuje typový kalkulační vzorec. 
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Tabulka 1: kalkulační a typový kalkulační vzorec 

kalkulační vzorec položky typového kalkulačního vzorce 

1. MATERIÁL                                                                                                                                                  1. PŘÍMY MATERIÁL 

2. ENERGIE (elektrická a tepelná energie, 

voda, plyn, stlačený vzduch) 

  

3. MZDY 2. PŘÍMÉ MZDY 

4. OSTATNÍ PŘÍMÉ NÁKLADY (opravy 

a údržba, ostatní služby, sociální pojištění, 

sociální náklady, daně a poplatky, jiné 

provozní náklady, odpisy DHM a DNM, 

tvorba zákonných rezerv, finanční a 

mimořádné náklady.) 

3. OSTATNÍ PŘÍMÉ NÁKLADY 

- 4. VÝROBNÍ REŽIE 

VLASTNÍ NÁKLADY VÝROBY VLASTNÍ NÁKLADY VÝROBY 

5. SPRÁVNÍ REŽIE 5. SPRÁVNÍ REŽIE 

6. ZÁSOBOVÁCÍ REŽIE - 

VLASTNÍ NÁKLADY VÝKONU VLASTNÍ NÁKLADY VÝKONU 

7. ODBYTOVÉ NÁKLADY 7. ODBYTOVÉ NÁKLADY 

ÚPLNÉ VLASTNÍ NÁKLADY 

VÝKONU 

ÚPLNÉ VLASTNÍ NÁKLADY 

VÝKONU 
  Zdroj:[2] 

Vzorce obsahuji dvě základní skupiny nákladových položek přímé a nepřímé. 

Přímé (jednicové) náklady se přiřazují přímo na kalkulační jednici, bez předchozího 

soustřeďování podle místa vzniku. Patří zde přímý materiál, přímá energie, přímé mzdy a 

ostatní přímé náklady. 

Nepřímé (režijní) náklady jsou vynakládaný na celé kalkulované množství výrobků, 

více druhů výrobků, nebo na zajištění chodu celého podniku. Zde patři výrobní, 

zásobovací, odbytová a správní režie. 

Kalkulační jednice je výkon (výrobek, polotovar, služba) vymezený měrnou 

jednotkou. Může jít o odbytové výkony prodávané mimo podnik nebo vnitropodnikové 

předávané uvnitř podniku.[2] 

Vedle těchto nákladů dále existují náklady v manažerském pojetí, které slouží podnikovým 

manažerům k různým investičním rozhodnutím. 
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3.4 Nákladovost 

3.4.1 Nákladovost tržeb 

Ukazatel nákladovosti tržeb představuje doplňkový ukazatel k rentabilitě tržeb. Říká, 

kolik celkových nákladů připadá na jednotku tržeb. V úspěšném řízení nákladů v podniku 

má tento ukazatel klesající tendenci. To znamená, že na jednotku tržeb je potřeba stále 

méně nákladů. Ukazatel má význam pro manažery a řídící pracovníky podniku. 

Matematický vzorec nákladovosti tržeb: 

   
  

 
                                

nt   nákladovost tržeb 

CN   celkové náklady   

T    tržby 

3.4.2 Nákladovost  

Ukazatel nákladovosti udává, kolik korun určité položky nákladu připadá na 

jednotku produkce, která je v hodnotovém vyjádření. Nákladovost lze určit pro různé 

položky nákladů. Trend tohoto ukazatele by měl být klesající. 

Matematické vyjádření ukazatele nákladovosti: 

  
 

 
                                  

Kde: 

 n   ukazatel nákladovosti  

N   náklady celkové nebo položky celkových nákladů  

Q   objem produkce.[4] 
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3.5 Relativní změna nákladů 

Relativní změna nákladů je jeden ze způsobů posouzení vztahu mezi výnosy a 

náklady.  Jde o rozdíl mezi objemem nákladů v období (1), tedy hodnotou skutečnou a 

přepočteným objemem nákladů. Přepočtený objem nákladu vychází ze vzorce z  

podkapitoly 3.4.2. Přepočtený objem nákladů určuje výši nákladů pro dosažení produkce 

v období (1) při nákladovosti období (0). 

Matematické vyjádření relativní změny nákladů: 

                                
  

  
                              

Po úpravě: 

       
  

  
 

  

  
                                             

Kde: 

∆Nrel  relativní změna nákladů 

N1  náklady v období (1), náklady skutečné 

Npřep  náklady přepočtené 

n0  nákladovost v období (0) 

Q   objem produkce resp. výnosy vztahující se k nákladům 

Pokud náklady období (1) jsou menší než náklady přepočtené, výsledek relativní 

změny nákladů je záporný a dojde k relativní úspoře. V opačném případě kladný výsledek 

relativní změny nákladů představuje relativní překročení. 

Relativní změna nákladů je rovna rozdílu nákladovostí, který je násobený ukazatelem 

produkce období (1). Pokud je nákladovost vyjádřená haléřovým ukazatelem, produkce je 

uvedena v korunách, jestliže je nákladovost v korunách na 100 Kč výnosů, produkce musí 

být vyjádřena ve stokorunách.[2] 
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3.6 Optimalizace nákladů 

Optimalizace nákladů představuje v zásadě jejich snížení na co nejmenší hodnotu. 

Každý podnikatelský subjekt se snaží mít co nejnižší náklady podniku. Je to i jeden 

z mnoha cílů podnikatelské činnosti. 

Jak snížit náklady podniku 

Snižování nákladů sebou nese mnoho rizik. Hlavním rizikem snižování nákladů 

může být snížení kvality výkonů (výrobků nebo služeb) vnímaných spotřebitelem. Proto 

organizace, která se k tomuto kroku chystá, musí zvážit, jakým způsobem bude provádět 

analýzu nákladů. Tato analýza musí být důkladná a pokud možno co nejpřesnější, aby měla 

co nejlepší vypovídací hodnotu a případné kroky pro optimalizaci byly pro podnik 

prospěšné. Prospěšné v tom smyslu, aby organizace produkovala výrobky a služby, které 

by neztrácely na hodnotě či kvalitě a tím podnik neztrácel zákazníky. Jak je z praxe známo, 

tak tohoto případu je dost obtížné dosáhnout. Snížení režijních nákladů, propouštění 

zaměstnanců, snížení nákladů na reprezentaci, cestovné, telefonní hovory a spousta dalších 

nákladů mají zákonitě negativní dopad na výrobní činnost podniku. Snížení nákladů 

nespočívá v jednoduchém „osekání“ nákladů na základě nahlédnutí do účetnictví. Pokud 

organizace sníží náklad, bez znalosti jeho vazeb na výkony, jistě se to podepíše na hodnotě 

a kvalitě produktu. 

Optimalizace nákladů se provádí efektivnějším využitím stávajícího potenciálu 

podniku, respektive dosažením vyššího užitku či vyšší hodnoty vstupu se stávajícími 

nákladovými strukturami. Čím kvalitněji je sestavena a řízená analytická činnost 

nejvýznamnějších nákladů, tím více může organizace využit potencionál svého podniku, 

zefektivnit výrobu a tím zvýšit výnosy.[4] 

Na které náklady se zaměřit 

Organizace se zaměřuje na nejvýznamnější náklady, tedy náklady, které mají 

nejvyšší hodnotu, resp. největší procentuální podíl z CN. Jedná se v podstatě o položky 

druhového členění nákladů. Ty se seřadí od nejvyšších po nejmenší a podnik poté začne s 

detailní analýzou. Výsledkem těchto rozborů je poté optimalizace nákladů a tím tak 

zefektivnění výrobní činnosti. Mezi nákladové položky, které mají zpravidla největší 
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procentuální podíl na celkových nákladech, patří materiálové náklady, osobní náklady, 

odpisy, externí služby a ostatní náklady. 

Materiálové náklady představují firmou nakoupený materiál, který slouží jako 

vstupní složka výroby. Jejich hodnotu lze snížit nakoupením levnějšího materiálu, ale ne 

na úkor kvality. Další možností je vyhlásit výběrové řízení na nové dodavatele. Úskalí 

nižší ceny je nižší kvalita materiálů. Je zde také možnost snížit plýtvání materiálem. Lepší 

řízení skladu a výrobní činnosti tzn. ze stejného množství materiálu vyrobit více výrobků. 

Osobní náklady, tedy náklady na pracovní sílu, kterými jsou mzdy, sociální a 

zdravotní pojištění a sociální náklady, které mají významný vliv na podnik jako celek. 

Rozdělují se na přímé náklady (osobní náklady pracovníků, kteří se přímo podílejí na 

výrobní činnosti) a nepřímé náklady (osobní náklady administrativních a THP, kteří 

zajišťují činnosti nezbytné pro chod podniku, ale nepodílí se přímo na výrobě).  

Podnik může snížit cenu, za kterou tento výrobní faktor nakupuje, tedy snížit mzdy 

pracovníků. Tento způsob je ale obtížně realizovatelný nejen vzhledem k možným 

protestům zaměstnanců a špatným pracovním vztahům, ale také kvůli legislativě. 

Přijatelnější možnost je lepší využití pracovních sil a tím zvýšení objemu produkce při 

zachování stejného počtu pracovníků. Tohoto lze docílit lepší organizací práce, lepší 

spoluprací jednotlivých pracovníků a lepší zainteresovaností pracovníků lze také 

dosáhnout větší výkonnosti zaměstnanců. U nepřímých mzdových nákladů nebude platit 

vazba mezi mzdovými náklady a objemem produkce. Tyto náklady zůstanou relativně 

stejné, bez ohledu na rozsah výkonů. 

Odpisy jsou další skupinou významných nákladů podniku, která představuje snížení 

hodnoty dlouhodobého majetku z důvodu opotřebení. Odpisy podniku stále narůstají, 

protože manuální práci neustále nahrazuje automatizovaná výroba, tím tedy roste hodnota 

DM podniku. Existují dva způsoby jak redukovat odpisy. Jednak snížením odpisů, 

využitím zařízení s nižší hodnotou, ale to ovšem sebou nese riziko, že zařízení bude mít 

většinou nižší úroveň výkonu. Druhou možností je lepší využití instalovaných zařízení. 

Pokud to technické parametry dovolí, lze dimenzovat zařízení na vyšší objem výroby.   

Externí služby a ostatní náklady organizace často využívají pro údržbu, opravy, a 

instalace svých výrobních i nevýrobních zařízení externí firmy. Tady se nabízí ta 
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nejjednodušší varianta: zaškolit interní pracovníky společnosti, aby byli schopni tyto 

úkony provádět sami, čímž by se dalo ušetřit mnoho finančních prostředků.[4] 

3.7 Výsledek hospodaření 

Výsledek hospodaření (dále jen VH) je jeden z nejdůležitějších ekonomických 

ukazatelů podniku. VH je rozdíl mezi výnosy a náklady a je uveden v tzv. Výkazu zisku a 

ztráty. Mohou nastat tři případy VH: 

- Zisk nastane, když výnosy převyšují náklady; 

- Ztráta nastane, když náklady převyšují výnosy; 

- Rovnovážný stav (bod zvratu) nastane, pokud se výnosy rovnají nákladům. 

VH se skládá z provozního, finančního a mimořádného výsledku hospodaření. 

Provozní VH je rozdíl mezi provozními výnosy a provozními náklady, finanční VH 

představuje rozdíl mezi finančními výnosy a finančními náklady a mimořádný VH je rozdíl 

mezi mimořádnými výnosy a mimořádnými náklady. 

Dále rozlišujeme VH před zdaněním a VH po zdanění, který se vypočítá odečtením 

daně z příjmů od výsledku hospodaření před zdaněním. Také existuje běžný VH, ten 

zahrnuje provozní a finanční VH, nikoliv mimořádný VH.[5] 

3.7.1 Opatření ke zvýšení výsledku hospodaření 

Zvýšení výsledku hospodaření zajišťuje maximalizace zisku. Zisk je cílem a podnětem 

veškeré podnikatelské činnosti, ale ne však cílem jediným. Zisk je vlastní zdroj 

financování, který podnik používá pro rozšiřování firmy, tvorbu rezerv, popřípadě 

k umořování dluhů z minulých let atd. Maximalizace zisku se dá docílit dvěma způsoby: 

snížením nákladů nebo zvýšením výnosů. Oba případy jsou již popsány v podkapitolách 

optimalizace výnosů a optimalizace nákladů. 
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3.8 Rentabilita 

Ukazatel rentability je jedním z poměrových ukazatelů. Tyto ukazatelé slouží jako 

metodické nástroje finanční analýzy podniku. Kritériem hodnocení rentability je rentabilita 

vloženého kapitálu neboli jeho výnosnost. Rentabilita je obecně definována jako poměr 

zisku a vloženého kapitálu. Udává, kolik korun zisku připadá na jednu korunu vloženého 

kapitálu. Výsledek se vyjadřuje v procentech.  Podle toho jaký kapitál je použit, existují tři 

typy rentability – rentabilita aktiv, rentabilita dlouhodobých zdrojů a rentabilita vlastního 

kapitálu. Dále existuje rentabilita tržeb a nákladů. Tato diplomová práce se vzhledem 

k tématu bude podrobněji zabývat právě analýzou rentability tržeb a nákladů.[1] 

3.8.1 Rentabilita tržeb  

ROS (z anglického Return on Sales) představuje stupeň ziskovosti. Udává, kolik 

korun zisku připadá na jednu korunu tržeb. Ukazatel je také vhodný pro srovnávání v čase 

a pro mezipodnikové srovnávání. ROS bývá doplňován o ukazatel nákladovosti. Nízká 

hodnota ROS dokumentuje chybné řízení firmy.  Střední hodnota ukazuje dobrou práci 

managementu a dobré jméno společnosti a vysoká hodnota ukazatele představuje 

nadprůměrnou úroveň společnosti. Matematické vyjádření:  

    
          

     
 

[1] 

3.8.2 Rentabilita nákladů  

Rentabilita nákladů je často užívaným ukazatelem rentability a určuje, kolik korun 

čistého zisku připadá na jednu korunu celkových nákladů. Výše ukazatele rentability 

nákladů závisí na zhodnocení vložených nákladů do hospodářského procesu, čím lépe jsou 

zhodnoceny, tím je vyšší procento zisku. U srovnatelných podniků je vhodné vyhodnotit 

rentabilitu nákladů pro dílčí skupiny nákladů. Matematický vzorec: 

                    
   

               
 

[1] 



 Bc. Jindřich Poledník: Analýza výnosů, nákladů a výsledku hospodaření  

2014  21 

 

4. Analýza výnosů, nákladů a výsledku hospodaření za 

vybrané časové období 

4.1 Analýza výnosů 

V tabulce č. 2 jsou uvedeny veškeré výnosy podniku OSTROJ a.s. Jak je již 

uvedeno v teoretické části výnosy se dělí na provozní, finanční a mimořádné. Do 

provozních výnosů společnosti patří výkony, tržby s prodeje DM a materiálu a ostatní 

provozní výnosy. Finanční výnosy se převážně skládají z tržeb z prodeje CP, výnosu 

z dlouhodobého finančního majetku, výnosových úroků a ostatních finančních výnosů. 

Podnik v letech 2009 a 2010 vykazoval i drobné mimořádné výnosy. O většinovou část 

výnosů společnosti se stará položka výkony (tvoří cca 90 % veškerých výnosů podniku), 

které budou předmětem analýzy výnosů. Také bude analyzována položka tržby z prodeje 

DM a materiálů a ostatní provozní výnosy. 

Tabulka 2: Celkové výnosy společnosti OSTROJ a.s. za období 2009 - 2012 v tis. Kč 

  Výnosová položka 2009 2010 2011 2012 

II Výkon 1 622 834 787 884 1 384 524 2 067 757 

II-1 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 1 599 100 825 308 1 261 364 2 015 405 

II-2 Změna stavu zásob vlastní činnosti -1 360 -60 271 111 171 37 214 

II-3 Aktivace 25 094 22 847 11 989 15 138 

  Zúčtování (odpis) konsolidačního majetku     252 252 

III Tržby z prodeje DM a materiálu 43 388 34 343 68 405 150 388 

III-1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 870 2 908 3 055 2 638 

III-2 Tržby z prodeje materiálu 22 518 31 435 65 350 147 750 

IV Ostatní provozní výnosy 36 165 16 342 54 028 16 613 

  CELKOVÉ PROVOZNÍ VÝNOSY 1 702 387 838 569 1 507 209 2 235 010 

VI Tržby z prodeje cenných papírů a podílů       169 

VII Výnosy z dlouhodobého Fin majetku 2       

VII-2 Výnosy z ostatních dlouhodobých CP a podílů 2       

X Výnosové úroky 953 2 019 930 1 831 

XI Ostatní finanční výnosy 102 784 26 665 34 096 49 497 

  CELKOVÉ FINANČNÍ VÝNOSY  103 739 28 684 35 026 51 497 

XIII Mimořádné výnosy 3 3     

  CELKOVÉ VÝNOSY 1 806 129 867 256 1 542 235 2 286 507 

Zdroj: VZZ 2009-2012 + vlastní zpracování. 
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4.1.1 Vertikální analýza výnosů 

Analýza výkonů 

V roce 2009 představovaly výkony podniku 95,33 % z celkových provozních 

výnosů. V dalších sledovaných letech má tento podíl pozvolna klesající trend. Důvodem je 

každoročně zvyšující se podíl tržeb z prodeje DM a materiálů. Položka tržby za prodej 

vlastních výrobků a služeb měla největší podíl na celkových provozních výnosech v roce 

2010, a to 98,42 %. V podstatě můžeme konstatovat, že téměř veškeré výnosy podniku 

plynuly právě z této položky. Je to způsobeno převážně tím, že podíl položky změny stavu 

zásob vlastní činnosti se pohyboval v roce 2010 v záporných hodnotách, a to -7,19 % 

z celkových provozních výnosů. Stejně tomu je tak i v roce 2010. Úbytky výrobků 

vytvořené vlastní výrobou za toto období jsou větší než celková produkce. Došlo totiž ke 

spotřebě nebo prodeji části zásob v předchozím sledovaném období. Od roku 2011 se 

položka změna stavu zásob vlastní činností dostala do kladných hodnot. Důvodem je, že 

naopak celková produkce byla větší než úbytky výrobků, tím pádem zbylé zásoby byly 

v budoucnu zpeněženy a tvořily zisk.  Klesající trend podílu na celkových provozních 

výnosech má také položka aktivace. Je to zapříčiněno tím, že společnost více nahrazovala 

podnikové služby službami externími. 

Tabulka 3: Vertikální analýza výkonů 

  2009 2010 2011 2012 

  [tis. Kč] [%] [tis. Kč] [%] [tis. Kč] [%] [tis. Kč] [%] 

Výkon 1 622 834 95,33 787 884 93,96 1 384 524 91,86 2 067 757 92,52 

Tržby za prodej vlastních 

výrobků a služeb 1 599 100 93,93 825 308 98,42 1 261 364 83,69 2 015 405 90,17 

Změna stavu zásob 

vlastní činnosti -1 360 -0,08 -60 271 -7,19 111 171 7,38 37 214 1,67 

Aktivace 25 094 1,47 22 847 2,72 11 989 0,80 15 138 0,68 

Celk. provozní výnosy 1 702 387 100,00 838 569 100,00 1 507 209 100,00 2 235 010 100,00 

Zdroj: VZZ 2009-2012 + vlastní zpracování. 

Analýza tržeb z prodeje DM, materiálů a ostatních provozních výnosů 

Největší podíl na celkových provozních výnosech měla položka tržby z prodeje 

DM a materiálů v roce 2012 a to 6,73 %, konkrétně tržby z prodeje materiálů 6,61 %. Za 

celé sledované období má podíl položka tržeb z prodeje materiálu rostoucí trend. 

Společnost každým rokem prodávala čím dál tím více šrotu do Ruska. Klesající trend má 
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naopak podíl položky tržeb z prodeje DM z celkových provozních výnosů. V roce 2009 to 

bylo 1,23 % z celkových provozních výnosů a na konci sledovaného období v roce 2012  

0,12 %. Příčina je ta, že společnost vlivem zvýšení výroby více využívala svůj DM. Na 

začátku sledovaného období v roce 2009 se firma rozhodla kvůli nevyužívání strojního 

zařízení svůj DM prodávat a částečně zmírnit tak svojí špatnou finanční situaci. Lze si 

všimnout, že položky tržby z prodeje DM a tržby z prodeje materiálu měla v roce 2009 

téměř totožný procentuální podíl, zatím co v roce 2012 měly tržby z prodeje DM 0,12 % a 

tržby z prodeje materiálu 6,61 % z celkových provozních výnosů. Hodnoty se tedy 

postupně rozcházejí opačným směrem. Tento jev se dá nazvat jako optimální. Ostatní 

provozní výnosy mají kolísavý průběh, podrobný popis je uveden v horizontální analýze.  

Tabulka 4: Vertikální analýza tržeb z prodeje DM, materiálů a ost. provozních výnosů 

  2009 2010 2011 2012 

  [tis. Kč] [%] [tis. Kč] [%] [tis. Kč] [%] [tis. Kč] [%] 

Tržby z prodeje DM  

a materiálu 43 388 2,55 34 343 4,10 68 405 4,54 150 388 6,73 

Tržby z prodeje DM  20 870 1,23 2 908 0,35 3 055 0,20 2 638 0,12 

Tržby z prodeje materiálu 22 518 1,32 31 435 3,75 65 350 4,34 147 750 6,61 

Ostatní provozní výnosy 36 165 2,12 16 342 1,95 54 028 3,58 16 613 0,74 

Celk. provozní výnosy 1 702 387 100,00 838 569 100,00 1 507 209 100,00 2 235 010 100,00 

Zdroj: VZZ 2009-2012 + vlastní zpracování. 

4.1.2 Horizontální analýza výnosů 

Analýza výkonů 

V roce 2010 klesly výkony společnosti o více než 50 % oproti roku 2009. Důvodem 

je již několikrát zmíněná hospodářská krize, jejíž dopad nejen tento podnik zaznamenal 

právě v roce 2010. Důsledkem byl samozřejmě pokles tržeb z prodeje vlastních výrobků, 

jelikož odběratelé společnosti měli nejnižší kupní sílu ve sledovaném období. Ovšem 

v roce 2011 společnost opět získávala zakázky a tím se dostávala z tíživé finanční situace, 

což dokazuje více než 75% nárůst tržeb z prodeje vlastních výrobků. Podnik v roce 2011 

zvýšil objem produkce, ale také snížil cenu, kterou v době ekonomické krize musel 

nastavit vyšší. V roce 2012 již nebyl nárůst tržeb tak vysoký, činil 49,35 %. V letech 2009 

a 2010 podnik vykazoval záporné hodnoty u položky změna stavu zásob vlastní činnosti. 

Příčina je zmíněná také ve vertikální analýze. Podnik měl větší úbytky svých produktů, než 

byla jeho celková produkce, tzn., že špatně hospodařil se zásobami, neodhadnul výší 
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odbytu. V roce 2010 byl dokonce záporný nárůst 4 333,39 % oproti roku 2009. Co se týče 

položky aktivace, tak zde je vidět v roce 2010 pokles 8,95 % oproti předchozímu roku. 

V roce 2011 je pokles dokonce o 47, 52 %. Tento jev by se dal vysvětlit tím, že většinu 

podnikových služeb jako jsou např. montáže, údržba, opravy, různé pomocné práce řešil 

pomocí interních zaměstnanců. V roce 2012 je 26,27% nárůst. Společnost více využívala 

externí služby. 

Tabulka 5: Horizontální analýza výkonů 

  2009 2010 2011 2012 2010/2009 2011/2010 2012/2011 

  [tis. Kč] [tis. Kč] [tis. Kč] [tis. Kč] [%] [%] [%] 

Výkon 1 622 834 787 884 1 384 524 2 067 757 -51,45 75,75 49,35 

Tržby za prodej vlastních 

výrobků a služeb 1 599 100 825 308 1 261 364 2 015 405 -48,39 52,84 59,78 

Změna stavu zásob vlastní 

činnosti -1 360 -60 271 111 171 37 214 4 331,39 184,45 -66,56 

Aktivace 25 094 22 847 11 989 15 138 -8,95 -47,52 26,27 

Celk. provozní výnosy 1 702 387 838 569 1 507 209 2 235 010 -50,47 79,74 48,29 

Zdroj: VZZ 2009-2012 + vlastní zpracování 

Analýza tržeb z prodeje DM, materiálů a ostatních provozních výnosů 

Položka tržby z prodeje DM a materiálů se rozděluje na dvě samostatné položky, 

přičemž každá má jiný charakter, konkrétně opačný. Položka tržby z prodeje DM má trend 

klesající. V roce 2010 poklesla o 86,07 %. Společnost již v tomto roce svůj dlouhodobý 

majetek nepřeváděla na peněžní prostředky, neboť jej více využívala. Naopak položka 

tržby z prodeje materiálů každým rokem ve sledovaném období roste. V roce 2011 položka 

vzrostla o 107,89 % a v roce 2012 dokonce o 126,09 % oproti předchozímu roku. 

Společnost měla čím dál tím více materiálů převážně v podobě šrotu, který byl v roce 2009 

prodán za 11 843 tis. Kč, v roce 2010 za 18 863 tis. Kč, dále pak v roce 2011 za  

37 844 tis. Kč a v roce 2012 dokonce za 43 142 tis. Kč. V roce 2012 byla významná část 

materiálů prodána do Ruska. Již zmíněný kolísavý průběh ostatních provozních výnosů 

tvoří tržby z pronájmů, výnosy z pojistného plnění, náhrady škod apod. Pojistná plnění se 

týkají hlavně škod, které se staly na majetku společnosti, náhrady škod představovaly 

škody způsobené zaměstnanci. 
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Tabulka 6: Horizontální analýza tržeb z prodeje DM, materiálu a ost. prov. výnosů 

  2009 2010 2011 2012 2010/2009 2011/2010 2012/2011 

  [tis. Kč] [tis. Kč] [tis. Kč] [tis. Kč] [%] [%] [%] 

Tržby z prodeje DM  

a materiálu 43 388 34 343 68 405 150 388 -20,85 99,18 119,85 

Tržby z prodeje DM  20 870 2 908 3 055 2 638 -86,07 5,06 -13,65 

Tržby z prodeje 

materiálu 22 518 31 435 65 350 147 750 39,60 107,89 126,09 

Ostatní provozní 

výnosy 36 165 16 342 54 028 16 613 -54,81 230,61 -69,25 

Celk. provozní výnosy 1 702 387 838 569 1 507 209 2 235 010 -50,47 79,74 48,29 

Zdroj: VZZ 2009-2012 + vlastní zpracování 

Analýza tržeb a výnosů z DFM, výnosových úroků a ostatních finančních 

výnosů 

Tyto položky výnosů tvoří jen mizivé procento z celkových výnosů společnosti. 

Tržby, výnosy DFM a výnosové úroky se pohybují maximálně v řádech setin procent 

z celkových výnosů a položka ostatní finanční výnosy tvoří maximálně 5 % z celkových 

výnosů, ale i tak je potřeba je analyzovat. V tabulce č. 7 je uveden přehled tržeb a výnosu 

DFM, lze vidět, že společnost tyto položky vykazovala pouze v roce 2009 a 2012. Tyto 

výnosy představují dividendy od dceřiné společnosti TECHNICKÉ LABORATOŘE 

OPAVA a.s. Dále společnost vykazuje výnosové úroky, zde je vidět kolísavý průběh. 

V roce 2010 byl nárůst této položky 111,86 % oproti roku 2009. Následující rok přišel 

pokles o 53,94 % a v roce 2012 opět nárůst 96,88 %. Tento trend souvisí s pohybem 

úrokových sazeb u úročených bankovních účtů, termínovaných vkladů, bankovních 

směnek a s vývojem zakázek a stavu peněz na účtech. Co se týče ostatních finančních 

výnosů, jde především o kurzové výnosy, které souvisí s pohybem kurzu v průběhu daného 

roku n v porovnání se stavem k 31. 12. roku n-1 a stálostí české koruny. Dále souvisejí 

s absolutní „masou” eur, které podnik inkasoval nebo platil, tzn. i s tržbami. Zde lze vidět 

pokles v roce 2010 o 74,06 %. Tento jev jde přiřadit k oslabení české koruny a poklesu 

tržeb. 
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Tabulka 7: Horizontální analýza tržeb a výnosu z DFM, výnos. úroků a ost. fin. výnosů  

  2009 2010 2011 2012 2010/2009 2011/2010 2012/2011 

  [tis. Kč] [tis. Kč] [tis. Kč] [tis. Kč] [%] [%] [%] 

Tržby z prodeje CP a podílů       169 0,00 0,00 100,00 

Výnosy z DFM 2       -100,00 0,00 0,00 

Výnosy z ostatních 

dlouhodobých CP a podílů 2       -100,00 0,00 0,00 

Výnosové úroky 953 2 019 930 1 831 111,86 -53,94 96,88 

Ostatní finanční výnosy 102 784 26 665 34 096 49 497 -74,06 27,87 45,17 

Zdroj: VZZ 2009-2012 + vlastní zpracování 

4.2 Analýza nákladů 

V níže uvedené tabulce je kompletní přehled nákladů společnosti OSTROJ a.s. 

Celkové náklady podniku lze rozdělit na provozní náklady, kde patří výkonová spotřeba, 

osobní náklady, odpisy DHM a DNM, daně a poplatky a ostatní provozní náklady a na 

finanční náklady, zde patří prodané cenné papíry, nákladové úroky a ostatní finanční 

náklady. Lze si všimnou, že provozní náklady představují téměř 95 % veškerých nákladů 

podniku, proto budou dále podrobně analyzovány. Co se týče finančních nákladů, tak 

největší položkou jsou ostatní finanční náklady. Společnost za sledované období 

nevykazovala žádné mimořádné náklady. 
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Tabulka 8: Celkové náklady společnosti OSTROJ a.s. za období 2009 – 2012 v tis. Kč 

  Nákladová položka 2009 2010 2011 2012 

B Výkonová spotřeba 1 085 358 516 164 911 220 1 378 655 

B-1 Spotřeba materiálu a energie 731 707 354 679 679 507 921 025 

B-2 Služby 353 651 161 485 231 713 457 630 

C Osobní náklady 342 538 314 386 344 593 405 913 

C-1 Mzdové náklady 248 854 224 311 246 051 291 107 

C-2 Odměny člen. orgánů spol. a družstva 2 403 2 400 2 652 2 653 

C-3 Náklady na soc. zabezpečení a zdr. pojištění 81 359 76 304 83 645 98 357 

C-4 Sociální náklady 9 922 11 371 12 245 13 796 

D Daně a poplatky 3 370 3 388 3 220 3 132 

E Odpisy DHM a DNM 46 626 50 913 54 622 59 062 

F Zůstatková cena prodaného DM a materiálů 11 442 13 602 26 114 99 214 

F-1 Zůstatková cena prodaného DM 3 420 1 840 2 367 1 371 

F-2 Prodaný materiál 8 022 11 762 23 747 97 843 

G Změna stavu rezerv a opravných položek  40 717 -48 474 17 275 -3 424 

H Ostatní provozní náklady 12 862 9 074 43 152 11 434 

  CELKOVÉ PROVOZNÍ NÁKLADY 1 542 913 859 053 1 400 196 1 953 986 

J Prodané cenné papíry a podíly 100     652 

N Nákladové úroky 4 431 4 485 5 527 6 613 

O Ostatní finanční náklady 76 641 23 815 28 321 72 147 

  CELKOVÉ FINANČNÍ NÁKLADY 81 172 28 300 33 848 79 412 

  CELKOVÉ NÁKLADY 1 624 085 887 353 1 434 044 2 033 398 

Zdroj: VZZ 2009-2012 + vlastní zpracování 

4.2.1 Vertikální analýza nákladů 

Analýza výkonové spotřeby 

Provozní náklady tvoří hlavně výkonová spotřeba a osobní náklady (přes 90 % 

celkových provozních nákladů). Vysoká výkonová spotřeba nebo vysoký podíl výkonové 

spotřeby nemusí být vždy negativním jevem. Pokud podnik vykazuje vyšší tržby a je 

v zisku, tak lze tento jev logicky vysvětlit tím, že podnik potřebuje vyšší množství 

materiálu, aby pokryl výrobu, při vyšších zakázkách. S tím je spojená i spotřeba energie a 

služby. V případě společnosti OSTROJ a.s. je to pozitivní jev. Nejvyšší hodnota výkonové 

spotřeby (položky spotřeba materiálů a energie a služby) byla v roce 2012 ve výši 

1 378 655 tis. Kč. Představuje 74,19 % celkových provozních nákladů. Oproti roku 2011 

vzrostla o 7,03 %. Společnost zvýšila výrobu (nakoupila více materiálů, spotřebovala více 

energie) na základě většího počtu zakázek, než v minulém roce. Podobně na tom byl 

podnik v roce 2009, kde lze vidět, že se částky i hodnoty v procentuálním vyjádření 
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výrazně nelišily. Nejmenší hodnota byla zaznamenána v roce 2010, kdy byla výkonová 

spotřeba 516 164 tis. Kč a činila 57,74 % celkových provozních nákladů. Důvodem byla 

hospodářská krize, která měla v ČR nástup ve čtvrtém kvartálu roku 2008. Tím že 

společnost měla zakázky až do konce roku 2009, tak krizi pocítila až v roce 2010. Podnik 

méně vyráběl, méně spotřebovával materiál a energie, než v minulém účetním období, 

důsledkem menších zakázek. Výnosy nepokryly náklady podniku. Zajímavý jev nastal 

v roce 2011, kdy byl podnik v ekonomickém rozvoji. Položka služby představovala 

17,08 % celkových provozních nákladů, které činily 1 356 807 tis. Kč. A v roce 2010 to 

bylo 18,06 %, tehdy činily celkové provozní náklady 893 925 tis. Kč. Je to na úkor zvýšení 

položky materiálu a energií. Společnost, jako zdroje energie využívá elektřinu a plyn, 

náklady na tyto položky se meziročně pohybují okolo 50 000 tis. Kč. 

Tabulka 9: Vertikální analýza výkonové spotřeby 

  2009 2010 2011 2012 

  [tis. Kč] [%] [tis. Kč] [%] [tis. Kč] [%] [tis. Kč] [%] 

Výkonová spotřeba 1 085 358 72,81 516 164 57,74 911 220 67,16 1 378 655 74,19 

Spotřeba mat. a energie 731 707 49,08 354 679 39,68 679 507 50,08 921 025 49,57 

Služby 353 651 23,72 161 485 18,06 231 713 17,08 457 630 24,63 

Celk. provozní náklady 1 490 754 100,00 893 925 100,00 1 356 807 100,00 1 858 196 100,00 

Zdroj: VZZ 2009 – 2012 + vlastní zpracování 

Analýza osobních nákladů 

Největší podíl osobních nákladů byl v roce 2010 a to 35,17 % z celkových 

provozních nákladů. V roce 2009 byl podíl osobních nákladů 22,98 %, jde o nárůst  

12,19 %, protože se zvýšil podíl výkonové spotřeby. Největší položkou osobních nákladů 

jsou mzdy, které představovaly v roce 2010 čtvrtinu celkových provozních nákladů, které 

činili 893 952 tis. Kč. Důvodem byla již zmíněná hospodářská krize. Podnik měl nadměrný 

počet zaměstnanců, v důsledku toho, že podnik byl v útlumu a nemohl je produktivně 

využívat. Společnost nepředpokládala ekonomickou krizi, tím pádem nemohla pružně 

reagovat na tuto situaci a propustit nadbytečný počet zaměstnanců. Z předchozí analýzy 

výkonové spotřeby si lze všimnout, že výkonová spotřeba v roce 2010 byla 57,74 % 

z celkových provozních nákladů, což bylo nejméně za sledované období, důsledkem toho 

se tedy osobní náklady v roce 2010 musely zvýšit. Pro podnik je lepší, když větší podíl 

představuje výkonová spotřeba, než osobní náklady na celkových provozních nákladech, 
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protože v případných finančních potížích by společnost mohla prodat například materiál.  

Zatímco osobní náklady, které společnost vynaložila na mzdy atd., už nikdy nedostane 

zpět. Jinak řečeno materiál se považuje za likvidní, mzdy nikoliv. Z tabulky je zřejmé, že 

od roku 2011 se podnik ekonomicky rozvíjel. Podíl osobních nákladů, konkrétně 

mzdových nákladů na celkových provozních nákladech klesal. Rozdíl mezi rokem 2010 a 

rokem 2012 je -9,42 %. Od roku 2011 také pravidelně klesal podíl náklady na sociální a 

zdravotní pojištění a sociální náklady.  

Tabulka 10: Vertikální analýza osobních nákladů 

  2009 2010 2011 2012 

  [tis. Kč] [%] [tis. Kč] [%] [tis. Kč] [%] [tis. Kč] [%] 

Osobní náklady 342 538 22,98 314 386 35,17 344 593 25,40 405 913 21,84 

Mzdové náklady 248 854 16,69 224 311 25,09 246 051 18,13 291 107 15,67 

Odměny člen. orgánů spol. 

a družstva 2 403 0,16 2 400 0,27 2 652 0,20 2 653 0,14 

Náklady na soc. 

zabezpečení a zdr. pojištění 81 359 5,46 76 304 8,54 83 645 6,16 98 357 5,29 

Sociální náklady 9 922 0,67 11 371 1,27 12 245 0,90 13 796 0,74 

Celk. provozní náklady 1 490 754 100,00 893 925 100,00 1 356 807 100,00 1 858 196 100,00 

Zdroj: VZZ 2009 – 2012 + vlastní zpracování 

Analýza počtu kmenových zaměstnanců 

V níže uvedené tabulce je struktura kmenových zaměstnanců společnosti OSTROJ 

a.s. Skládá se z dělníků a technickohospodářských pracovníků. V roce 2009 představovali 

dělníci 71,23 % z celkového počtu kmenových zaměstnanců, to je největší podíl za cele 

sledované období. Tato skupina zaměstnanců tvoří rozhodující část pracovníku podniku a 

přímo se podílejí na výrobní činnosti. S vertikální analýzy je zřejmé, že výrazný pohyb 

zaměstnanců byl u dělníků. Pokles podílu na celkovém počtu zaměstnanců nastal v roce 

2010 a to o 3,88 %. V roce 2010 a 2011 byl podíl dělníku téměř totožný. V roce 2012 

nastal nárůst podílu dělníků z celkového počtu zaměstnanců o 1,83 %, oproti předchozímu 

roku, tento jev souvisí s rozšířením výroby, kdy společnost přijímala nové zaměstnance, 

aby pokryla výrobu. Kategorie THP představovala v roce 2009 podíl 28,77 % z celkového 

počtu zaměstnanců, v roce 2010 nastal nárůst tohoto podílu o 3,88 %. Důvod je ten, že 

v roce 2010 bylo propuštěno 11 THP, přičemž dělníku bylo propuštěno 133. Obecně platí, 

že fluktuace zaměstnanců v podniku je mnohem větší u kategorie dělníků než u THP. 
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Tabulka 11: Vertikální analýza počtu kmenových zaměstnanců  

Zaměstnanci 2009 2010 2011 2012 

  počet os. [%] počet os. [%] počet os. [%] počet os. [%] 

Dělníci 661 71,23 528 67,35 548 67,24 594 69,07 

THP 267 28,77 256 32,65 267 32,76 266 30,93 

Celkem 928 100,00 784 100,00 815 100,00 860 100,00 

Zdroj: interní informace + vlastní zpracování 

Analýza odpisů DHM, DNM, daní a poplatků a ostatních provozních nákladů 

Z tabulky lze vidět, že v roce 2011 měly odpisy DHM a DNM největší podíl za celé 

sledované období na celkových provozních nákladech a to 5,70 %. V předchozím roce 

činily 3,13 %. Jde o 2,57% nárůst. Příčina byla v tom, že podnik v roce 2011 méně vyráběl 

(mnoho výrobního zařízení nebylo využíváno), tedy na svůj DHM (výrobní zařízení, 

budovy atd.) byly nejvíce za sledované období vázány fixní náklady. Od roku 2011 tento 

podíl klesal, což dokazuje že DHM byl více využíván.  Výrobní zařízení, software atd. 

byly více zapojovány do výrobního procesu. V roce 2011 se extrémně zvýšil podíl 

ostatních provozních nákladů na celkových provozních nákladech oproti roku 2010 z  

1,02 % na 3,18 %. Důvodem byly náklady na postoupení pohledávek za cca 33,8 mil. Kč. 

Tabulka 12: Vertikální analýza DHM, DNM, daní a poplatků a ost. provoz. nákladů 

  2009 2010 2011 2012 

  [tis. Kč] [%] [tis. Kč] [%] [tis. Kč] [%] [tis. Kč] [%] 

Daně a poplatky 3 370 0,23 3 388 0,38 3 220 0,24 3 132 0,17 

Odpisy DHM a DNM 46 626 3,13 50 913 5,70 54 622 4,03 59 062 3,18 

Ostatní provozní náklady 12 862 0,86 9 074 1,02 43 152 3,18 11 434 0,62 

Celk. provozní náklady 1 490 754 100,00 893 925 100,00 1 356 807 100,00 1 858 196 100,00 

Zdroj: VZZ 2009 – 2012 + vlastní zpracování 

4.2.2. Horizontální analýza nákladů 

Analýza výkonové spotřeby 

Mezi lety 2009 a 2010 byl zaznamenán pokles výkonové spotřeby o 52,45 %. Podnik 

v roce 2010 spotřeboval o více než polovinu méně materiálů, energii a služeb než tomu 

bylo v roce 2009. Důvodem byla nejmenší výrobní činnost společnosti za sledované 

období, zapříčiněná nejmenším počtem zakázek v důsledku ekonomické krize. Naopak 

v letech 2010/2011 byl meziroční nárůst výkonové spotřeby 76,54 %. Podnik na základě 



 Bc. Jindřich Poledník: Analýza výnosů, nákladů a výsledku hospodaření  

2014  31 

 

zvýšení poptávky po svém zboží musel nakoupit vice materiálu, spotřebovat více energie a 

služeb aby pokryl požadavky zákazníků. V roce 2012 už nárůst výkonové spotřeby, 

konkrétně materiálů a energii nebyl tak velký, jako tomu bylo v roce 2011. Činil 35,54 % 

tedy o 56,02 % méně. Z VZZ je zřejmé, že poměr tržeb společnosti se v roce 2012 oproti 

roku 2011 zvýšil. Společnost efektivněji hospodařila s materiálem a energií, zvýšila 

produktivitu práce na tolik, že mírně snížila ceny za své výrobky. Naopak položka služeb 

od roku 2011 začala růst. Rozdíl oproti roku 2010 je markantní. Zatím co v roce 2010 

nastal pokles o 54,34 %, v roce 2011 byl zaznamenán nárůst o 43,49. V roce 2012 vzrostly 

služby o 54,01 %. Nárůst položky služby souvisí s tržbami. Větší objem produkce a 

následně odbyt zapříčinil větší náklady na služby (doprava materiálů, odbytové náklady, 

úprava materiálů, odvoz odpadu aj.). 

Tabulka 13: Horizontální analýza výkonové spotřeby 

  2009 2010 2011 2012 2010/2009 2011/2010 2012/2011 

  [tis. Kč] [tis. Kč] [tis. Kč] [tis. Kč] [%] [%] [%] 

Výkonová spotřeba 1 085 358 516 164 911 220 1 378 655 -52,45 76,54 51,30 

Spotřeba mat. a energie 731 707 354 679 679 507 921 025 -51,53 91,58 35,54 

Služby 353 651 161 485 231 713 457 630 -54,34 43,49 97,50 

Celk. provozní náklady 3 742 642 1 954 553 3 213 095 4 694 918 -47,78 64,39 46,12 

Zdroj: VZZ 2009 – 2012 + vlastní zpracování 

Analýza osobních nákladů 

Ve sledovaném období 2009/2010 si lze všimnout, že mzdové náklady klesly o 

8,22%. Je to způsobeno propouštěním zaměstnanců. Z vertikální analýzy je zřejmé, že toto 

opatření bylo nedostatečné. Od roku 2011, kdy byl podnik v ekonomickém rozvoji, 

náklady na mzdy rostly. V roce 2011 byl meziroční nárůst 9,61 % a v roce 2012 dokonce 

nárůst 17,79 %. Důvodem je nábor nových zaměstnanců, proto aby společnost mohla 

pokrýt zakázky (výrobu) a včas mohla plnit závazky vůči odběratelům. Stejný trend jako 

položka mzdové náklady mají položky náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění 

a sociální náklady. Sociální náklady se v této společnosti skládají ze sociálního pojištění, 

zdravotního pojišťění, penzijního připojištění a nákladu na stravování. Chybí např. 

příspěvek na cestovné apod. Je to způsobeno tím, že společnost vlivem pokrytí výroby 

přijímala nové zaměstnance. To dokazuje vývoj počtu zaměstnanců, který bude podrobně 

rozebrán v analýze počtu zaměstnanců. 
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Tabulka 14: Horizontální analýza osobních nákladů 

  2009 2010 2011 2012 2010/2009 2011/2010 2012/2011 

  [tis. Kč] [tis. Kč] [tis. Kč] [tis. Kč] [%] [%] [%] 

Osobní náklady 342 538 314 386 344 593 405 913 -8,22 9,61 17,79 

Mzdové náklady 248 854 224 311 246 051 291 107 -9,82 9,69 18,31 

Odměny člen. orgánů spol. 

a družstva 2 403 2 400 2 652 2 653 -0,12 10,50 0,00 

Náklady na soc. 

zabezpečení a zdr. pojištění 81 359 76 304 83 645 98 357 -6,21 9,62 17,59 

Sociální náklady 9 922 11 371 12 245 13 796 -12,74 7,13 11,24 

Celk. provozní náklady 2 165 721 1 463 322 1 983 951 2 637 281 -47,78 35,58 32,93 

Zdroj: VZZ 2009 – 2012 + vlastní zpracování 

Analýza počtu kmenových zaměstnanců 

V roce 2010 klesl počet zaměstnanců o 20,12 % oproti předchozímu roku. Důvodem 

je již zmiňované propouštění zaměstnanců. Společnost nenašla pro část dělníků uplatnění, 

protože výroba nebyla tak objemná jako v předchozím roce. V roce 2011 narostl počet 

pracovníků o 3,79 % a v roce 2012 dokonce o 8,39 %. Tento nárůst lze vysvětlit tím, že 

podnik zvyšoval výrobní činnost na základě většího počtu zakázek, tím rostly i výnosy a ve 

společnosti docházelo k ekonomickému rozvoji. V kategorii THP k výraznějším změnám 

za celé sledované období nedocházelo. V roce 2010 společnost propustila 11 pracovníku 

této kategorii, ale následující rok 11 THP přijala.  

Tabulka 15: Horizontální analýza počtu kmenových zaměstnanců  

Zaměstnanci 2009 2010 2011 2012 2010/2009 2011/2010 2012/2011 

Dělníci 661 528 548 594 -20,12% 3,79% 8,39% 

THP 267 256 267 266 -4,12% 4,30% 0,37% 

Celkem 928 784 815 860 -15,58% 3,95% 17,79% 

Zdroj: interní informace + vlastní zpracování 

Analýza mezd kmenových zaměstnanců 

V tabulce č. 16 je přehled průměrných mezd zaměstnanců společnosti OSTROJ a.s. 

Podnik nezaznamenává průměrné mzdy obou kategorii (THP a dělníci) zaměstnanců 

zvlášť, ale průměrná mzda THP je o 20 % vyšší než průměrná mzda dělníka. V roce 2010 

vzrostla průměrná mzda o 18,58 % i přes to že společnost byla ve finanční tísni, výsledkem 

hospodaření byla ztráta. Na druhou stranu si tento krok společnost mohla dovolit, protože 
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propustila 15,58 % (136) zaměstnanců. Dalším důvodem byla rostoucí inflace a celkové 

zdražování výrobků a služeb potřebných ke každodennímu životu. Snižování mezd 

zaměstnanců společnost neprovádí jako primární krok pro snižování nákladů, vede 

k negativní zpětné vazbě od zaměstnanců. V roce 2011 klesla průměrná mzda o 5,54 %, je 

to tím, že společnost zvýšila sociální náklady, byly vyšší zaměstnanecké výhody. Dalším 

důvod byl ten, že podnik měl o téměř 4 % vyšší počet zaměstnanců než v předchozím roce. 

V roce 2012 vzrostla průměrná mzda zaměstnanců o 12,32 %. Tento jev se přičítá 

ekonomické situaci podniku, kdy tento rok podnik vykazoval nejvyšší zisk, další příčina je 

již zmiňovaná inflace a neustálé zdražování. 

Tabulka 16: Horizontální analýza průměrné měsíční mzdy zaměstnanců  

  2009 2010 2011 2012 2010/2009 2011/2010 2012/2011 

  [Kč] [Kč] [Kč] [Kč] [%] [%] [%] 

Průměrná měsíční mzda 21 069 24 984 23 601 26 509 18,58 -5,54% 12,32% 

Zdroj: interní informace + vlastní zpracování 

Analýza odpisů DHM, DNM, daní a poplatků a ostatních provozních nákladů 

Z níže uvedené tabulky jde vidět, že odpisy DHM a DNM každým rokem stoupají. 

Příčina je každoroční investování do nových výrobních i nevýrobních zařízení. Společnost 

si tím udržuje konkurenceschopnost a produktivní výrobní činnost. Ostatní provozní 

náklady se v roce 2011 oproti roku 2010 zvýšily o 375,56 %, důvodem jsou již zmíněné 

postoupené pohledávky. Za snížením ostatních provozních nákladů o 73,50 % v roce 2012 

stojí prodej těchto postoupených pohledávek. 

Tabulka 17: Horizontální analýza DHM, DNM, daní, poplatků a ost. provoz. nákladů 

  2009 2010 2011 2012 2010/2009 2011/2010 2012/2011 

  [tis. Kč.] [tis. Kč.] [tis. Kč.] [tis. Kč.] [%] [%] [%] 

Daně a poplatky 3 370 3 388 3 220 3 132 0,53 -4,96 -2,73 

Odpisy DHM a DNM 46 626 50 913 54 622 59 062 9,19 7,28 8,18 

Ostatní provozní náklady 12 862 9 074 43 152 11 434 -29,45 375,56 -73,50 

Celk. provozní náklady 1 634 784 985 600 1 491 649 2 011 236 -47,78 51,34 34,83 

Zdroj: VZZ 2009 – 2012 + vlastní zpracování 
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Analýza nákladových úroků a ostatních finančních nákladů 

V níže uvedené tabulce je vývoj nákladových úroků a ostatních finančních nákladů 

společnosti. V roce 2009 si společnost vzala dlouhodobý úvěr, což se projevilo do 

nákladových úroků. Úvěr sloužil k rozšíření výroby, k nákupu DHM. Jistý vliv na průběh 

této nákladové položky měly i úrokové sazby bank, které poskytly podniku tento úvěr. 

V roce 2011 si společnost vzala opět dlouhodobý úvěr, to se projevilo na vývoji 

nákladových úroků, ty vzrostly o 23,23 % oproti předchozímu roku. Tento úvěr sloužil 

opět k nákupu DHM tzn. podnik kvůli zvyšujícímu se počtu nebo objemu zakázek 

potřeboval pokrýt výrobu.  Kolísavý průběh ostatních finančních nákladů vysvětlují 

bankovní poplatky, které ročně představovali 1 – 2 mil. Kč a hlavně kurzové ztráty. 

Podobně jako u kurzových výnosů ostatních finančních výnosů je zde hlavní příčina 

stabilita české koruny. 

Tabulka 18: Horizontální analýza nákladových úroků a OFN  

  2009 2010 2011 2012 2010/2009 2011/2010 2012/2011 

  [Kč] [Kč] [Kč] [Kč] [%] [%] [%] 

Nákladové úroky 4 431 4 485 5 527 6 613 1,29 23,23 19,68 

Ostatní finanční náklady 76 641 23 815 28 321 72 147 -69,93 18,92 154,75 

Zdroj: VZZ 2009 – 2012 + vlastní zpracování 

4.3 Analýza nákladovosti 

Tato podkapitola se bude zabývat analýzou nákladovosti tržeb a analýzou celkové 

nákladovosti společnosti OSTROJ a.s. Popis i matematické vyjádření těchto poměrových 

ukazatelů je obsažen v teoretické části práce. 

4.3.1 Analýza nákladovosti tržeb 

V tabulce číslo č. 19 je uvedena nákladovost tržeb podniku. Dle teorie by měl být 

tento trend klesající, nákladovost by měla být co nejmenší. Zde vidíme spíše kolísavý 

trend, což není optimální. V roce 2009 byla nákladovost tržeb 98,88 Kč/100 Kč, tzn., že na 

100 Kč tržeb připadá téměř 99 Kč nákladů. V roce 2010 vzrostla nákladovost tržeb o  

4,34 Kč, v tomto roce společnost na 100 Kč tržeb vynaložila 103,22 Kč celkových 

nákladů. Tento jev vysvětluje to, že celkové náklady převyšovaly tržby. Společnost se sice 

snažila snížit náklady, ale pokles tržeb byl větší. V následujícím roce se ukazatel 
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nákladovosti tržeb opět zvýšil a to o dalších 4,62 Kč. Na 100 Kč tržeb bylo vázáno  

107,84 Kč. V roce 2011 se výrazně zvýšily tržby společnosti, ale toto zvýšení se neobešlo 

bez zvyšování také celkových nákladů, progres celkových nákladů byl větší než progres 

tržeb. V posledním sledovaném roce byla nákladovost tržeb 93,88 Kč/100 Kč tedy o  

13,34 Kč méně, což představuje výrazné zlepšení. Zde tržby přesahovaly celkové náklady. 

Tabulka 19: Nákladovost tržeb  

    2009 2010 2011 2012 

Tržby [tis. Kč] 1 642 488 859 651 1 329 769 2 165 962 

Celkové náklady [tis. Kč] 1 624 085 887 353 1 434 044 2 033 398 

Nákladovost tržeb [Kč/100 Kč] 98,88 103,22 107,84 93,88 

Zdroj: VZZ 2009 – 2012 + vlastní zpracování 

4.3.2 Analýza nákladovosti provozních nákladů 

V níže uvedené tabulce je přehled nákladovosti provozních nákladů společnosti. Zde 

je opět ideální klesající trend. V roce 2009 a 2012 byla nákladovost téměř stejná  

85,43 Kč/100 Kč respektive 85,46 Kč/100 Kč. Na 100 Kč celkových výnosů bylo vázáno 

téměř 85,5 Kč provozních nákladů. V roce 2010 nákladovost provozních nákladů vzrostla 

oproti roku 2009 o 13,62 Kč, tedy na 99,05 Kč/100 Kč. Hlavní příčinou je pokles výrobní 

činnosti, která souvisí také s poklesem tržeb podniku. V roce 2011 klesla nákladovost o 

8,26 Kč na 90,79 Kč/100 Kč, v tomto roce na jednu 100 Kč celkových výnosů připadalo 

90,79 Kč provozních výnosů. Významnou část provozních výnosů představovala 

výkonová spotřeba, kde hlavně v roce 2010 měla velkou hodnotu v porovnání s výrobní 

činností podniku a celkovými výnosy. 

Tabulka 20: Nákladovost provozních nákladů  

    2009 2010 2011 2012 

Celkové výnosy  [tis. Kč] 1 806 129 867 256 1 542 235 2 286 507 

Provozní náklady  [tis. Kč] 1 542 913 859 053 1 400 196 1 953 986 

Nákladovost  [Kč/100 Kč] 85,43 99,05 90,79 85,46 

Zdroj: VZZ 2009 – 2012 + vlastní zpracování 

4.3.3 Analýza nákladovosti finančních nákladů 

V této tabulce lze vidět kolísavý průběh nákladovosti finančních nákladů. V roce 

2009 byla nákladovost finančních nákladů 4,49 Kč/100 Kč, na 100 Kč celkových výnosů 
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společnost vynaložila 4,49 Kč finančních nákladů. V následujícím roce nákladovost klesla 

o 1,23 Kč na 3,26 Kč/100 Kč. V roce 2011 finanční nákladovost opět klesla a to na  

2,19 Kč/100 Kč, na 100 Kč celkových výnosů připadalo 2,19 Kč haléřů finančních 

nákladů. V roce 2012 byla nákladovost finančních nákladů 3,47 Kč/100 Kč. Hlavní podíly 

na výši finančních nákladů měly kurzové ztráty, oslabování české koruny a část také 

představovaly bankovní úvěry. 

Tabulka 21: Nákladovost finančních nákladů  

    2009 2010 2011 2012 

Celkové výnosy  [tis. Kč] 1 806 129 867 256 1 542 235 2 286 507 

Finanční náklady  [tis. Kč] 81 172 28 300 33 848 79 412 

Nákladovost  [Kč/100 Kč] 4,49 3,26 2,19 3,47 

Zdroj: VZZ 2009 – 2012 + vlastní zpracování 

4.4. Relativní změna nákladů 

Bližší popis relativní změny nákladů i s odvozenými matematickými vzorci se 

nachází v podkapitole 3.5. V této kapitole bude relativní změna nákladů vyhodnocena pro 

konkrétní společnost OSTROJ a.s. za účetní období 2009 – 2012. 

4.4.1 Relativní změna provozních nákladů 

V uvedené tabulce je přehled relativních změn provozních nákladů za období  

2009 – 2012. V porovnávaném období 2010/2009 došlo k relativnímu překročení 

provozních nákladů 118 120,27 tis. Kč. Příčina byla ta, že podnik byl v útlumu, na konci 

období 2010 vykazoval ztrátu. Nákladovost provozních nákladů byla v roce 2010 větší než 

nákladovost v roce 2009, společnost nedokázala snížit své provozní náklady, aby předešla 

nebo alespoň zmírnila svou tíživou finanční situaci. V období mezi lety 2011 až 2010 

společnost vykazovala relativní úsporu provozních nákladů 127 388,61 tis. Kč. Hlavním 

důvodem bylo zvýšení celkových výnosu a to se také projevilo na výsledku hospodaření, 

kterým byl zisk. Snížila se také nákladovost provozních nákladů z 99,05 Kč/100 Kč na 

90,79Kč/100 Kč. V období 2012 – 2011 došlo opět k relativní úspoře a to 121 870 tis. Kč. 

Podniku opět narostly celkové výnosy a také se snížila nákladovost společnosti.  
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Tabulka 22: Relativní změna provozních nákladů  

Období n1 [Kč/ 100 Kč] n0 [Kč/ 100 Kč] Q1 [tis. Kč] Nrel [tis. Kč] 

2010 - 2009 99,05 85,43 867 256 118 120,27 

2011 - 2010 90,79 99,05 1 542 235 -127 388,61 

2012 - 2011 85,46 90,79 2 286 507 -121 870,82 

Zdroj: VZZ 2009 – 2012 + vlastní zpracování 

 

Graf 1: Relativní změna provozních nákladů  

Zdroj: VZZ 2009 – 2012 + vlastní zpracování 

4.4.2. Relativní změna finančních nákladů 

V níže uvedené tabulce lze vidět relativní změna finančních nákladů v letech 2009 – 

2012. Ve sledovaném období 2010 až 2009 došlo k relativní úspoře finančních nákladů 

10 667,25 tis. Kč. Je to způsobeno tím, že nákladovost finančních nákladů v roce 2010 

byla menší než v roce 2009, příčina je ta, že výrazně klesly finanční náklady konkrétně 

ostatní finanční náklady. Mezi lety 2011-2010 společnost vykazovala relativní úsporu 

finančních nákladů 16 501,91 tis. Kč. Podniku se sice mírně zvýšily ostatní finanční 

náklady, ale také současně výrazně zvýšily celkové výnosy. V porovnávaném období 

2012/2011 se společnost dostala do relativního překročení finančních nákladů  

29 267,29 tis. Kč. Hlavní příčinou je velký nárůst ostatních finančních nákladů.  
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Tabulka 23: Relativní změna finančních nákladů  

Období n1 [Kč/ 100 Kč] n0 [Kč/ 100 Kč] Q1 [tis. Kč] Nrel [tis. Kč] 

2010 - 2009 3,26 4,49 867 256 -10 667,25 

2011 - 2010 2,19 3,26 1 542 235 -16 501,91 

2012 - 2011 3,47 2,19 2 286 507 29 267,29 

Zdroj: VZZ 2009 – 2012 + vlastní zpracování 

 

Graf 2: Relativní změna finančních nákladů  

Zdroj: VZZ 2009 – 2012 + vlastní zpracování 

4.4 Analýza výsledku hospodaření  

V tabulce č. 24 je uveden výsledek hospodaření za běžnou činnost a výsledek 

hospodaření před i po zdanění společnosti OSTROJ a.s. Jak je již uvedeno v teoretické 

části této práce VH se rozděluje na provozní, finanční a mimořádný výsledek hospodaření. 

V této podkapitole bude VH podrobně rozebrán pomoci vertikální a horizontální analýzy. 

Výsledek hospodaření po zdanění představuje zdaněný VH před zdaněním. V roce 2009 

činila daň z příjmu právnických osob 20 %, v ostatních letech byl VH před zdaněním 

daněn 19 %.  
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Tabulka 24: VH společnosti OSTROJ a.s. za období 2009-2012 v tis. Kč 

  2009 2010 2011 2012 

Provozní výnosy  1 702 387 838 569 1 507 209 2 235 010 

Provozní náklady  1 542 913 859 053 1 400 196 1 953 986 

PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 159 474 -20 484 107 013 281 024 

Finanční výnosy  103 739 28 684 35 026 51 497 

Finanční náklady  81 172 28 300 33 848 79 412 

FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 22 567 384 1 178 -27 915 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA BĚŽNOU ČINNOST 145 561 -19 403 87 776 209 020 

Mimořádné výnosy  3 3     

Mimořádné náklady          

MIMOŘÁDNÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 3 3     

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM 182 044 -20 097 108 191 253 109 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ 145 564 -19 400 87 776 209 020 

Zdroj: VZZ 2009 – 2012 + vlastní zpracování 

 

Graf 3: Výsledek hospodaření před zdaněním společnosti OSTROJ a.s. 

Zdroj: VZZ 2009 – 2012 + vlastní zpracování 
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finanční výnosy která činila 102 784 tis. Kč. V roce 2010 byl podnik ve ztrátě. Kladnou 

hodnotu představoval finanční výsledek hospodaření a to 384 tis. Kč., ale podíl je tak 

nízký, že ztrátě podniku nemohl zabránit. Společnost vykazovala v roce 2009 a 2010 

mimořádný výsledek hospodaření, ale jeho podíl na celkovém výsledku hospodaření je 

zanedbatelný. Rok 2010 zaznamenal podíl provozního výsledku hospodaření 98,91 % a 

v roce 2012 dokonce 111,03 %. V tomto roce byl záporný finanční výsledek hospodaření, 

protože finanční náklady převýšily finanční výnosy kvůli vysoké hodnotě ostatních 

finančních nákladů. 

Tabulka 25: Vertikální analýza VH před zdaněním  

  2009 2010 2011 2012 

  [tis. Kč] [%] [tis. Kč] [%] [tis. Kč] [%] [tis. Kč] [%] 

Provozní VH 159 474 87,60 -20 484 101,93 107 013 98,91 281 024 111,03 

Finanční VH 22 567 12,40 384 -1,91 1 178 1,09 -27 915 -11,03 

Mimořádný VH 3 0,0016 3 -0,0149   0,00   0,00 

VH před zdaněním 182 044 100,00 -20 097 100,00 108 191 100,00 253 109 100,00 

Zdroj: VZZ 2009 – 2012 + vlastní zpracování 

4.3.2 Horizontální analýza výsledku hospodaření  

Největší pokles dílčích i celkového výsledku hospodaření byl zaznamenán v roce 

2010. Pokles provozního výsledku hospodaření byl 112,84 % a pokles finančního výsledku 

hospodaření 98,30 %. Společnost se nedokázala vypořádat s ekonomickou krizí. 

V následujícím roce byl nárůst provozního výsledku hospodaření 622,42 %. Hlavním 

aspektem byly tržby společnosti, protože tržby jsou pro podnikatelský subjekt hlavním 

zdrojem financí. V roce 2011 dosáhly hodnoty 1 329 769 tis. Kč oproti roku 2010, kdy 

tržby činily 822 227 tis. Kč. V roce 2012 byl nárůst tržeb 162,61 %. V tomto roce taky 

nastal největší pokles finančního výsledku hospodaření za cele sledované období a to 

2 569,69 %, finanční náklady převyšovaly finanční výnosy o 27 915 tis. Kč. 

Tabulka 26: Horizontální analýza VH před zdaněním  

  2009 2010 2011 2012 2010/2009 2011/2010 2012/2011 

  [tis. Kč.] [tis. Kč.] [tis. Kč.] [tis. Kč.] [%] [%] [%] 

Provozní VH 159 474 -20 484 107 013 281 024 -112,84 622,42 162,61 

Finanční VH 22 567 384 1 178 -27 915 -98,30 206,77 -2 569,69 

Mimořádný VH 3 3     0,00 -100,00 0,00 

VH před zdaněním 182 044 -20 097 108 191 253 109 -111,04 638,34 133,95 

Zdroj: VZZ 2009 – 2012 + vlastní zpracování 
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4.4 Analýza rentability 

Pojem rentabilita je již vysvětlen v teoretické části. V rámci tématu této práce budou 

rozebrány dva ukazatele rentability, a to rentabilita tržeb a rentabilita nákladů za účetní 

období 2009 až 2012. U obou rentabilit je dle teorie ideálem rostoucí trend. 

4.4.1 Analýza rentability tržeb 

V níže uvedené tabulce je přehled rentability tržeb podniku OSTROJ a.s. Z hlediska 

časového zkoumání tohoto ukazatele je ideální rostoucí trend, v případě této společnosti je 

trend kolísavý. V roce 2009 byla hodnota rentability tržeb 8,86 %, tzn., z 1 Kč koruny 

tržeb společnosti bylo vytvořeno 0,0886 Kč čistého zisku. V roce 2010 byla zaznamenána 

záporná rentabilita tržeb -2,27 %. V tomto roce podnik z 1 Kč vytvořil -0,0227 Kč čistého 

zisku, tzn., že nedocházelo k žádnému zhodnocení a každá koruna byla ztrátová. Je to 

z toho důvodu, že společnost byla ve ztrátě 19 400 tis. Kč, neboli výsledek hospodaření 

klesl o 113,33 %, ze zisku se tedy stala ztráta. Roku 2010 poklesly i tržby, a to o 47,66 %. 

V roce 2011 činila rentabilita tržeb 6,60 % z důvodu toho, že se společnost opět dostala do 

zisku, výsledek hospodaření vzrostl o 552,45 %. V tomtéž roce vzrostly i tržby a to o  

54,69 %. V roce 2012 hodnota rentability vzrostla na 9,65%, čili z 1 Kč tržeb je vytvořeno 

téměř 10 haléřů čistého zisku. Je to způsobeno hlavně tím, že vzrostl čistý zisk oproti 

předchozímu roku o 138,13 %.  

Tabulka 27: Analýza rentability tržeb  

    2009 2010 2011 2012 

Čistý zisk (EAT) [tis. Kč] 145 564 -19 400 87 776 209 020 

Tržby [tis. Kč] 1 642 488 859 651 1 329 769 2 165 962 

Rentabilita tržeb  [%] 8,86 -2,27 6,60 9,65 

Zdroj: VZZ 2009 – 2012 + vlastní zpracování 
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Graf 4: Rentabilita tržeb  

Zdroj: VZZ 2009 – 2012 + vlastní zpracování 

4.4.2. Analýza rentability nákladů 

V tabulce č. 28 a grafu č. 3 je uvedena rentabilita nákladů společnosti OSTROJ a.s. 

Také tento ukazatel by měl mít také z časového hlediska rostoucí trend. V roce 2009 byla 

8,96% rentabilita nákladů. Z 1 koruny celkových nákladu podnik vyprodukoval 0,0896 Kč 

čistého zisku. V roce 2010 se společnost potýkala se zápornou rentabilitou nákladů, která 

činila -2,19 %. Jedna z příčin je již zmíněna v rentabilitě tržeb, kdy poklesl výsledek 

hospodaření o 113,33 % a podnik se ocitl ve ztrátě, klesly také celkové náklady o 45,36 %.  

V roce 2011 hodnota tohoto ukazatele vzrostla na 6,12 %. Důvodem je nárůst výsledku 

hospodaření o 552,45 %, podnik se dostal do zisku. V roce 2012 společnost z 1 Kč 

celkových nákladů vytvořila vice než 10 haléřů čistého zisku, rentabilita nákladů byla tedy 

10,28 %. Hlavní příčina byla to, že vzrostl čistý zisk podniku o 138,13 %. 

Tabulka 28: Analýza rentability nákladů  

    2009 2010 2011 2012 

Čistý zisk (EAT) [tis. Kč] 145 564 -19 400 87 776 209 020 

Celkové náklady  [tis. Kč] 1 624 085 887 353 1 434 044 2 033 393 

Rentabilita nákladů [%] 8,96 -2,19 6,12 10,28 

Zdroj: VZZ 2009 – 2012 + vlastní zpracování 
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Graf 3: Rentabilita nákladů  

Zdroj: VZZ 2009 – 2012 + vlastní zpracování 
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5. Návrhy případných opatření 

Tato kapitola se zabývá návrhy případných opatření na vylepšení finanční situace ve 

společnosti OSTROJ a.s. Opatření jak zachovat výnosy podniku z časového hlediska 

v rostoucím trendu a optimalizovat některé položky nákladů a snížit tak jejich hodnotu na 

minimum.  

5.1 Výnosy 

Z podrobné analýzy výnosů podniku lze vidět, že výrazný pokles nastal v roce 2010. 

V tomto roce společnost zasáhla ekonomická krize, která se předpovídá velmi těžko, takže 

se podnik na tuto situaci nemohl dostatečně připravit. Od roku 2011 měli výnosy rostoucí 

trend. Jak je již v teoretické části zmíněno hlavní položkou, která tvoří výnosy je položka 

tržby za prodej vlastních výrobků a služeb. Podnik by měl nadále na základě zakázek 

vyrábět své produkty a distribuovat je ke konečným zákazníkům v požadovaný čas, 

množství i kvalitě. Jen tak si může společnost nadále udržovat své stále zákazníky a být 

nadále konkurenceschopná na trhu jak v ČR, tak i v zahraničí. Nesmí zapomínat i na 

propagaci svých výrobku pro případný zisk nových zákazníků. Lze použít také různé 

množstevní slevy, slevy na první nákupy, dopravu zdarma a mnoho dalších výhod, na které 

zákazníci rádi slyší. 

V letech 2009 a 2010 společnost vykazovala záporné hodnoty položky změna stavu 

zásob vlastní činnosti a to -1 360 tis. Kč respektive -60 271 tis. Kč. Rok 2009 byl pro 

podnik ziskový, přesto se jim nepodařilo využít všechny zásoby popřípadě zbytek zásob 

prodat. Společnost neodhadla poptávku po svých výrobcích a vyprodukovala příliš mnoho 

zásob. Této situaci je potřeba se do budoucna vyhýbat. Na zásoby se váží náklady na 

skladování, údržbu atd., zabírají zbytečně místo ve skladech a snižují kapacity skladu. 

Proto je nutné do budoucna sladit zásoby vytvořené vlastní činnosti s odbytem. Vytvořit 

přesnější prognózy pro odhad poptávky po svých výrobcích a tomu i přizpůsobit výrobu.  

Další položkou je položka tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálů, zde je 

také vázaná poměrná část výnosů. Společnost musí umět nakládat s DM a materiálem, 

který již nadále nebude při své výrobě používat z důvodu např. stáří DM nebo změnou 

výrobních technologií a postupu. Tyto položky se dají prodat nebo pronajímat jiným 

výrobním společnostem, které je pro svou činnost využijí.    
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5.2 Náklady 

Největší položku nákladů představuje výkonová spotřeba, její průběh za celé 

sledované období kopíruje průběh položky tržby za prodej vlastních výrobku a služeb. Čím 

více společnost vyrábí, tím více spotřebovává materiálů, služeb, energii, vytváří více 

odpadu a znečišťuje životní prostředí. Právě důraz na snižování znečištění okolí vede 

společnosti k používání menšího množství materiálů a menšího energetického zatížení, to 

vede k úspoře nákladů za vstupní suroviny. Společnost by měla vyrábět určité množství 

výrobků, ale za použití menšího množství vstupních materiálů, tím se zmenší taky 

množství odpadu. Toto sebou nese výhody i nevýhody. Výhoda je již zmíněná úspora 

finančních prostředků, nevýhody spočívají v případném snížení kvality produktu a také 

v bezpečnosti. Tento problém by se dal vyřešit podnikovou směrnicí. Dimenzovat výrobní 

zařízení tak, aby pracovaly s menším množstvím vstupu, ale vyprodukovaly by plánovanou 

produkci a to v souladu s bezpečností. Dále by tato směrnice obsahovala úsporu energií. 

Tímto by podnik vytvořil nové časové normy na výrobu, takže by se produkce zrychlila a 

tím i zefektivnila. 

Významná položka nákladů jsou také osobní náklady, ty především tvoří mzdové 

náklady. Výše mzdových nákladů se odvíjí od počtu zaměstnanců. V roce 2009 byly 

mzdové náklady podniku 342 538 tis. Kč, v tomto roce měla společnost 928 zaměstnanců a 

průměrný plat jednoho zaměstnance byl 21 069 Kč. O rok později činily mzdové náklady 

314 386 tis. Kč, tehdy měla společnost 784 zaměstnanců a průměrný plat na jednoho 

zaměstnance byl 24 984 Kč. Společnost z důvodů menší výrobní činnosti, kterou 

zapříčinila hospodářská krize, propustila 144 zaměstnanců, přitom zvedla průměrný plat o 

3 915 Kč. V tomto roce byl podnik ve ztrátě, čili veškeré možné náklady měl soustřeďovat 

na minimální hodnotě, zvýšení mzdy se nejevil jako správný krok. V roce 2011 byl 

průměrný plat zaměstnanců o 1 383 Kč nižší, tento krok měla společnost podniknout o rok 

dříve. V dalších letech ve sledovaném období mzdové náklady rostly, protože společnost 

zvyšovala počty zaměstnanců.  

   Co se tyče zadluženosti, tak společnost vykazovala rostoucí trend nákladových 

úroku. V letech 2009 a 2011 si společnost vzala dlouhodobý úvěr z důvodu rozšíření 

výrobních kapacit. Nákladové úroky by se daly snížit tím, že by společnost zvýšila splátky 

a umořovala by dluh intenzivněji z vlastních rezerv nebo pomocí tržeb nebo je možnost 

převést úvěr do jiné bankovní instituce, která nabízí menší úroky.  
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6. Závěr 

Cílem diplomové práce bylo provést podrobnou analýzu výnosů, nákladů  

a výsledků hospodaření opavské společnosti OSTROJ a.s. za účetní období  

2009 – 2012.  Rozbor byl proveden na základně vertikální a horizontální analýzy. Součástí 

práce byla také analýza rentability tržeb a nákladů podniku, a relativní změny dílčích 

nákladových skupin, konkrétně provozních a finančních nákladů. Nezbytné informace ke 

zpracování téma jsou z interních zdrojů společnosti OSTROJ a.s. poskytnuté příslušným 

konzultantem, zároveň tyto informace mohou být omezením a stanovují kvalitu práce.  

Z výsledků práce lze konstatovat, že podnik se v současné době nachází 

v ekonomickém rozvoji. Reaguje pružně na zakázky a dokáže své produkty vyrobit tak, že 

nemá problém s odbytem. Společnost zasáhla v roce 2010 ekonomická krize, kdy jeho 

hospodářským výsledkem byla ztráta, ale podnik tuto situaci zvládl a v dalších letech 

neustále zvětšoval zisk.  

V letech 2009 a 2010 byly hlavním problémem společnosti zásoby. Je potřeba zvolit 

takovou metodiku zásobování, aby zásoby byly sladěny se zakázkami a případným 

odbytem.  V roce 2010, kdy se společnost ocitla ve ztrátě, podnik měl příliš vysoké osobní 

náklady, konkrétně mzdové náklady. Podnik propustil nepotřebný počet svých 

zaměstnanců a zároveň zvýšil mzdy, což nevedlo ke snížení nákladů na požadovanou 

úroveň a vyhnutí se tak ekonomické ztrátě. Co se týká rentability tržeb a nákladů, tak 

společnost u obou ukazatelů vykazovala v roce 2010 zápornou rentabilitu. Je to způsobeno, 

tím že podnik byl tento rok ve ztrátě. V současné době společnost obecně směřuje 

k relativní úspoře nákladů vlivem snižující se nákladovosti, daří se jí efektivněji pracovat 

s náklady podniku. 

Důležité pro budoucnost společnosti v dalších letech bude samozřejmě vývoj 

ekonomického okolí, tržního mechanismu, legislativy, vývoj energetiky, HDP a ostatní 

ukazatelů, které dokážou ovlivnit existenci podniku.  

Existence a podnikatelská činnost společnosti OSTROJ a.s má své klady, ale také 

zápory. Podniku se úspěšně daří naplňovat požadavky zákazníků a dodávat jim potřebné 

produkty. Na druhou stranu podnik svou výrobní činností působí negativně na své okolí a 

to vytvářením odpadu a znečišťováním ovzduší. Je to jeden z velkých problémů dnešní 

doby. Rozvoj průmyslu zvýšil množství odpadu. Nejen opavská společnost ale i další 
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společnosti by se v rámci ekosystému měli snažit o snižování produkce odpadu, např. tím 

že budou vyrábět své výrobky pomocí technologie, která bude spotřebovávat menší 

množství vstupního materiálu nebo se snažit odpad zpracovávat tak, aby se eventuelně dal 

opět použít jako vstupní surovina. Tím by se tolik neznečišťovalo životní prostředí, ale 

hlavně z ekonomického pohledu by společnost ušetřila své finanční prostředky za vstupní 

suroviny, snížila tak celkové náklady na výrobu a uspořený kapitál, by pak mohla použit na 

vhodnou investici.  
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