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ANOTACE 

 

Předložená diplomová práce je zaměřena na podrobnou analýzu nákladů za období 

od roku 2010 do roku 2014 ve firmě AGC Processing, a.s.  

V první části práce je charakterizována společnost AGC Processing, a.s. V teoretické 

části je vysvětleno vymezení nákladů, jejich členění a teoretické možnosti snižování 

nákladů. V praktické části jsou analyzovány náklady od roku 2010 do roku 2014 pomocí 

horizontální a vertikální analýzy. Pro vybrané druhy nákladů je proveden podrobnější 

rozbor. Dále je provedena SWOT analýza společnosti. V závěru práce jsou vymezeny 

oblasti úspor nákladů a navržena opatření vedoucí ke snížení zbytečných nákladů ve 

společnosti.  

 

Klíčová slova: náklady, snižování nákladů, výroba, optimalizace nákladů 

 

SUMMARY 

 

Hereby presented dissertation focuses on detailed analysis of expenses in the company 

AGC Processing during the period of  2010 - 2014. The first part contains details about the 

company. The theoretical part explains the definition of expenses, their structure and 

theoretical possibility for their decreasing. The practical part analyses the expenses of the 

period between years 2010 and 2014 using the horizontal and vertical analysis. The chosen 

expenses are broken down in details. The company’s SWOT analysis has been also carried 

out. In closing of this dissertation are specified areas for decreasing of the expenses and 

suggested actions leading to decreasing company’s unnecessary expenses. 
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1. Úvod, cíl práce 

Nároky na dnešní podniky se po roce 1989 změnily. Stále častěji se projevují 

individuální požadavky zákazníků, někdy za cenu hromadně produkovaných výrobků. 

Výsledkem je, že společnosti, které chtějí prosperovat a dlouhodobě existovat na trzích, 

musí vyrábět stále více odlišných výrobků, čímž narůstá variabilita výroby. 

Na druhé straně však je třeba dosahovat vysoké úrovně kvality, spolehlivosti, rychlosti 

a přesnosti dodávek, a to všechno při velmi nízkých nákladech, kterých je obvykle 

dosahováno při hromadné výrobě standardních výrobků. 

Pokud chce být firma úspěšná a konkurenceschopná, měla by sledovat efektivnost 

práce a podíl nákladů na firemních výkonech. Řízení nákladů se tak stává velmi důležitým 

úkolem každého podniku. Náklady se v podniku musí sledovat prakticky neustále. 

V dnešní době, kdy je trh zasycen konkurencí a tlak odběratelů na nízké prodejní ceny 

je značný, není pro společnost lehké prodávat výrobky se ziskem. Pokud tedy není možné 

zvyšovat cenu výrobků, musí se zaměřit na optimalizaci svých nákladů. Při snižování 

nákladů však musí dbát na to, aby přitom nedošlo ke zhoršení služeb odběrateli nebo 

dokonce snížení kvality výrobků a v konečném důsledku ke ztrátě zákazníka.  

Jak tedy postupovat ve snaze náklady snížit? Je vůbec možné nějaké snížení nákladů 

efektivně provádět tak, že se začnou jednoduše omezovat jednotlivé nákladové položky 

v účetnictví, že bude vydána směrnice o omezení spotřeby režijního materiálu, propustí se 

„nadbyteční“ pracovníci nebo se seškrtají náklady na reprezentaci, cestovné nebo telefonní 

hovory? Možná se tímto způsobem podaří nějakým způsobem objem celkových nákladů 

snížit, ale jaké dopady budou tyto úspory mít na výkony podniku? [1] 

Snižování nákladů určitě nespočívá v jednoduchém „osekávání“ nákladů na základě 

letmého pohledu do účetnictví. Velmi často je lepší cestou k cíli pokusit se o dosažení 

vyššího užitku či vyšší hodnoty výstupů se stávajícími nákladovými strukturami a docílit 

tak skutečně hospodárného vynakládání nákladů. Lepší organizací prováděných aktivit a 

činností lze dosáhnout nákladové optimalizace a zvýšit efekt z vynaložených nákladů. [1] 

Téma „Možnosti snižování nákladů“ jsem si pro svoji diplomovou práci vybrala, 

protože se jedná o aktuálně řešenou problematiku ve společnosti, ve které pracuji. 

Vzhledem ke dlouhodobé vysoké účetní ztrátě, kterou společnost vykazuje, se momentálně 
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řeší, jak optimalizovat výrobní náklady a najít možnosti dalšího snižování ostatních 

nákladů.  

V teoretické části bude popsáno členění nákladů, a to z různých hledisek, příklady 

možností jejich snižování a analýza nákladů.  

V praktické části bude proveden rozbor nákladů za roky 2010 až 2014, jejich srovnání 

a vybrána oblast nejvýznamnějších nákladů, které se podrobněji budu věnovat.  

Na závěr budou definována možná doporučení a návrhy konkrétních opatření pro 

snížení nákladů ve společnosti.  

Cílem práce je analyzovat možnosti snižování nákladů za vybrané časové období a 

vymezit oblasti úspor a nastínit návrhy opatření vedoucí ke snížení nákladů ve společnosti 

AGC Processing, a.s. 

Společnost AGC Processing, a.s. má dlouholetou tradici na trhu stavebního skla. Krize 

posledních pěti let je pro společnost téměř katastrofální. Věřím, že moje práce bude pro 

společnost přínosem. 
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2. Charakteristika společnosti AGC 

Processing, a.s. 

AGC Processing Teplice, a. s., člen AGC Group, byla zapsána do obchodního rejstříku 

dne 27. listopadu 1996. Hlavním předmětem podnikání společnosti je zpracování plochého 

skla a výrobků z něho (zejména pro stavební průmysl), technologicko-poradenské služby 

v oblasti zpracování plochého skla a výrobky z něho, koupě zboží za účelem dalšího 

prodeje a prodej. [4] 

Jediným akcionářem společnosti je společnost AGC Flat Glass Czech, a. s., člen AGC 

Group. Společnost je součástí konsolidačního celku AGC Group, Belgie, která je ovládaná 

společností AsahiGlass, Japonsko. [4]  

Společnost je tvořena základním závodem v Teplicích (obr. 1) a provozovnami v Praze 

a v Kryrech. V Teplicích sídlí vedení společnosti, provoz pro výrobu izolačních dvojskel, 

provoz pro výrobu bezpečnostního kaleného skla, provoz pro výrobu bezpečnostního 

lepeného skla a distribuční provoz. V Praze je umístěn provoz pro výrobu izolačních 

dvojskel a distribuční provoz. V Kryrech je umístěn provoz pro výrobu bezpečnostních 

tvrzených skel a provoz pro výrobu skel pro fotovoltaické a termální panely. 

 

 

Obr. 1     Administrativní budova společnosti AGC Processing Teplice, a.s. 

Zdroj:[5]  
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2.1. Historie společnosti 

Historie společnosti sahá až do roku 1925, kdy byla Dr. Ing. Weinmannem založena 

sklárna v Chudeřicích u Bíliny. V roce 1933 se začala v této sklárně vyrábět bezpečnostní 

tvrzená skla. Po druhé světové válce, v roce 1946, byly Weinmannovy závody začleněny 

do nově vytvořeného národního podniku Sklárny Union Teplice. O čtyři roky později byl 

vytvořen samostatný podnik Chudeřické sklárny. Později, v roce 1965, proběhlo spojení 

všech závodů na výrobu plochého, obalového i lisovaného skla do oborového podniku 

Sklo Union Teplice. O rok později proběhla výstavba linky na výrobu izolačních skel. 

V sedmdesátých letech se chudeřická sklárna stala součástí koncernového podniku Sklotas 

Teplice a bylo zahájeno budování současného provozu na výrobu bezpečnostního 

vrstveného skla v Řetenicích. O deset let později proběhla instalace kalicí pece Glasstech 

na tvrzení rovných skel velkých formátů.  

Po sametové revoluci, roku 1989, zanikl k. p. Sklotas a chudeřický závod byl začleněn 

do státního podniku Sklo Union Teplice, což ale nemělo dlouhého trvání a o necelý rok 

později se konala přeměna státního podniku Sklo Union Teplice na akciovou společnost. 

Byla založena akciová společnost Glavunion Teplice se závody Řetenice, Chudeřice, 

Kryry, Duchcov, Pozorka, Sokolov, Oloví, Chodov, Hranice. Změny v devadesátých letech 

probíhaly intenzivně, proto se v  roce 1991 chudeřický závod rozdělil na dva samostatné 

závody, a to Thorax a Glavostav. Postupně byla Glavostavem převzata od závodu Thorax 

výroba stavebních tvrzených skel a později částečně i výroba bezpečnostních lepených 

skel. Postupem času vzniká samostatná společnost Glavostav a. s., Chudeřice jako 100% 

dceřiná společnost akciové společnosti Glavunion Teplice, která se později přejmenovala 

na Glaverbel Glavostav, a. s. Chudeřice. 

Po roce 2000 nastávají pro společnost významné změny, a to přestěhování společnosti 

z Chudeřic do nově zrekonstruovaných prostor v Řetenicích, instalace kalicí pece Efco a 

v roce 2007 přejmenování společnosti na AGC Processing Teplice, a. s., člen AGC Group. 

V roce 2008 proběhlo rozšíření společnosti, a to formou fúze s AGC Praha s. r. o. 

Tento rok byla také zahájena výroba ohýbaných kalených skel na peci Keraglass. Dosud 

poslední změna společnosti proběhla v  roce 2012, kdy došlo ke zvýšení základního 

kapitálu společnosti mateřskou společností AGC Flat Glass Czech a. s. nepeněžitým 

vkladem, takto ke společnosti byla přidružena provozovna Kryry. [4] 
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2.2. Ekonomická situace společnosti 

Vývoj ekonomické situace společnosti je pro lepší přehled zpracován do tabulky 1. 

V tabulce je červenými čísly označena účetní ztráta společnosti. Tučným písmem je 

vyznačen nejvyšší zisk a nejvyšší ztráta společnosti. 

 

Tabulka  1 -  Vývoj ekonomické situace společnosti od jejího založení 

 

Zdroj: [4]+vlastní zpracování 

 

Z tabulky vyplývá, že za dva roky od založení se společnost dostala do zisku a 

následujících 10 let výborně prosperovala. Zlom nastal po roce 2008, kdy na ekonomiku 

společnosti měla vliv celosvětová hospodářská krize. Od té doby se společnost nedokázala 

ze ztráty vymanit.  

2.2.1 Ekonomická situace společnosti ve ztrátových letech 

Společnost AGC Processing Teplice, a.s. byla v roce 2009 negativně zasažena 

globální hospodářskou krizí a po dlouhé době 11 let se opět ocitla ve ztrátě, která dosáhla 

1996 5 2 202 000 -6 404

1997 295 691 380 000 -72 068 000

1998 288 749 940 000 -11 356 880

1999 269 808 387 000 3 099 077

2000 276 867 652 000 10 099 361

2001 265 767 250 000 4 552 094

2002 225 595 998 000 10 545 983

2003 209 556 413 000 13 542 700

2004 200 521 093 000 14 049 686

2005 212 592 567 000 29 915 293

2006 220 625 357 000 37 240 934

2007 229 704 249 000 59 085 761

2008 283 763 251 000 33 114 462

2009 262 605 903 000 -2 011 787

2010 255 513 847 000 -27 774 109

2011 264 545 859 000 -19 006 200

2012 355 1 182 690 000 -42 656 843

2013 326 644 187 000 -23 430 471

2014 332 665 999 000 -35 170 657

POČET 

ZAMĚSTNANCŮ
OBRAT [Kč]ROK

ÚČETNÍ  VÝSLEDEK 

HOSPODAŘENÍ PO 

ZDANĚNÍ [Kč]
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výše 2 012 tis. Kč. Hlavní příčinou tohoto negativního vývoje byl pokles tržeb z prodeje, 

které byly v roce 2009 o 17,7 % pod svou plánovanou úrovní a ve srovnání s rokem 2008 

byly nižší dokonce o 22 %. Zde se jako hlavní faktor projevil pokles průměrných 

prodejních cen, zejména v sortimentu dvojskel a v distribuční činnosti, a následně pokles 

objemu v sortimentu kalených a lepených skel. Za této situace se společnost v roce 2009 

prioritně zaměřila na úspory ve všech skupinách nákladů, zejména režijních. Zde byl 

hlavní důraz kladen na dosažení poklesu dodavatelských cen jak přímého, tak i režijního 

materiálu, energií a služeb. Bylo nutné zredukovat řadu fixních nákladů, zejména nákladů 

na opravy a administrativní náklady, včetně nákladů mzdových. 

Dopady globální hospodářské krize, která společnost zasáhla, se v roce 2010 ještě 

zvýraznily a v souhrnu vedly k roční ztrátě 27 774 tis. Kč. Hlavní příčinou tohoto 

negativního vývoje byl opět pokles tržeb z prodeje, které byly v roce 2010 nižší o 15,3 % 

oproti roku 2009. Zde se jako hlavní faktor projevil pokles průměrných prodejních cen, 

zejména v sortimentu dvojskel, lepených skel a v distribuční činnosti a následně i pokles 

objemu v sortimentu kalených skel. [4]  

V roce 2011 opět dosáhla společnost AGC Processing Teplice, a.s. ztráty, a to ve výši  

19 006 tis. Kč. V porovnání s výsledkem roku 2010 byl zaznamenán růst o 31,6 %. 

Celkové tržby z prodeje dosáhly výše 545 859 tis. Kč, což je v porovnání s rokem 2010 

nárůst o 6,23 %, přesto však nebylo dosaženo plánované úrovně tržeb. Významný propad 

oproti plánu zaznamenal sortiment vrstveného skla, kde bylo dosaženo přibližně 80 % 

stanoveného cíle jak v množství, tak v tržbách. [4] 

V roce 2012 byl vývoj ekonomické situace společnosti významně ovlivněn připojením 

závodu Kryry, který je obdobně jako závod Teplice a Praha orientován na zpracování 

plochého skla. V roce 2012 dosáhla společnost AGC Processing Teplice, a.s. ztráty, a to 

ve výši 42 657 tis. Kč. Výše ztráty byla významně ovlivněna mimořádným odpisem 

vloženého majetku, ke kterému došlo v únoru. Mimořádným odpisem vloženého majetku 

ve výši 41 173 tis. Kč došlo k zachování zůstatkové hodnoty majetku v rámci AGC Group. 

Po eliminaci tohoto mimořádného odpisu by byl výsledek společnosti AGC Processing 

Teplice ztráta 1 484 tis. Kč. Celkové tržby z prodeje dosáhly výše 1 182 690 tis. Kč, 

z čehož se závod Kryry podílel na tržbách v 53,54 %, výše tržeb tohoto závodu činila 

633 160 tis. Kč. V porovnání s plánovanými hodnotami byly plánované hodnoty 
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překročeny, a to jak v prodaných metrech, tak v korunách, především díky prodeji 

solárních skel z Kryr. [4] 

V roce 2013 nedošlo k očekávanému zlepšení ekonomické situace a společnost 

dosáhla dalším rokem ztráty, a to ve výši 23 430 tis. Kč po zdanění. Hlavním důvodem 

vzniklé ztráty je pokles tržeb z prodeje, které byly oproti roku 2012 nižší o 538 503 tis. Kč, 

tj. -45,5 %. K výraznému poklesu tržeb došlo především v provozovně Kryry, kde bylo 

hlavním důvodem ukončení projektu výroby solárních skel 3SUN. Prodeje provozovny 

Teplice zůstaly na zhruba stejné úrovni jako v roce 2012. Provozovna Praha zaznamenala 

také pokles tržeb o 28 %, a to hlavně z prodeje zboží, který byl přesunut do nově vzniklého 

distribučního centra. [4] 

V porovnání s rokem 2012 došlo k poklesu celkové bilanční sumy o 4 885 tis. Kč  

(-1,2 %). Na straně aktiv došlo k poklesu dlouhodobého majetku o 20 924 tis. Kč (-9,5 %) 

a růstu oběžných aktiv o 16 554 tis. Kč (+8,6 %). Růst oběžných aktiv je rozložen do růstu 

hodnoty zásob o 4 657 tis. Kč, růstu hodnoty krátkodobých pohledávek o 7 011 tis. Kč a 

růstu odložené daňové pohledávky o 4 501 tis. Kč. Krátkodobý finanční majetek 

společnosti zůstal na úrovni roku 2012 ve výši 30 597 tis. Kč. V rámci pasiv došlo 

k poklesu vlastního kapitálu o 23 430 tis. Kč (-8,5 %). Základní kapitál a zákonný rezervní 

fond zůstal ve stejné výši. Emisní ážio vzniklé v roce 2012 ve výši 41 392 tis. Kč bylo 

použito k úhradě ztráty roku 2012, zbývající část ztráty roku 2012 ve výši 1 265 tis. Kč 

byla uhrazena z nerozděleného zisku minulých let. Vlastní kapitál je dále snížen vlivem 

dosažené ztráty za rok 2013 ve výši 23 430 tis. Kč. V oblasti cizích zdrojů došlo k růstu 

o 18 546 tis. Kč (+13,2 %), a to hlavně vlivem růstu krátkodobých závazků z obchodních 

vztahů o 19 690 tis. Kč. [4] 

V důsledku dlouhodobě negativně se vyvíjejícímu výsledku společnosti došlo v roce 

2013 opětovně k vypracování podrobného plánu úsporných opatření, tj. vytyčení oblastí, 

na které je nutno se zaměřit a postupně obnovit ziskovost společnosti. Akční plán se týkal 

převážně úspor nákladů ve výrobní a režijní oblasti, zvyšování produktivity jednotlivých 

výrobních zařízení, zaměřoval se na snížení výrobních ztrát a snížení procenta externích 

reklamací. Jako každým rokem bylo snahou společnosti nabídnout zákazníkům škálu 

výrobků s vyšší přidanou hodnotou a kvalitní servis. Společnost se bude nadále orientovat 

na udržení stávajících zákazníků a získávání nových příležitostí na domácím i zahraničním 

trhu. [4] 
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Data za rok 2014 budou k dispozici až v průběhu května 2015, proto zde nebudou 

uvedena.  

2.3. Obchodní činnost, investice, jakost a životní 

prostředí  

Obchodní portfolio celého podniku tvoří:   

- výroba izolačních dvojskel a trojskel,  

- výroba bezpečnostního kaleného skla - např. skla pro výrobce sprchových 

koutů, skla do dopravních prostředků, 

- výroba bezpečnostního lepeného (vrstveného) skla - např. zábradlí, skla do 

dopravních prostředků, 

- výroba protipožárního skla,  

- výroba skla pro fotovoltaické a termální panely,  

- řezání a opracování skla - mimo jiné např. zrcadel, lakovaných skel a 

dekorativního skla pro interiéry. 

Jak je vidět na grafu 1, ve struktuře prodejů má největší podíl sortiment izolačních 

dvojskel a kaleného skla. 

 

Graf  1 -  Struktura prodejů [tis.Kč] 

Zdroj:[4] 
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Jak je vidět na grafu 2, největší podíl na tržbách podle států mají zákazníci z České 

republiky (63 %), Švédska (15 %), Belgie (15 %) a Německa (5 %). 

 

 

Graf  2 -   Přehled podílů na tržbách dle států  

Zdroj: interní informace + vlastní zpracování 

2.3.1 Obchodní činnost 

Společnost AGC Processing Teplice, a.s. dosáhla v roce 2009 čistých tržeb z prodeje 

ve výši přes 601 miliónů Kč. Zákazníkům bylo dodáno 839 tis. m
2
 zpracovaného skla. Na 

celkový obrat společnosti a množství skla dodaného zákazníkům měla vliv hospodářská 

krize a pokles výkonnosti průmyslu a stavební činnosti. Poptávka po skle byla velmi nízká. 

V roce 2010 dosáhla společnost čistých tržeb z prodeje ve výši přes 509 mil. Kč. 

Zákazníkům bylo dodáno 823 tis. m
2
 zpracovaného skla. Na celkový obrat společnosti a 

množství prodaného skla měla vliv stagnace výkonnosti průmyslu a zejména další pokles 

stavební činnosti. [4] 



Michaela Kapicová Červená: Možnosti snižování nákladů ve společnosti AGC Processing, a.s. 

2015  - 10 - 

 

V  roce 2011 se společnosti AGC Processing Teplice, a.s. podařilo dosáhnout čistých 

tržeb z prodeje ve výši 546 mil. Kč. Toto představuje ve srovnání s rokem 2010 meziroční 

nárůst ve výši 32 mil. Kč.  Zákazníkům bylo dodáno 835 tis. m
2
 skla.  Dosažený výsledek 

je důsledkem přetrvávající hospodářské krize, pomalého oživování stavebnictví a 

nestabilní výkonnosti průmyslu. [4] 

Rovněž v roce 2012 byl patrný vliv přetrvávající recese negativně ovlivňující vývoj 

ve stavebnictví. Sloučením se závodem Kryry a vlivem jeho projektu 3SUN se podařilo 

dosáhnout tržeb ve výši 1 183 mil. Kč. Ve srovnání s rokem 2011 se jedná o nárůst  

o 634 mil Kč. Je třeba zdůraznit, že tohoto výsledku bylo dosaženo díky výše uvedenému 

projektu. Tržby projektu 3SUN představují 528,6 mil Kč. Přesto se ani v roce 2012 

nepodařilo dosáhnout plánovaných hodnot, a to jak v prodaných m
2
, tak v tržbách. Toto je 

důsledkem vzrůstající konkurence (zejména se jedná o výrobce EvaSafe), jejíž vliv se již 

projevil ve výsledku roku 2010. Pozitivní vliv na výsledek roku 2012 má i to, že se 

podařilo získat několik významných projektů v ČR, např. BB Centrum, RD Ke Kulišce, 

KKVC Zlín, Svinov, Nová Karolína, Palác Křižík a další. [4] 

 V roce 2013 byl i nadále patrný negativní vývoj stavebního odvětví v České 

republice. Za rok 2013 činily tržby společnosti AGC Processing Teplice celkem 

644 mil. Kč. Ve srovnání s rokem 2012 se jedná o pokles o 538 mil. Kč. Za takto 

významným snížením prodejů stojí ukončení projektu pro solární kolektory. Tržby tohoto 

projektu představovaly v roce 2012 částku 528,6 mil Kč. K přetrvávajícímu poklesu tržeb 

v oblasti velkoobchodu plochým sklem výrazně přispěl přesun aktivit do distribučního 

centra v Praze, který měl za následek snížení tržeb ve výši téměř 17 mil. Kč. Pozitivní 

dopad z obchodního hlediska v roce 2013 zaznamenala i řada realizovaných projektů 

administrativních a komerčních budov, které se podařilo získat jak v ČR, tak i v zahraničí. 

Jednalo se např. o akce Metro Motol Praha, River Garden Praha, Galerie Teplice, Fontána 

Teplice, K 21 Göteborg,  Sudop Praha, ČVUT Praha, STC Ostrava a další. [4] 

Data za rok 2014 budou k dispozici až v průběhu května 2015, proto zde nebudou 

uvedena. 
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2.3.2 Investice 

Vliv celosvětové hospodářské krize se negativně projevil i v této oblasti. Z rozhodnutí 

vlastníků společnosti nebyly v roce 2009 realizovány žádné investiční projekty.  

V roce 2010 byly realizovány pouze dva investiční projekty v souhrnné výši 

12 mil. Kč, a to řezací linka na laminované sklo a tmelicí automat na výrobu izolačních 

dvojskel. [4]  

Také v roce 2011 nebyla realizována žádná investice. V roce 2012 byla zrealizována 

pouze jedna větší investice, a to výměna tmelícího automatu na lince izolačních skel L2. 

Z menších investic byla provedena obměna nejstarší manipulační techniky, nákup 

manipulačního rámu a stroje na pískování skel. [4] 

V důsledku krize ve stavebnictví byla v roce 2013 zrealizována jen jedna větší 

investice, a to instalace tmelícího automatu na lince izolačních skel v provozovně Klíčany. 

Z menších investic byla provedena obměna nejstarší manipulační techniky, nákup 

manipulačního rámu a kontrolního zařízení pro výrobu skel do vlaků. [4] 

Data za rok 2014 budou k dispozici až v průběhu května 2015, proto zde nebudou 

uvedena. 

2.3.3 Životní prostředí 

Stejně jako spokojený zákazník či zaměstnanec je pro společnost AGC Processing 

Teplice, a.s. důležité životní prostředí. V roce 2011 beze zbytku splnila veškeré požadavky 

kladené na ni jak státní správou, tak i normou ISO 14000. Podařilo se zlepšit třídění 

odpadů, a tím zvýšit podíl odpadů, které se recyklují. Jedná se zejména o papír a PVB fólii. 

V současné době je již recyklováno více jak 97 % odpadů vznikajících ve  výrobě. 

Společnost je také zapojena v systému zpětného odběru obalů, které uvádí na trh, a to 

prostřednictvím společnosti EKOKOM. Z tohoto důvodu je společnost oprávněna používat 

ochrannou známku ZELENÝ BOD. Umístění značky na obalu znamená, že za něj byl 

uhrazen finanční příspěvek organizaci zajišťující sběr, třídění a využití obalů. 

Ochrana životního prostředí je nedílnou součástí integrovaného systému 

managementu. Integrovaný systém managementu (dále jen ISM) společnosti zahrnuje a je 

vytvořen ve shodě s požadavky normy ISO 14001. 

Vedení společnosti přijalo společné politiky kvality, životního prostředí a bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci stanovené mateřskou společností AGC Glass Europe. Tyto 
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politiky stanovují celkové záměry, zásady a směry působení společnosti ve vztahu ke 

kvalitě, environmentálnímu profilu a bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a poskytují 

rámec pro činnosti společností. Ochrana životního prostředí je tedy jednou z priorit 

společnosti. Mezi dlouhodobé cíle společnosti patří i snižovaní podílu skládkovaného 

odpadu. V roce 2013 se ve všech provozovnách podařilo tento ukazatel snížit a současně to 

také přineslo snížení nákladů. Cíl snižovat podíl skládkovaného odpadu byl stanoven i na 

rok 2014. Vyjma provozoven, ve kterých již bylo v průběhu roku 2013 dosahováno 0 % 

skládkovaného odpadu. V těchto provozovnách bude pro následující roky cílem tento stav 

udržet.  

Změny legislativy v oblasti životního prostředí jsou sledovány a vyhodnocovány. 

Případné dopady jsou zapracovány do interní dokumentace ISM. Výsledky z monitorování 

a měření v oblasti životního prostředí jsou sledovány a vyhodnocovány. Jsou používány při 

tvorbě a udržování Registru ŽP a Environmentálního profilu provozoven. Dále jsou 

součástí environmentálního reportingu pro vedení společnosti AGC Glass Europe a 

v neposlední řadě jsou používány v hlášeních zasílaných orgánům státní správy. [4] 

2.3.4 Jakost 

Předpokladem zabezpečení úrovně kvality výrobků je ve společnosti dobře fungující 

efektivní systém kvality, který je pravidelně prověřován interními a externími audity z řad 

notifikovaných osob a akreditovaných zkušeben. Spokojenost zákazníka, zdokonalení 

interních předpisů, odborný růst a motivace lidí a zajištění udržitelné ziskovosti 

společnosti, to jsou strategické cíle společnosti, které se však ne vždy dařilo splnit tak, jak 

bylo plánováno. 

Interní cíle a ukazatele jakosti byly pravidelně hodnoceny a projednávány na poradách 

vedení společnosti a výroby. Podnětem pro přijímání preventivních a nápravných opatření 

byly analýzy výtěžností jednotlivých technologických zařízení, vnitřních výrobních ztrát 

dle kódů vad a místa zjištění a rozbory reklamací podle sortimentů a zodpovědností. Velká 

váha byla kladena na připomínky a podněty zákazníků i zaměstnanců, na závěry z interních 

a externích auditů, výsledky výrobních kontrol a měření a evidenci prostojů na 

technologických zařízeních a rozbor jejich příčin.  

Zavedený integrovaný systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009, 

environmentu ČSN EN ISO 14001:2005 a BOZP ČSN OHSAS 18001:2008 zajišťuje 
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konkurenceschopnost společnosti na zahraničním i domácím trhu. Kvalitu služeb, výrobků 

a kvalifikovanost zaměstnanců společnost prokazuje při pravidelném prověřování externí 

certifikační organizací. Za trvalé zvyšování kvality nese odpovědnost každý zaměstnanec 

společnosti. Budování povědomí o kvalitě, školení a zvyšování odborné způsobilosti 

pracovníků bylo a bude nedílnou součástí zvyšování kvality.   

Pro splnění náročných cílů jakosti, to znamená koordinované zapojení co nejširšího 

okruhu zaměstnanců do vyhledávání slabých míst v systému společnosti a pomocí 

především preventivních opatření předcházet neshodám a následujícím ztrátám. 

Co se společnosti v roce 2013 podařilo, je snížení vícenákladů na kvalitu, jako jsou 

interní materiálové ztráty ve výrobě a reklamace našich zákazníků ve srovnání se 

skutečností roku 2012. Opakovaně se řešily vícenáklady spojené s realizací nedostatečně 

připravených projektů, lidského selhání a omezenými možnostmi technologických 

zařízení. Zde zůstává velký prostor pro úsporu těchto vícenákladů na kvalitu. Novým 

nástrojem pro jejich snižování je zavedení projektu AGIA – metody pro efektivní přijímání 

opatření k nápravě. Zde se podařilo v roce 2013 proškolit hned několik schopných 

pracovníků, kteří budou zastávat v těchto pracovních skupinách pozice tzv. pilotů. 

V roce 2014 se musí pokračovat v trvalém snižování ztrát, a to bez negativního vlivu 

na nastavenou kvalitu našich výrobků. [4]  

2.4. Personální politika a pracovněprávní vztahy 

Průměrný stav pracovníků v akciové společnosti v roce 2009 byl oproti předchozímu 

roku nižší o 21 osob a dosáhl výše 262 pracovníků, z toho 55 technicko-hospodářkých 

pracovníků a 207 dělníků. Zhoršené hospodářské výsledky společnosti oproti roku 2008 se 

odrazily i v nižším dosaženém průměrném měsíčním výdělku, který dosáhl výše 27 784 Kč 

(-2,4 %), hlavně vlivem nižší úrovně mimořádných platů. 

V roce 2010 byl průměrný stav zaměstnanců v akciové společnosti proti předchozímu 

roku o 7 osob nižší a dosáhl stavu 255 zaměstnanců, z toho 52 technicko-hospodářských a 

203 dělníků. Průměrný měsíční výdělek dosáhl v roce 2010 výše 28 783 Kč a byl tak  

o 1 003 Kč vyšší než v roce předchozím - nárůst tarifních mezd a změna struktury 

pracovníků. 

V roce 2011 byl průměrný stav zaměstnanců v akciové společnosti proti předchozímu 

roku o 9 osob nižší a dosáhl stavu 246 zaměstnanců, z toho 47 technicko-hospodářských a 
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199 dělníků. Průměrný měsíční výdělek dosáhl v roce 2011 výše 29 386 Kč a byl tak 

o 603 Kč vyšší než v roce předchozím - nárůst tarifních mezd a změna struktury 

pracovníků. 

V roce 2012 byl průměrný stav zaměstnanců v akciové společnosti 362 zaměstnanců, 

z toho 60 technicko-hospodářských a 302 dělníků. Navýšení stavu zaměstnanců proti roku 

2011 bylo způsobeno zejména připojením provozovny Kryry. Průměrný měsíční výdělek 

dosáhl v roce 2012 výše 27 558 Kč a byl tak o 1 828 Kč nižší než v roce předchozím. 

Důvodem je změna struktury pracovníků v souvislosti s připojením provozovny Kryry. 

V roce 2013 byl průměrný stav zaměstnanců v akciové společnosti 326 zaměstnanců, 

z toho 59 technicko-hospodářských a 267 dělníků. Snížení stavu zaměstnanců proti roku 

2012 bylo způsobeno snížením objemu výroby.  

Data za rok 2014 budou k dispozici až v průběhu května 2015, proto zde nebudou 

uvedena. 

Pro přehled jsou stavy zaměstnanců zpracovány do tabulky 2.  

Tabulka  2 -  Rozdělení zaměstnanců a průměrná mzda 

 

Zdroj: [4]+vlastní zpracování 

 

V průběhu roku se směnnost v Teplicích, Kryrech i v Praze měnila v závislosti na 

množství objednávek. V Kryrech se v druhé polovině roku 2013  mírně navýšil počet 

zaměstnanců údržby. K 31. 12. 2013 byl počet zaměstnanců 323, z toho 213 v Teplicích, 

86 v Kryrech a 24 v Praze. Ve srovnání s rokem 2012 došlo k mírnému nárůstu 

agenturních zaměstnanců a pokračoval příznivý trend - snižování fluktuace zaměstnanců. 

Průměrný měsíční výdělek dosáhl v roce 2013 výše 28 612 Kč a byl tak o 1 054 Kč vyšší 

než v roce předchozím (větší objem mzdových prostředků vyplacen v souvislosti 

s pracovním výročím). 

V oblasti rozvoje zaměstnanců je u dělnické kategorie stěžejním úkolem zácvik 

agenturních zaměstnanců a rozvíjení znalostí a dovedností stávajících zaměstnanců 

v návaznosti na nové požadavky stávajících a zejména nových zákazníků. Požadavky na 

Zaměstnanci 2009 2010 2011 2012 2013

THP 55 52 47 60 59

Dělníci 207 203 199 302 267

Celkem pracovníků 262 255 246 362 326

Průměrná mzda [Kč] 27 784 28 783 29 386 27 558 28 612
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okruh znalostí a dovedností vyplývají z interní dokumentace ISM (oblast kvality, 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, oblast ochrany životního prostředí), jsou obsaženy 

v osnovách školení. 

Ve společnosti je zaveden a využíván systém zaměstnaneckých výhod, který umožňuje 

zaměstnancům volný výběr benefitů zaměřených na relaxaci, rehabilitaci, zdravotní péči, 

kulturní nebo sportovní vyžití apod. Příděl prostředků do systému závisí u jednotlivců na 

délce zaměstnání ve společnosti, max. 10 000 Kč ročně při zaměstnání nad 20 let. 

Významnou položkou v objemu prostředků sociálního rozvoje je příspěvek na penzijní 

připojištění, příspěvek na životní pojištění nebo příspěvek na stravování.  

Mezi hlavní priority společnosti spadá zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

cílem je snížit rizika a příčiny vzniku pracovních úrazů na minimum. Personální politika 

bude v dalším období zaměřena na stabilizaci vyspělých pracovních týmů pod odborným 

vedením a na vytvoření podmínek, které umožní pracovat kvalitně, bezpečně a s ohledem 

na životní prostředí. [4] 
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3. Teoretické vymezení nákladů  

Náklady představují spotřebování ekonomického zdroje a jsou obvykle spojeny se 

souběžným nebo budoucím výdejem peněz. Náklady představují účelné a účelové 

vynaložení vstupů v hodnotovém vyjádření. 

Výdaj se posuzuje v okamžiku skutečného úbytku peněžních prostředků, na rozdíl od 

nákladů, kde je důležitý moment účelového vynaložení, tedy skutečná spotřeba nákladové 

složky. 

Náklady lze v podmínkách manažerského účetnictví klasifikovat podle různých 

hledisek a do různých skupin:  

 podle druhů vynaložených ekonomických zdrojů (druhové členění)  

- náklady technologické a náklady na obsluhu a řízení, 

- náklady přímé a nepřímé, 

- náklady jednicové a režijní. 

 podle bezprostředního účelu jejich vynaložení (účelové členění), 

 podle jejich závislosti na změnách v rozsahu aktivit (objemu) výkonů - náklady 

variabilní a fixní, 

 z hlediska potřeb rozhodování - náklady prvotní a druhotné 

 členění podle místa vzniku a odpovědnosti za jejich vznik 

 kalkulační členění. [2] 

Nástrojem, který eviduje a umožňuje získávat informace o peněžních tocích, 

nákladech, výnosech, majetkové a kapitálové struktuře podniku, je účetnictví. Rozlišujeme 

finanční a daňové účetnictví oproti manažerskému účetnictví. Finanční a daňové 

účetnictví, které tvoří účetní systém, je primárně vytvořeno pro potřeby externích 

uživatelů. Externími uživateli jsou orgány státní správy nebo banky. Vzhledem ke 

skutečnosti, že externí uživatelé vyžadují od účetních systémů jednotný výklad a 

srovnatelnost předkládaných informací, musí být finanční a daňové účetnictví tvořeno 

podle striktních pravidel. Manažerské účetnictví je určeno manažerům a není předmětem 

mimopodnikové regulace. V manažerském účetnictví se vychází z charakteristiky nákladů 

jako hodnotově vyjádřeného, účelného vynaložení ekonomických zdrojů podniku, účelově 

souvisejícího s ekonomickou činností. Je praktické a účelné a tento účetní systém byl 

konstruován pro potřeby konkrétního uživatele – manažera. Každé odvětví se vyznačuje 
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natolik rozdílnými aspekty, že zpravidla soubor nástrojů a forma tohoto typu účetnictví 

bývá u různých firem často naprosto odlišná. [1] 

3.1.  Druhové členění nákladů 

Druhové členění nákladů odpovídá peněžně vyjádřené struktuře a výši primárních 

ekonomických zdrojů vynaložených na určité vstupy a je pro ně charakteristické, že se 

jedná o náklady externí a prvotní. V druhovém členění se nerozlišuje bezprostředně účel 

vynaložených nákladů (např. v položce mzdy jsou obsaženy jak mzdy produkčních 

pracovníků, tak režijní a odbytové mzdy); neposkytuje tedy dodatečné informace pro 

hodnocení hospodárnosti a efektivnosti využití ekonomických zdrojů. 

Hlavní význam druhového členění nákladů spočívá v tom, že je východiskem regulace 

kvantitativních proporcí mezi potřebou určité struktury a výší zdrojů a jejich pohotovou 

dispozicí. 

Podle současného znění směrné účtové osnovy se druhové členění nákladů stanovuje 

takto: 

Účtová třída 5 - Náklady 

50 - Spotřebované nákupy 

51 - Služby 

52 - Osobní náklady 

53 - Daně a poplatky 

54 - Jiné provozní náklady 

55 - Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky v  

   provozníoblasti 

56 - Finanční náklady 

57 - Rezervy a opravné položky ve finanční oblasti 

58 - Mimořádné náklady 

59 - Daně z příjmů, převodové účty a rezerva na daň z příjmů. 

Druhové členění nákladů je spolu s druhovým členěním výnosů východiskem pro 

sestavení výkazu zisku a ztráty v druhovém členění. [2] 

Pro účely diplomové práce bylo vybráno toto hledisko členění, proto se ostatními 

hledisky v teoretickém vymezení nákladů dále nebudu podrobněji zabývat.   
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3.2.  Jak snížit náklady podniku?   

Všechna rozhodnutí v lidském životě, zejména pak ta, která jsou ekonomického 

charakteru, spočívají ve srovnání přínosů určitého alternativního rozhodnutí a prostředků 

na něj vynaložených. V ekonomice podniku používáme pro tyto vynaložené prostředky 

termín náklady. Náklady provázejí téměř veškeré činnosti, které v ekonomickém prostředí 

probíhají. Pro firmu hrají náklady zcela klíčovou roli. Elementární snahou každého 

podnikatele je vždy hlavně dosažení zisku. V dnešní době se však spíše používá moderní 

definice, že cílem podnikání je maximalizace tržní hodnoty podniku. [1] 

Zvyšování zisku na určitou úroveň je možné buď zvýšením objemu tržeb, nebo 

snížením nákladů. Zvyšování objemu výkonů spojené s růstem tržeb je určitě velmi 

významným prvkem podnikové strategie, protože bez expanze a růstu není dlouhodobý 

úspěch podnikání myslitelný. Pokud se společnost dostane do bodu, kde se na trhu, na 

němž se pohybuje ona a i celá řada zavedených hráčů a tento trh významně neroste, nebo 

pokud se navíc dostane do období poznamenaného hospodářskou recesí, asi nebude zcela 

jednoduché objem tržeb nějakým významným způsobem navyšovat bez vynaložení dalších 

nákladů. Lepší cestou ke zvýšení ziskovosti je tak často snižování nákladů. Efektivnost 

způsobu, kterým je firma schopna dosahovat svých výnosů, je jednou z nejpodstatnějších 

podmínek jejího úspěchu. [1] 

Zvýšení efektivnosti výkonů, tedy schopnost dosáhnout stejných výnosů s nižšími 

náklady, hraje významnou úlohu při generování podnikového zisku bez ohledu na to, 

jakým způsobem se vyvíjí objem jeho výkonů. V odvětví, které neroste, kde je velmi 

obtížné zvýšit tržní podíl a zvýšit prodej, představuje v podstatě pouze jedinou možnou 

cestu ke zvýšení absolutní i relativní hodnoty zisku. Efektivnost podnikání je hlavním 

kritériem při posuzování úspěšnosti. [1] 

Cena, za níž je výrobek nebo služba prodávána, hraje také velmi významnou roli při 

měření podnikové efektivnosti. Pokud společnost dokáže prodat identický výkon s vyšší 

cenou, při konstantních nákladech, zvýší si zisk generovaný jednotkou výkonu, a tím 

i efektivnost činnosti organizace. Otázkou ovšem zůstává, zda je tento postup pro podnik 

možný a zda spíše nezpůsobí opačný efekt, tedy snížení objemu prodeje a tím i snížení 

celkového objemu zisku. [1] 

Pokud se organizaci podaří snížit náklady vynakládané na jednotku produkce, získá 

široké pole možností, jimiž může dlouhodobě rozvíjet podnikání jako celek. Společnost 
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vyrábějící s nižšími náklady, může zisk, který vyprodukuje nad rámec určené průměrné 

míry ziskovosti, investovat do svého dalšího rozvoje. Může si dovolit snížit cenu svých 

výkonů, což se projeví ve zvýšené poptávce po výkonech této firmy. [1] 

 

Jak snížit náklady podniku?  

Snaha o minimalizaci nákladů má ale jedno významné riziko. Snižování nákladů může 

mít za následek také snížení hodnoty a kvality výkonu vnímaných zákazníkem. Ke 

snižování nákladů musí organizace přistupovat s rozmyslem. Zákazníci jsou v dnešní době 

extrémně citliví na vnímanou hodnotu produktu. Další rány v podobě snižování nákladů 

mohou nakonec poškodit kvalitu produktu, odradit zákazníky a dávat špatný signál 

akcionářům a dalším zainteresovaným skupinám. [1] 

Základní podstatou podnikových nákladů je skutečnost, že jsou vždy nějakým 

způsobem účelově svázány s podnikovými výkony. Tím je myšleno, že jakýkoli náklad, 

který jsme v podniku vynaložili, by měl být účelově svázán s hodnotově vyjádřeným 

prospěchem, tj. prodaným výkonem. V situaci, kdy nějaký náklad nebyl v podniku 

vynaložen v souvislosti s tímto vztahem, by se mohl považovat za prostředek, který byl 

v určitém slova smyslu proplýtván. [1] 

Velmi důležité pro nákladovou optimalizaci je uvědomit si, že ne všechny podnikové 

výkony (výrobky, služby, zákazníci) tvoří proporcionálně stejný zisk. Mezi výkony lze 

najít ty, které jsou vysoce ziskové až po výkony, které jsou ve svém důsledku ztrátové. 

Společnost by měla zaměřit své úsilí na ty podnikové výkony, které jsou méně rentabilní 

než ostatní. [1] 

 

Na které náklady se zaměřit?  

Na základě druhového členění nákladů lze vybrat ve společnosti náklady, které 

z hlediska svého objemu představují podstatnou část nákladů firmy. Jedná se zejména o:  

 materiálové náklady, 

 osobní náklady, 

 odpisy, 

 externí služby. 
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Materiálové náklady  

Náklady na materiál, zvláště přímé materiálové náklady, tvoří jednu 

z nejpodstatnějších položek nákladů zejména u průmyslových firem. Jedním z cílů 

optimalizace může být nalezení levnější varianty tradičně používaných materiálů. 

V současné době se však daleko více prosazují výrobky s jednodušší konstrukcí, která 

vyžaduje menší množství materiálu, používají se levnější varianty jednotlivých 

komponent. Pochopitelně zde ale hraje roli velmi důležitý fakt, že jakákoli změna 

v konstrukci výrobku nebo v použitém materiálu bude mít ve většině případů za následek 

změnu charakteru výrobku z pohledu zákazníka, tedy jeho vnímanou hodnotu. [1] 

Jak tedy snížit materiálové náklady? Společnost může zkusit materiál nakoupit za nižší 

cenu nebo snížit plýtvání materiálem.  

Obecně lze říct, že ceny základních surovin jsou ovlivňovány globálními trhy a pro 

odběratele bude asi velmi obtížné nalézt dodavatele, který by danou komoditu nabízel za 

výrazně nižší cenu než jiní dodavatelé. Jedním z řešení mohou být množstevní slevy a 

slevy za včasnou platbu, tzv. skonta. Těchto úspor z rozsahu může však dosahovat jen 

dostatečně velká firma. [1] 

Další možností, která se v souvislosti s možnými úsporami materiálových nákladů 

nabízí, je snížení plýtvání s materiálem. Smyslem je dokázat vyprodukovat stejný objem 

výkonů s nižší spotřebou tohoto druhu nákladů. Jak se ale zjistí, jestli společnost při 

spotřebě materiálu plýtvá? A pokud plýtvá, tak zůstává otázkou, s kterými položkami 

materiálu nejhůře hospodaří a jaká je příčina této nehospodárnosti. Zda se jedná jen o laxní 

přístup zaměstnanců, kteří z pohodlnosti s materiálem plýtvají, nebo jde o systémovou 

chybu? Odpovědi na tyto otázky lze asi obtížně získat jednoduchým pohledem do účetní 

struktury nákladů, protože se v tomto případě jedná o problém účelovosti vynaložení 

nákladů. [1] 

 

Osobní náklady  

Osobní náklady jsou náklady vynakládané na pracovní sílu. Mohou být rozděleny do 

dvou významných skupin, které mají zcela odlišný vztah k podnikovým výkonům a jejich 

ziskovosti:  

 přímé osobní náklady,  

 nepřímé osobní náklady.  
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U přímých osobních nákladů se jedná o náklady na mzdy pracovníků, kteří se přímo 

podílejí na výrobě nebo realizaci podnikových výkonů a u nepřímých osobních nákladů se 

jedná o náklady na administrativní a technicko-hospodářské pracovníky, kteří se sice přímo 

na realizaci výkonu nepodílejí, ale zajišťují činnosti nezbytné pro chod podniku jako celku. 

U obou skupin nákladů lze z dlouhodobého hlediska sledovat nepřetržitý růst. Růst 

mzdových nákladů je samozřejmě způsoben růstem reálných i nominálních mezd téměř 

ve všech odvětvích a profesích. Tento růst souvisí s vyšší výkonností ekonomiky jako 

celku a rostoucí životní úrovní obyvatel. [1] 

Z tohoto pohledu je obtížné nějakým způsobem redukovat absolutní hodnotu 

mzdových nákladů jiným způsobem než tím, že se sníží celkový počet zaměstnanců. 

V tomto případě však hrozí riziko, že se tato skutečnost odrazí po kvantitativní a 

kvalitativní stránce v podnikových výkonech. [1]  

U přímých osobních nákladů by se v ideálním případě výše těchto nákladů vyvíjet 

proporcionálně s objemem výroby. Samozřejmě v krátkém období si firma nemůže dovolit 

nabírat a propouštět pracovníky ze dne na den tak, aby uspokojila svoji poptávku po práci. 

Přímé osobní náklady se tedy nikdy nebudou chovat absolutně proporcionálně ve vztahu 

k objemu výroby. [1] 

Při snaze o úsporu přímých osobních nákladů existují v zásadě tyto možnosti:  

 snížení mezd pracovníkům, 

 dosažení lepšího využití nakupované práce tím, že se zvýší počet 

vyprodukovaných výrobků ve vztahu k počtu pracovníků, 

 snížení počtu stálých zaměstnanců a jejich případné nahrazení agenturními 

zaměstnanci.  

Snižování mezd při zachování všech ostatních charakteristik pracovního vztahu je věc 

téměř nerealizovatelná. V rovině lepšího využití práce jsou ale možnosti značně širší. Lepší 

organizací pracoviště, lepší spoluprací jednotlivých pracovníků a lepším zainteresováním 

pracovníků lze dosáhnout značného zvýšení pracovní výkonnosti zaměstnanců. Další 

úspory lze najít v různých formách automatizace výroby nebo jiných podnikových činností 

náročných na práci. Tato možnost spočívá jednoduše v tom, že se nahradí část lidské práce 

prací strojů. V tomto případě sice dojde ke snížení jednicových mzdových nákladů, ale na 

druhé straně dojde ke zvýšení odpisů v důsledku investice do nákladné automatizované 

linky. [1] 
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Pokud má firma velké výkyvy v objemu výroby v určitých časových obdobích, lze 

tento problém řešit najímáním agenturních zaměstnanců. V praxi to znamená, že pokud má 

firma nárazově velké zakázky, na které jí kapacitně nestačí vlastní zaměstnanci, přes 

pracovní agenturu si najme pracovníky, kteří jí ve výrobě pomohou. Většinou se jedná 

o jednoduché dělnické profese, kde se postupuje podle předem daného pracovního postupu 

a doba zaučení zaměstnance trvá pouze několik dní. Těmto pracovníkům vyplácí mzdu 

pracovní agentura a společnost tak platí pouze za sjednané služby agentuře.  

Náklady režijních pracovníků jsou tvořeny převážně mzdovými náklady za THP 

pracovníky, administrativní pracovníky, pracovníky managementu a další osoby, které se 

přímo nepodílejí na tvorbě výkonů podniku, ale jsou nezbytní pro zajištění chodu širokého 

spektra činností. V tomto případě neplatí proporcionální relace mezi mzdovými náklady a 

objemem výroby, tyto náklady zůstanou v relativně obdobné výši bez ohledu na rozsah 

výkonů. Optimalizaci tohoto druhu nákladů je možné dosáhnout v zásadě dvěma způsoby:  

 lepším využitím těchto nákladů jako fixních zdrojů,  

 optimalizací prováděných režijních činností.  

V první řadě jde samozřejmě o vztah mezi objemem výroby a náklady na jednotku 

výkonu. V případě, že tyto náklady budou mít ve své podstatě fixní charakter, při vyšším 

objemu výroby bude dosaženo nižších jednotkových nákladů. V praxi jde o co nejlepší 

využití instalované fixní kapacity, kterou administrativní a režijní pracovníci de facto 

představují.  

Dále je vhodné se zaměřit na to, zda jsou výkony těchto režijních pracovníků 

prováděny efektivně. Každý režijní pracovník vykonává určitý soubor činností, které jsou 

více nebo méně významné z pohledu chodu firmy a tyto činnosti mají vztah k výkonům 

podniku. Jednostranným tlakem na snižování nákladů můžeme znehodnotit hodnotu 

produktu z pohledu zákazníka třeba jen tím, že bude společnost horší v komunikaci, mít 

horší image nebo poskytovat horší doprovodné služby. Cestu k optimalizaci nákladů tohoto 

druhu tak může ukázat opět jenom analýza vztahů mezi náklady činností a podnikovými 

výkony. [1] 

Odpisy 

Odpisy jsou další velmi významnou skupinou nákladů, která představuje snížení 

hodnoty dlouhodobých aktiv v důsledku jejich opotřebení. Čím více podnik optimalizuje 

přímé mzdové náklady tím, že pracovníky nahrazuje automatizovanými strojními 
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zařízeními, tím větší relativní podíl budou tyto náklady ve firmě představovat. Jaké má 

podnik možnosti v racionalizaci tohoto druhu nákladů? Pokud chce dosáhnout lepšího 

postavení bez ohledu na míru automatizace, nabízí se tyto možnosti:  

 snížení odpisů využitím zařízení s nižší hodnotou, 

 lepší využití instalovaných zařízení. 

První možnost vychází z faktu, že výše odpisů je závislá na pořizovací hodnotě 

dlouhodobého majetku. Pokud by společnost dokázala pořídit tento majetek nebo zařízení 

levněji, výše měsíčních odpisů, tedy nákladů na tato zařízení, by se snížila. Nevýhodou 

však bývá, že levnější výrobní zařízení jsou zpravidla přizpůsobena na nižší úroveň 

objemu výkonů nebo mají jiné kvalitativní znaky, které negativně ovlivní některé 

vlastnosti výkonů. Proto je pro podnik přijatelnější druhá možnost, která spočívá v lepším 

využití instalovaných zařízení. [1]  

Externí služby a ostatní náklady 

 Jedná se zejména o náklady, které nemusí mít přímý vztah k podnikovým výkonům, 

ale mohou být z různých příčin pro úspěšný chod podniku nezbytné. U této skupiny 

nákladů je obtížné jakékoli obecné hodnocení a doporučení, jak docílit jejich optimalizaci. 

Je také pochopitelné, že se v této struktuře nákladů mohou velmi často skrývat položky, 

které jsou vynakládány bez adekvátního efektu, ale jejichž identifikace je náročná. Pokud 

jsou hledány úspory nákladů tohoto druhu, je nezbytné analyzovat činnosti a aktivity, jež 

jsou díky těmto nákladům realizovány a následně analyzovat výkony prováděné pomocí 

těchto činností. [1] 

Typy společností a druh jejich nákladů 

Druhové členění nákladů je pro nákladovou optimalizaci nezbytné. Relativní podíl 

jednotlivých nákladových druhů může u jednotlivých organizací napovědět, jakou roli 

hraje určitý nákladový druh a jaký je jeho význam. Struktura nákladových druhů 

organizace signalizuje, o jakou společnost se jedná. Je možné definovat čtyři základní typy 

organizací, které se liší charakterem své činnosti a strukturou nákladových druhů:  

1) Manufaktura může být charakterizována vysokým podílem osobních nákladů, 

převážně přímých osobních nákladů, tedy nákladů na dělníky. Tento typ 

společnosti vykazuje nízkou úroveň automatizace, tedy i výše odpisů v této 

společnosti bude nízká. Manufaktura zpracovává relativně standardní základní 

materiály s nízkou vstupní cenou.  



Michaela Kapicová Červená: Možnosti snižování nákladů ve společnosti AGC Processing, a.s. 

2015  - 24 - 

 

2) Automatizovaná montáž – společnost nakupuje relativně nákladné komponenty, 

které v rámci vysoce automatizovaného výrobního procesu transformuje na 

výstupy. Je charakterizována vysokým podílem spotřeby materiálu, nízkou úrovní 

osobních nákladů a vysokým podílem odpisů. 

3) Zakázková firma - produkuje poměrně odlišné výrobky vyráběné na základě 

objednávek zákazníků. Vedle průměrného podílu materiálových a osobních 

nákladů, kde převládají nepřímé náklady režijních pracovníků, se podstatnou 

položkou jeví externí služby nakupované od externích poskytovatelů. Do této 

kategorie bych zařadila i společnost AGC Processing, a. s. 

4) Služby  - druhová struktura nákladů je u společnosti poskytující služby značně 

odlišná, než je tomu u firem působících ve výrobě. V tomto případě dominují 

osobní náklady a naopak je nízký podíl materiálových nákladů. [1] 

Režijní náklady 

Oproti materiálovým a přímým mzdovým nákladům, kde je možné transparentně 

popsat dopad jejich změny na výkony nebo popsat změnu jejich výše při změně objemu 

nebo struktury výkonů, tak u režijních nákladů zůstávají většinou tyto vazby skryty. To je 

i důvodem, proč se manažerům nechce zasahovat do režijních nákladů, když nemají jistotu, 

jaké dopady tyto zásahy na prováděné výkony budou mít. Režijní náklady mají tendenci 

v čase dlouhodobě narůstat.  

V uplynulých desetiletích se na trzích projevila celá řada změn a procesů, které mají za 

následek dramatický nárůst režijních nákladů na úkor nákladů jednicových:  

 ve výrobě je používáno stále menší množství levnějších materiálů, 

 růst mzdových nákladů spolu s rozvojem technologií měl za následek značný 

nárůst automatizace, který se ve struktuře nákladů projevil snížením počtu 

výrobních dělníků. Práce, kterou vykonávali, byla postupně nahrazována 

nákupem vysoce výkonných automatizovaných výrobních linek a jiných 

zařízení, proto dochází k nárůstu odpisů.  

 díky stále náročnějším zákazníkům a růstu konkurence je podnik nucen vyrábět 

produkty, které jsou individuálně upravovány na přání zákazníka. Pro 

výrobce tento jev znamená značnou komplikaci při konstrukci výrobních linek, 

při obsluze zákazníků, v distribuci, což se v konečném důsledku projeví v růstu 

režijních nákladů. Zákazník dnes vyžaduje komplexní produkt, nestačí mu jen 
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výrobek, chce k němu ještě servis a další služby. Společnost, která si tuto 

změnu ve spotřebitelově vnímání hodnoty uvědomí, má našlápnuto k úspěchu. 

Avšak toto rozšíření objemu poskytovaných služeb se projeví v nárůstu počtu a 

objemu výkonů, které je podnik nucen vykonávat. Dojde tedy opět k nárůstu 

převážně režijních nákladů.  

  nárůst počtu a objemu vykonávaných režijních činností – podniky jsou 

dnes v podstatě nuceny vykonávat celou řadu činností, které dříve neprováděly 

vůbec nebo je vykonávaly ve značně omezeném rozsahu – řízení jakosti, IT 

oddělení, řízení vztahů se zákazníky, řízení distribučních řetězců, certifikace, 

řízení odpadového hospodářství atd. Tradičně prováděné činnosti se také stále 

častěji provádějí v daleko širším rozsahu – nákup, výběr dodavatelů, 

skladování, údržba a opravy strojů.  

 rozvoj technologií, nové produkty a výrobní postupy mají za následek 

významný růst technologické náročnosti výroby. Stoprocentní kvalita, 

přesnost, dodržení postupů vyvolává nutnost obrovských investic do 

speciálních zařízení, měřidel, přístrojů, které dodržení požadovaných vlastností 

a postupů vyžadují.  

 Zkracování životního cyklu výrobků a služeb - doba, po kterou se určité 

výrobky a služby uplatňují na trzích, se s postupem času zkracuje. Spotřebitelé 

žádají čím dál, tím častěji inovace. S tím, jak se zkracuje tato perioda, roste 

naopak doba, po kterou probíhá příprava, konstrukce nebo projektování nových 

produktů. Na významu také nabývají poprodejní služby, včetně péče 

o zákazníka po skončení životního cyklu výrobku. Dochází k nárůstu režijních 

nákladů a zkracování doby, po kterou jsou k objektu vázány tržby a s nimi 

související přímé náklady. [1] 
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4.  Analýza nákladů za vybrané časové 

období 

Podkladem pro analýzu nákladů byl výkaz zisku a ztráty společnosti, uváděný každým 

rokem ve výroční zprávě. Porovnání nákladů bylo provedeno horizontální a vertikální 

analýzou.  

Vertikální analýza znamená stanovení podílu jednotlivých dílčích položek výkazů na 

celku, zjišťuje se zde struktura nákladů. 

Horizontální analýza ukazuje vývoj jednotlivých položek ve výkazu zisku a ztráty 

v čase. Výsledek této analýzy tedy může být charakterizován buď pozitivní změnou -

přírůstek položky v čase, nebo negativní změnou - úbytek položky v čase. [6] 

2.5. Náklady a výnosy od založení společnosti 

Pro prvotní přehled, jak se společnosti od jejího založení dařilo, jsou v tabulce 3 

uvedeny celkové náklady, celkové výnosy a účetní zisk po zdanění za roky 1996 až 2014. 

Výsledky za rok 2014 nebyly ještě auditované.  

Tabulka  3 -  Přehled nákladů, výnosů a výsledku od založení společnosti  

 

Zdroj: [4]+vlastní zpracování 

 

 



Michaela Kapicová Červená: Možnosti snižování nákladů ve společnosti AGC Processing, a.s. 

2015  - 27 - 

 

 

Graf k tabulce 3 je umístěn v příloze č. 3. Jak z tabulky i grafu vyplývá, náklady a 

výnosy společnosti se pohybují v rozmezí od 500 000 tis. Kč do 850 000 tis. Kč, 

s výjimkou roku 2012, kdy společnost dosáhla nejvyšších tržeb, a to 1 208 368 tis. Kč a 

nákladů ve výši 1 226 069 tis. Kč. Tento velký výkyv v nákladech a výnosech byl 

způsoben připojením závodu Kryry a jeho zakázkami na solární skla. Přesto společnost 

v tomto roce nedosáhla zisku, a to díky vysokým účetním odpisům majetku. Nejvyšší zisk 

společnost dosáhla v roce 2007, a to 59 086 tis. Kč. Nejnižší náklady měla v roce 2004, 

které činily 509 843 tis. Kč a nejnižší tržby v roce 2010 byly ve výši 526 849 tis. Kč. 

Od roku 2009 je společnost v účetní ztrátě.  

 

 

Graf  3 -  Porovnání počtu zaměstnanců, obratu a výsledku společnosti 

Zdroj: [4]+vlastní zpracování 

 

V grafu 3 je srovnán počet zaměstnanců, obrat a účetní výsledek společnosti. Křivka 

počtu zaměstnanců je od roku 1997 do roku 2011 ve stejné úrovni. V roce 2012 vlivem 

připojení závodu Kryry došlo k navýšení počtu zaměstnanců o 116. Účetní výsledek má 

obdobný tvar křivky jako křivka obratu od roku 1999 do roku 2007. Křivka účetního 

výsledku v roce 1997 v souvislosti s náklady na založení společnosti prudce klesá, od roku 

2008 vlivem celosvětové hospodářské krize má také klesající charakter. Obrat společnosti 
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dosahuje maxima v roce 2012, což je způsobeno připojením závodu Kryry a jeho 

zakázkami na solární skla. 

V  tabulce 4 byl proveden přepočet podílu tržeb na 1 zaměstnance a přepočet podílu 

průměrné mzdy na tržbu na zaměstnance za roky 2009 až 2014.  

Tabulka  4 -  Přepočet podílu tržeb a průměrné mzdy na tržbu na zaměstnance 

 

Zdroj: [4]+vlastní zpracování 

 

Tabulka a graf s přehledem nákladů od založení společnosti jsou umístěny v přílohové 

části – příloha č. 2 a č. 4. Z tabulky i grafu je patrné, že nejvyšší náklady ve společnosti 

tvoří jednoznačně spotřeba materiálu a energie, jejichž průměrná hodnota činí 58 %. 

  

Tabulka a graf s přehledem výnosů od založení společnosti jsou umístěny v přílohové 

části – příloha č. 1 a č. 5. Z tabulky i grafu vyplývá, že z tržeb převládají tržby za prodej 

vlastních výrobků a služeb, jejichž průměrná hodnota činí 92 %. Křivka nákladů a křivka 

výnosů má dosti podobný tvar.  

4.1.  Horizontální analýza 

Za vybraná období 2010 až 2014 byla zpracována horizontální analýza nákladů, kterou 

byly zjištěny přírůstky či úbytky jednotlivých druhů nákladů za časové období.  

Vstupní údaje jsou zpracovány v tabulce 5. 

Výsledky jsou uvedeny v tabulce 6.  

 

 

 

  

ROK
POČET 

ZAMĚSTNANCŮ
TRŽBY [Kč]

PRŮMĚRNÁ 

MZDA 

[Kč/osoba]

PODÍL TRŽEB 

NA 

ZAMĚSTNANCE 

[Kč/osoba]

PODÍL MZDY 

NA TRŽBĚ NA 

ZAMĚSTNANCE 

[%]

2009 262 605 903 000 27 784 2 312 607 1,20

2010 255 513 847 000 28 783 2 015 086 1,43

2011 246 545 859 000 29 386 2 218 939 1,32

2012 362 1 182 690 000 27 558 3 267 099 0,84

2013 326 644 187 000 28 612 1 976 034 1,45

2014 332 665 999 000 28 400 2 006 021 1,42
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Tabulka  5 -  Vstupní data pro horizontální a vertikální analýzu [tis. Kč] 

 

Zdroj: [4]+vlastní zpracování 

 

Tabulka  6 -  Horizontální analýza – porovnání let 2010 a ž 2014 

 

Zdroj: [4]+vlastní zpracování 

 

Při porovnání období let 2011 a 2010 bylo zjištěno, že největší přírůstek byl 15 % 

u nákladů vynaložených na prodané zboží. Na straně tržeb za prodej zboží byl však také 

zaznamenán přírůstek 14 %. Nejvyšší úbytek 43 % byl u ostatních finančních nákladů a 

34 % u ostatních provozních nákladů. Při srovnání celkových nákladů činil přírůstek 1 %. 

Při porovnání období let 2012 a 2011 byl shledán celkový přírůstek nákladů 112 %. 

Takto vysoký přírůstek byl způsoben připojením závodu v Kryrech, poměrně k nákladům 

tento rok také stouply tržby. Nejvyšší přírůstek byl 186 % u služeb. Při analytickém 

Druh nákladů 2010 2011 2012 2013 2014

Náklady vynaložené na prodané zboží 36 858 42 370 35 601 17 436 35 207

Spotřeba materiálu a energie 281 014 295 329 694 393 352 532 357 842

Služby 80 183 77 629 221 665 120 074 122 003

Mzdové náklady 87 580 87 206 124 897 113 934 116 998

Odměny členům orgánů společnosti a družstva 312 320 320 320 320

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 29 743 29 886 42 642 38 845 39 962

Sociální náklady 5 058 5 475 7 098 7 254 8 428

Daně a poplatky 614 563 585 557 558

Odpisy  dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 25 410 24 744 67 169 21 861 22 028

Prodaný materiál a majetek - zůstatková cena 3 422 3 179 8 513 6 361 6 639

Ostatní provozní náklady 5 880 3 871 694 1 397 6 125

Nákladové úroky 0 0 152 2 4

Ostatní finanční náklady 14 714 8 360 22 340 8 289 8 211

Mimořádné náklady 0 0 0 0 0

Náklady celkem 570 788 578 932 1 226 069 688 862 724 325

přírůstek+/ 

úbytek- 

[tis.Kč] 

přírůstek+/ 

úbytek-  

[%].

přírůstek+/ 

úbytek- 

[tis.Kč] 

přírůstek+/ 

úbytek-  

[%].

přírůstek+/ 

úbytek- 

[tis.Kč] 

přírůstek+/ 

úbytek-  

[%].

přírůstek+/ 

úbytek- 

[tis.Kč] 

přírůstek+/ 

úbytek-  

[%].

2011-2010 2011-2010 2012-2011 2012-2011 2013-2012 2013-2012 2014-2013 2014-2013

Náklady na prodané zboží 5 512 15 -6 769 -16 -18 165 -51 17 771 102

Spotřeba materiálu a energie 14 315 5 399 064 135 -341 861 -49 5 310 2

Služby -2 554 -3 144 036 186 -101 591 -46 1 929 2

Mzdové náklady -374 0 37 691 43 -10 963 -9 3 064 3

Odměny členům stat. orgánů 8 3 0 0 0 0 0 0

Náklady na SaZp 143 0 12 756 43 -3 797 -9 1 117 3

Sociální náklady 417 8 1 623 30 156 2 1 174 16

Daně a poplatky -51 -8 22 4 -28 -5 1 0

Odpisy  majetku -666 -3 42 425 171 -45 308 -67 167 1

Prodaný materiál a majetek - ZC -243 -7 5 334 168 -2 152 -25 278 4

Ostatní provozní náklady -2 009 -34 -3 177 -82 703 101 4 728 338

Nákladové úroky 0 0 152 0 -150 -99 2 100

Ostatní finanční náklady -6 354 -43 13 980 167 -14 051 -63 -78 -1

Mimořádné náklady 0 0 0 0 0 0 0 0

Náklady celkem 8 144 1 647 137 112 -537 207 -44 35 463 5

Druh nákladů
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rozboru jednotlivých účtů bylo zjištěno, že největší položku tvoří distribuční náklady 

125 539 tis. Kč, což je více než polovina celkových nákladů na služby. Nejvyšší úbytek 

82 % byl u ostatních provozních nákladů. Při srovnání celkových nákladů činil přírůstek 

112 %. 

Při porovnání období let 2012 a 2013 byl shledán největší přírůstek 101 % u ostatních 

provozních nákladů. Při analytickém rozboru bylo zjištěno, že největším nákladem bylo 

906 tis. Kč za odpis pohledávek. Nejvyšší úbytek ve výši 99 % byl u nákladových úroků. 

Při srovnání celkových nákladů činil úbytek 44 %. 

Při porovnání období let 2014 a 2013 byl shledán největší přírůstek 338 % u ostatních 

provozních nákladů. Při analytickém rozboru bylo zjištěno, že největším nákladem bylo 

3 543 tis. Kč za odpis pohledávek a 2 423 tis. Kč za ostatní náklady, což jsou většinou 

vícenáklady k provedeným zakázkám. Úbytek 1 % byl zaznamenán pouze u ostatních 

finančních nákladů. Při srovnání celkových nákladů činil přírůstek 5 %. 

4.2.  Vertikální analýza 

Za vybraná období 2010 a 2014 jsem provedla vertikální analýzu nákladů, kterou jsem 

stanovila podílu jednotlivých nákladů na celku -  strukturu nákladů. 

Výsledky jsem zpracovala do tabulky 7 a grafu 4.  

Tabulka  7 -  Vertikální analýza – struktura nákladů [%] 

 

Zdroj: [4]+vlastní zpracování 

 

Druh nákladů 2010 2011 2012 2013 2014

Náklady na prodané zboží 6 7 3 3 5

Spotřeba materiálu a energie 49 51 57 51 49

Služby 14 13 18 17 17

Mzdové náklady 15 15 10 17 16

Odměny členům stat. orgánů 0 0 0 0 0

Náklady na SaZp 5 5 3 6 6

Sociální náklady 1 1 1 1 1

Daně a poplatky 0 0 0 0 0

Odpisy  majetku 4 4 5 3 3

Prodaný materiál a majetek - ZC 1 1 1 1 1

Ostatní provozní náklady 1 1 0 0 1

Nákladové úroky 0 0 0 0 0

Ostatní finanční náklady 3 1 2 1 1

Mimořádné náklady 0 0 0 0 0
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Jak vyplývá z tabulky 7, v roce 2010 měla největší procentuální podíl na celkových 

nákladech – 49 % – položka spotřeby materiálu a energie. Dalšími významnými položkami 

byly mzdové náklady s 15% podílem a náklady na služby s 14% podílem.  

 

 

Graf  4 -  Vertikální analýza za období 2010 - 2014 

Zdroj: [4]+vlastní zpracování 

 

Jak vyplývá z tabulky 7, v roce 2011 měla spotřeba materiálu a energie největší podíl 

51 % na celkových nákladech. Dalšími významnými položkami byly mzdové náklady 

s 15% podílem a náklady na služby s 13% podílem.  

Jak vyplývá z tabulky 7, v roce 2012 měla spotřeba materiálu a energie největší podíl 

57 % na celkových nákladech. Dalšími významnými položkami byly mzdové náklady 

s 10% podílem a náklady na služby s 18% podílem.  

Jak vyplývá z tabulky 7, v roce 2013 měla spotřeba materiálu a energie největší podíl 

51 % na celkových nákladech. Dalšími významnými položkami byly mzdové náklady 

se 17% podílem a náklady na služby se 17% podílem.  
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Jak vyplývá z tabulky 7, v roce 2014 činila spotřeba materiálu a energie největší podíl 

49 % na celkových nákladech. Dalšími významnými položkami byly mzdové náklady 16% 

podíl a náklady na služby 17% podíl.  

Z vertikální analýzy tedy vyplývá, že nejvýznamnějšími položkami ve struktuře 

nákladů společnosti jsou spotřeba materiálu a energie, náklady na služby a mzdové 

náklady. Těmito druhy nákladů se tedy budu dále podrobněji zabývat.  

4.3.  Rozbor mzdových nákladů 

Při analytickém rozboru účtů bylo zjištěno, že v  roce 2014 činily vlastní mzdy 

zaměstnanců 117 mil. Kč, odvody na sociální a zdravotní pojištění 40 mil. Kč, odměny 

členům statutárních orgánů 320 tis. Kč, zákonné sociální náklady a důchodové připojištění 

3 mil. Kč a ostatní sociální náklady (benefity zaměstnanců Cafeteria) 4 mil. Kč.  

 Struktura vlastních mezd je zpracována v tabulce 8 a grafu 5. Byla použita data z roku 

2013 a 2014. Data za předchozí roky nebyly dostupné.  

 

 

Graf  5 -  Struktura mzdových nákladů za rok 2014 

Zdroj: interní informace + vlastní zpracování 
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Jak vyplývá z grafu 5, největší podíl 66 % představují časové mzdy dělníků a THP 

pracovníků. Dalšími významnými položkami jsou 13. a 14. platy, které tvoří podíl 11 % a 

náhrady za dovolenou s 9% podílem.  

Tabulka  8 -  Struktura mzdových nákladů 

 

Zdroj: interní informace + vlastní zpracování 

 

Mzdová politika společnosti AGC Processing Teplice, a. s. je dána kolektivní 

smlouvou. Kolektivní smlouva garantuje minimální výši 13. a 14. platů. Nákladové prémie 

a mimořádné odměny jsou nenárokovou složkou platu a jsou závislé na výkonech 

zaměstnance a ekonomické situace společnosti. Odměny statutárních orgánů určuje valná 

hromada společnosti, od roku 2011 do roku 2014 se jejich výše nezměnila. Výše odměn 

k pracovnímu výročí je zakotvena v kolektivní smlouvě, jedná se o odměny za 

odpracované roky ve společnosti – konkrétně za 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 a 50 let. Do této 

kategorie také patří odměny za životní jubilea – věk 50 a 60 let, a odměny při odchodu do 

důchodu. Ostatní složky mzdy - příplatky a přesčas, soboty a neděle, za práci odpoledne a 

v noci a ostatní náhrady jsou vypláceny dle nároků v souladu se Zákoníkem práce.   

Z tohoto rozboru tedy vyplývá, že jedinou oblastí, kde lze snížit mzdové náklady, je 

vyplácení nákladových prémií a mimořádných odměn.  

Druh nákladů

Mzdové 

náklady za rok 

2014  [Kč]

Podíl na 

celk.mzdách 

2014  [%]

Mzdové 

náklady za rok 

2013  [Kč]

Podíl na 

celk.mzdách 

2013  [%]

Přesčas 729 257 1 609 930 1

Soboty a neděle+svátek 1 185 877 1 632 431 1

Prostředí 702 492 1 853 380 1

Odpolední přípl. 1 678 053 1 1 636 980 1

Noční příplatek 2 616 567 2 2 486 715 2

Změna podmínek/Pohotovost 376 0 1 382 0

Dovolená 10 986 616 9 10 780 265 9

Ostatní náhrady 5 364 081 5 5 260 947 5

Náhrada za DPN 251 569 0 377 567 0

Prémie nákladové 1 263 915 1 2 153 266 2

Odměny statut.orgánů 320 040 0 320 040 0

Pracovní výročí /OON 1 581 257 1 1 575 007 1

Mimořádné odměny 252 655 0 305 904 0

Časové mzdy 77 177 699 66 74 188 276 65

13. a další plat 12 577 142 11 12 867 531 11
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4.4.  Rozbor nákladů na služby  

Při analytickém rozboru účtů bylo zjištěno, že nejvyšší podíl na nákladech za služby 

tvoří distribuční náklady. V letech 2010 a 2011 tvořil tento podíl 38 %, v roce 2012 -  

56 %, v roce 2013 – 32 % a v roce 2014 – 30 % z celkových nákladů na služby. Na 

zvýšení podílu o 18 % v roce 2012 měl hlavní vliv nárůst prodeje výrobků a s tím spojené 

náklady na dopravu k zákazníkům.  

Dalšími významnými položkami v nákladech na služby jsou opravy strojů a zařízení a 

ostatní služby. Do položky „opravy strojů a zařízení“ spadají náklady na údržbu 

výrobního zařízení. Nejstarší výrobní linka je stará 18 let, další linky a výrobní zařízení 

jsou staré 6 – 15 let. V letech 2010 až 2013 žádné větší investice neproběhly, zařízení je 

tedy značně opotřebované, a proto jsou náklady na údržbu tak vysoké. V roce 2014 

proběhla jedna větší investice – nákup laminovací linky – která ale nebyla zakoupená jako 

zcela nová, byla totiž již několik let používána v dnes již uzavřeném závodě v Polsku. 

Náklady na opravy strojů a zařízení tvořily 13% podíl v roce 2010 a 2011, v roce 2012 – 

9% podíl, v roce 2013 - 12% podíl a v roce 2014 – 10% podíl z celkových nákladů na 

služby.  

Do položky „ostatní služby“ spadají náklady za využívání střediska sdílených služeb 

a náklady za Management fee. Středisko sdílených služeb bylo založeno v rámci skupiny 

AGC v rámci centralizace a pro převedení určitých vnitropodnikových činností, což mělo 

být cestou ke zlevnění jednotlivých činností. Činnosti, které společnost využívá, jsou 

například služby centrálního nákupu, služby daňového a právního oddělení, správa a 

vymáhání pohledávek, služby oddělení závazků – především účtování přijatých faktur, 

služby finančního úseku, správa bankovního sektoru, spolupráce s obchodním a 

marketingovým oddělením. Management fee jsou poplatky mateřské společnosti AGC 

Glass Europe v Belgii. Přehled podílu těchto služeb na celkových nákladech v jednotlivých 

letech je zpracován v tabulce 9. 

Tabulka  9 -  Přehled podílu nákladů na služby 

 

Zdroj: interní informace + vlastní zpracování 

 

2010 2011 2012 2013 2014

DISTRIBUČNÍ NÁKLADY 38 38 56 32 30

OPRAVY STROJŮ A ZAŘÍZENÍ 13 13 9 12 10

OSTATNÍ SLUŽBY 14 12 9 14 16

PODÍL  NA CELKOVÝCH NÁKLADECH NA SLUŽBY [%]

DRUH NÁKLADŮ
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Ostatní služby tvoří menší než 10% podíl z celkových nákladů na služby. Přehled je 

zpracován do tabulek v příloze č. 6 až 10 a do tabulky 10. Do ostatních služeb spadají 

například služby pronajatých pracovníků, telekomunikační služby, environmentální služby, 

provize obchodním zástupcům, IT služby, operativní leasing aut, nájemné, dozorový audit, 

řízení kvality, zkoušky skla, ochrana objektu, úklidové a stravovací služby.  

Z tohoto rozboru tedy vyplývá, že v oblasti nákladů na služby je více příležitostí, kde 

lze snížit náklady. 

 

Tabulka  10 -  Analytický přehled nákladů na služby v letech 2010 - 2014 

 

Zdroj: interní informace + vlastní zpracování 

 

4.5.  Rozbor spotřeby materiálu a energie 

Při analytickém rozboru účtů bylo zjištěno, že nejvyšší podíl na nákladech za spotřebu 

materiálu tvoří náklady na nakoupené sklo, které je vstupním materiálem pro výrobu. 

V roce 2010 tvořil tento podíl - 64 %, v roce 2011 -  65 %, v roce 2012 -  82 %, v roce 

2013 – 74 % a v roce 2014 – 68 % z celkových nákladů na spotřebu materiálu. Na zvýšení 

podílu o 17 % v roce 2012 měl hlavní vliv nárůst prodeje výrobků o 634 mil. Kč a s tím 

spojené náklady na spotřebu materiálu. Základním vstupním materiálem pro výrobu je 

nakupované sklo, které společnosti dodává AGC Europe Sales. S tím je spojena výhoda 

i nevýhoda. Výhoda v tom, že AGC Europe Sales sklo dodává přes závod AGC Flat Glass 

Czech, a. s., který sídlí o několik set metrů vedle společnosti AGC Processing Teplice, a. 

s., takže s dopravou do závodu jsou spojeny minimální dopravní náklady. Nevýhodou je to, 

že společnost ve skupině AGC jsou ceny skla direktivně dány, a tudíž zde není možnost 

smlouvat o ceně za nakoupené sklo.  

2010 2011 2012 2013 2014

51833001 Distribuční náklady 30 834 986,44 30 193 443,57 125 539 476,37 38 474 658,22 36 782 093,05

51100030 Opravy stroje a zařízení 10 506 230,59 10 302 671,21 21 060 635,10 14 150 954,42 12 323 814,70

51839013 Ostatní služby 11 464 670,00 9 751 380,00 14 796 256,00 17 418 307,00 19 640 357,00

51839011 Služby 4 174 827,70 4 123 570,16 12 102 101,95 8 320 994,94 10 080 718,28

51839099 Ostatní služby 2 612 889,01 3 765 533,62 9 438 961,43 4 790 413,96 5 853 951,76

51839009 Služby 842 353,85 1 414 011,93 4 645 072,79 7 568 725,42 8 072 064,46

51839031 Služby AGCE IT GIE 4 802 323,85 2 982 134,72 3 099 451,70 3 319 524,00 2 994 529,42

51831000 Provize obchodním zástupcům 2 941 560,63 2 992 212,09 2 918 530,99 2 306 177,69 1 770 636,96

Účet Popis účtu
Náklad [Kč]
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Ostatní spotřeba materiálu tvoří menší než 10% podíl z celkových nákladů na spotřebu 

materiálu. Přehled je zpracován do tabulek v příloze č. 6 – 10 a do tabulky 11. Do těchto 

služeb spadá například spotřeba ostatního základního materiálu – profily, rámečky, růžky, 

kování, barvy na sklo, lepidla, ředidla, vrtáky, spotřeba folie PVB, spotřeba brusných 

kotoučů, spotřeba silikonu a polyuretanu, spotřeba náhradních dílů, spotřeba beden a 

ostatních obalů.  

Z tohoto rozboru tedy vyplývá, že v oblasti nákladů na spotřebu materiálu je možnost, 

kde lze snížit náklady, pouze u spotřeby ostatního základního materiálu, spotřeby 

obalového materiálu a náhradních dílů.  

Tabulka  11 -  Analytický přehled nákladů na spotřebu materiálu a energie  

 

Zdroj: interní informace + vlastní zpracování 

 

Při analytickém rozboru účtů bylo zjištěno, že nejvyšší podíl na nákladech za spotřebu 

energie tvoří náklady na elektrickou energii. Nakoupená elektrická energie je z  95 % 

spotřebována při výrobě. V letech 2010 až 2012 tvořil tento podíl 78 %, v letech  

2013 až 2014 činil 79 % z celkových nákladů na spotřebu energie. Elektrická energie je 

v závodech v Teplicích a Kryrech nakupována od mateřské společnosti AGC Flat Glass 

Czech, a. s., kde se jedná o přefakturaci skutečných nákladů. Elektrická energie v závodě 

v Praze je nakupovaná přes centrální nákup za výhodnějších podmínek od RWE.  

Dalšími dvěma významnými položkami jsou spotřeba ostatní energie – dodávky tepla 

a spotřeba vody. Přehled je zpracován do tabulek v příloze č. 6 – 10 a do tabulky 11 a 12.  

2010 2011 2012 2013 2014

50102001 Nakupované sklo Float 169 222 814,83 169 511 880,56 536 486 222,05 232 781 852,22 220 386 269,95

50199201 Spotřeba materiálu 13 656 346,81 19 667 705,55 24 668 196,77 0,00 3 644 222,60

50102003 Spotřeba folie PVB 16 423 618,24 12 935 562,09 18 488 164,29 15 632 541,32 19 088 814,83

50102199 Ostatní obaly 1 871 285,37 2 570 262,14 10 585 978,35 3 921 655,61 4 196 653,23

50101029 Spotřeba materiálu 15 812 196,82 13 501 976,67 10 521 228,28 14 315 221,46 14 468 043,13

50101999 Ostatní základní materiál 8 078 735,56 12 735 471,65 10 024 696,08 5 706 590,84 13 541 645,42

50109999 Ostatní materiál 7 050 279,22 7 051 015,66 9 058 402,04 7 028 404,71 9 357 413,80

50102101 Spotřeba beden 7 394 049,58 5 529 378,51 8 150 846,29 8 590 271,04 8 107 342,99

50109005 Brusné kotouče 1 179 316,54 926 399,06 6 160 032,41 4 499 048,17 4 732 552,88

50101026 Spotřeba silikonu 3 235 399,89 2 859 834,60 5 606 007,19 4 768 507,67 9 636 787,54

50101022 Spotřeba polyurethanu 6 801 524,87 5 877 584,59 2 781 213,59 5 009 919,53 1 873 514,61

50104001 Náhradní díly 608 776,30 337 065,66 5 364 948,74 5 873 602,25 5 307 019,15

50201006 Spotřeba elektrické energie 18 171 453,65 19 260 465,90 29 035 723,57 28 608 036,61 25 907 707,88

50201007 Spotřeba vody 1 517 004,61 1 704 710,29 3 716 680,37 2 947 846,34 3 305 850,39

50201999 Spotřeba ostatní energie 2 838 256,57 2 734 470,31 2 672 492,38 3 729 303,58 1 620 339,90

50201005 Spotřeba plynu ostatní 332 848,50 366 726,28 868 213,56 274 988,79 404 940,71

Náklad [Kč]
Popis účtuÚčet
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Spotřeba ostatní energie tvořila v roce 2010 - 12% podíl, v roce 2011 – 11% podíl, 

v roce 2012 - 7%  podíl, v roce 2013 - 10% podíl a v roce 2014 - 5% podíl z celkových 

nákladů na energie. U dodávek tepla záleží především na počasí, jak velká je zima a jak 

dlouhé je zimní období. 

Spotřeba vody tvořila v roce 2010 - 6% podíl, v roce 2011 – 7% podíl, v letech 2012 a 

2014 - 10% podíl a v roce 2013 - 8% podíl z celkových nákladů na energie. Voda je 

z 95 % spotřebována při výrobě, skla se při zpracování myjí v myčkách skla. 

Tabulka  12 -  Přehled podílu nákladů na energii 

 

Zdroj: interní informace + vlastní zpracování 

 

Nejvyšší podíl na spotřebě veškerých energií má závod v Teplicích. V tabulce 13 je 

zpracován přehled spotřeby jednotlivých druhů energií za období 2010 až 2014. Z tabulky 

vyplývá, že jednotková cena za elektřinu stoupala každý rok o 20 haléřů, v roce 2014 však 

klesla na úroveň roku 2011. Jednotková cena za páru kolísala v rozmezí 318 Kč do 339 Kč. 

Jednotková cena za vodu každým rokem stoupala, cena v roce 2014 je o 45 % vyšší než 

v roce 2010. Jednotková cena za vzduch se za celé porovnávané období nezměnila.   

Tabulka  13 -  Spotřeba energií v závodě Teplice 

 

Zdroj: interní informace + vlastní zpracování 

 

Vývoj spotřeby energií v měrných jednotkách v závodě Teplice je zpracován do 

grafu 6. Jak je z grafu patrno, spotřeba všech energií meziročně kolísá, porovnáním roků 

2010 a 2014 je u všech energií, mimo páry, zjištěn mírný nárůst. Spotřeba páry, která se 

2010 2011 2012 2013 2014

ELEKTRICKÁ ENERGIE 78 78 78 79 79

OSTATNÍ ENERGIE 12 11 7 10 5

SPOTŘEBA VODY 6 7 10 8 10

DRUH NÁKLADŮ

PODÍL  NA CELKOVÝCH NÁKLADECH NA ENERGIE [%]
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používá na vytápění výrobní haly a administrativní budovy, je ovlivněna převážně 

počasím. Protože v roce 2014 byla mírná zima, byla spotřeba páry nižší než předešlé roky. 

 

 

Graf  6 -  Přehled spotřeby energií v měrných jednotkách v závodě Teplice 

Zdroj: interní informace + vlastní zpracování 

 

Z tohoto rozboru tedy vyplývá, že v oblasti nákladů na spotřebu energie, je jedinou 

možností jak snížit náklady, šetření energií.  
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4.6.  SWOT analýza společnosti 

Pro analýzu (interních) silných a slabých stránek společnosti a (externích) příležitostí a 

ohrožení je velmi dobrým nástrojem tabulka SWOT. 

Tabulka  14 -   SWOT ANALÝZA 

Zdroj: [7]+vlastní zpracování 

  

 POMOCNÉ  

(k dosažení cíle) 
ŠKODLIVÉ 

(k dosažení cíle) 

V
N

IT
Ř

N
Í 

(a
tr

ib
u

ty
 o

rg
an

iz
ac

e)
 

STRENGHTS (silné stránky) 

 dobré jméno firmy 

 zkušenosti v oboru a dlouholetá 

tradice 

 aktivní přístup k zaměstnancům 

(výhody: Sick days, Cafeteria, 13. a 

14. platy) 

 zázemí mezinárodní firmy AGC 

 neustálé inovace výrobků 

 individuální přistup k zákazníkům 

 

WEAKNESSES (slabé stránky) 

 specializace převážně na větší 

odběratele  

 zakázková a specializovaná výroba 

po menších sériích 

 tlak mateřské společnosti na 

vytváření zisku a snižování nákladů 

 nemožnost vlastního rozhodování – 

o všech zásadních věcech rozhoduje 

mateřská společnost  

 finančně nevýhodné využívání 

služeb od mateřské společnosti – 

středisko sdílených služeb, centrální 

nákup 

 nesystematická práce ve výrobě 

 špatná koordinace předávání si 

polotovarů mezi provozy 

 zbytečné prostoje 

 vysoké procento reklamací 

V
N

Ě
J

Š
Í 

(a
tr

ib
u

ty
 p

ro
st

ře
d

í)
 

OPPORTUNITIES (příležitosti) 

 možnost zaměření se na menší 

zákazníky 

 zaměření se kromě výroby také na 

služby – montáž u zákazníka 

 široká síť odběratelů dává potenciál 

k dalšímu rozšíření spolupráce při 

velkých projektech  

 uzavření neziskových provozů po 

dobu, než se zvýší poptávka po 

výrobcích 

 

THREATS (hrozby) 

 neshody s odběrateli – reklamace, 

nedodržené termíny 

 problematičtí odběratelé  - 

v insolvenci, soudní řízení 

 odchod některého z důležitých 

zaměstnanců 

 finanční nejistota 

 konkurence 
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Sestrojení tabulky je prvním krokem k realizaci SWOT analýzy. Dalším krokem je 

propojení všech čtyř dimenzí a jejich formulace do podnikových aktivit. Pravá a levá 

strana SWOT analýzy jdou většinou proti sobě. Eliminuje-li firma svá ohrožení, koncepčně 

řeší slabé stránky a kultivuje i silné stránky, pak může efektivně realizovat také možné 

příležitosti. [3] 

Z analýzy v tabulce 14 vyplývá, že slabé stránky převažují nad silnými stránkami. 

Firma by se měla snažit více potlačit slabé stránky a přeměnit je ve stránky silné. 

Například přijmout koordinátora do výroby, který bude dohlížet na předávání si polotovarů 

mezi provozy, zjišťovat z jakých důvodů dochází ke zpoždění termínů zakázek, 

komunikovat s logistickým útvarem a přípravou výroby, řešit okamžité problémy při 

výrobě a mezi provozy. 

Co se týče hrozeb, musí je podnik respektovat a pracovat dále s nimi. Příležitosti 

pomohou společnosti stanovit si lépe plány a cíle do budoucna. 

Bude-li mít společnost dostatek finančních prostředků a nebude korigována mateřskou 

společností, může se snažit o realizaci svých příležitostí.  

Strategie společnosti a celé skupiny AGC se zaměřuje na zákazníka, inovace a 

možnosti a zároveň na dodržování protikrizového plánu. Společnost usiluje o to stát se 

organizací zaměřenou na zákazníka, kterou pohání inovace a jež je vždy připravena využít 

možností, které před ní vyvstávají. Co se týče zákazníka, musí se rozumět jeho potřebám a 

dokonce i potřebám jeho klientů. Je třeba dokázat potřeby předvídat tak, aby společnost 

oslnila vlastními výrobky a službami. To, že bude společnost mít blízko k zákazníkovi, 

bude její konkurenční výhodou v porovnání s ostatními konkurenty, z nichž někteří 

profitují z výhody nízkých nákladů. 
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5. Oblasti úspor nákladů, návrhy opatření ke 

snížení nákladů  

Jedna z možností, kde by teoreticky společnost mohla uspořit náklady, je omezení 

využívání střediska sdílených služeb.  

Středisko sdílených služeb bylo založeno v rámci skupiny AGC  a mělo být cestou ke 

zlevnění jednotlivých činností. V rámci celé skupiny AGC to bylo přínosem a úsporu 

nákladů přineslo, ale pro společnost AGC Processing, jak jsem vypočetla, to naopak 

znamenalo zvýšení nákladů. 

Za rok 2014 bylo pouze za finanční služby střediska sdílených služeb vyfakturováno 

1 527 447 Kč. Další fakturace ve výši 1,7 mil. Kč byla za služby centrálního nákupu a 

ve výši 6, 4 mil. Kč za společný management, obchodní a výrobní projekty a marketing.  

Pokud se tedy zaměřím na finanční služby, jedná se o správu a vymáhání pohledávek, 

účtování přijatých faktur, správu bankovního sektoru. Služby finančního účetního byly do 

střediska sdílených služeb převedeny až v prosinci 2014, proto s nimi nepočítám. Reálně 

by tuto práci mohly zastávat 2 zaměstnanci. Měsíční mzdové náklady na pracovníka by 

představovaly jeho hrubou mzdu ve výši 23 800 Kč a odvody na sociální a zdravotní 

pojištění. Dále se jedná o náklady vyplývající z kolektivní smlouvy, vše je vyčísleno 

v tabulce 15.  

Pokud tedy srovnám roční náklady na 2 zaměstnance, které byly vypočteny ve výši 

954 306 Kč a fakturovanou částku 1 527 447 Kč, vyjde rozdíl ve výši 573 141 Kč. Kdyby 

tedy nebyly využívány finanční služby střediska sdílených služeb, došlo by k roční úspoře 

půl milionu korun.  

V tabulce 15 jsem provedla navíc ještě kalkulaci, že i při rozdělení práce mezi 

3 zaměstnance, by to bylo ještě pořád pro společnost výhodnější, i když úspora zde by 

činila jen 96 tis. Kč ročně. 
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Tabulka  15 -  Kalkulace nákladů na zaměstnance 

 

Zdroj: interní informace + vlastní zpracování 

 

Co se týče úspor nákladů na základní materiál, vzhledem k tomu, že ceny skla jsou 

dány, lze pouze snížit spotřebu skla, zaměřit se na snížení interních ztrát a zlepšení 

výtěžnosti řezání skla.  

U spotřeby ostatního základního materiálu, spotřeby obalového materiálu a 

náhradních dílů lze vyvíjet tlak na dodavatele ke snížení cen, poskytnutí množstevních 

slev a skont. Mělo by se začít kontrolovat hospodárné využívání materiálu, a tak zabránit 

plýtvání materiálem. Úspory v obalových materiálech, především u beden, lze dosáhnout 

opakovaným použitím. Pokud by se dosáhlo snížení nákladů na spotřebu beden o 10 %, 

činila by úspora 810 734 Kč. U přepravních stojanů zapůjčených pro dopravu skla 

zákazníkovi, je nutné zajistit jejich včasné navrácení, a pokud je s návratností problém, lze 

odběratele dle dodacích podmínek penalizovat. Další možností je hledání levnějších 

materiálů a dodavatelů.  

 

Mzdové náklady je možné snížit vyplácením nižších nákladových prémií a odměn. 

Pokud by společnost tyto prémie a odměny snížila o 30 %, dosáhla by úspory 454 971 Kč 

oproti roku 2014. Mzdové náklady je také možné snížit, pokud se dosáhne zvýšení 

pracovní výkonnosti zaměstnanců. Společnost by musela zrevidovat jednotlivá pracoviště, 

pracovní procesy a spolupráci jednotlivých pracovníků. Tato data vyhodnotit, navrhnout a 

implementovat lepší organizaci pracoviště, zjednodušení či automatizaci určitých procesů a 

efektivnější spolupráci a zainteresování jednotlivých zaměstnanců. Také se společnost 

 1 pracovník 2 pracovníci 3 pracovníci

Roční mzdové náklady na pracovníka 285 600 571 200 856 800

13. a 14. platy - garant.výše 70 % 33 320 66 640 99 960

Sociální a zdravotní pojištění 34 % 108 433 216 866 325 298

Ostatní předpokládané roční náklady :

Stravné 7 200 14 400 21 600

Příspěvek na tábory a Cafeterii 12 000 24 000 36 000

Lékařská péče, školení, cestovné 6 000 12 000 18 000

Příspěvky na pojištění 9 600 19 200 28 800

Bonus 15 000 30 000 45 000

Roční náklady na pracovníka celkem 477 153 954 306 1 431 458

náklady na pracovníka [Kč] 

Položky nákladů
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může snažit o větší automatizaci výroby. Sice tím dosáhne nahrazení určitého počtu 

zaměstnanců a snížení mzdových nákladů, ale zároveň si tak zvýší náklady na odpisy.  

Náklady na mzdy mohou klesnout také při snížení počtu stálých zaměstnanců a jejich 

nahrazení agenturními zaměstnanci. Náklady na agenturní zaměstnance se přesunou ze 

mzdových nákladů do nákladů na služby, budou však nižší, protože agenturní zaměstnanci 

nemají nárok na výhody vyplývající z kolektivní smlouvy. To znamená, že mají stejné 

hodinové mzdy, ale nemají nárok na 13. a 14. platy, příspěvky na penzijní a životní 

pojištění, příspěvky na tábory a Cafeterii. Agenturní zaměstnanci však firmě přinášejí 

riziko, že vzhledem ke svému většinou krátkodobému působení ve výrobě, neodvedou tak 

kvalitní práci jako kmenoví zaměstnanci. Nekvalitní výrobky pak budou následně 

zákazníkem reklamovány a v konečném důsledku se sníží tržby, v případě vrácení peněz 

nebo zvýší náklady, v případě výroby nových náhradních výrobků. Zaměstnavatel je také 

povinen vybavit zaměstnance ochrannými pracovními pomůckami – pracovní oděv a obuv, 

rukavice, ochranné brýle a helma. Pokud by se agenturní zaměstnanci často střídali, je 

nutné počítat se zvýšením nákladů na ochranné pracovní pomůcky.  

Také ostatní sociální náklady činí významnou část osobních nákladů. Snížením 

přídělu bodů do Cafeterie u každého zaměstnance o 1 000 bodů za rok (1 bod = 1 koruna) 

by se dosáhlo úspory 332 000 Kč ročně. Průměrný roční příděl u zaměstnanců činí 

7000 bodů, takže snížení by činilo 14 %. Snížení by se však muselo projednat s odborovou 

organizací, protože nárok na příděl bodů je zakotven v kolektivní smlouvě.  

Mzdové náklady lze snížit i využíváním dotací na zaměstnance z Úřadu práce, či 

zkrácením pracovních úvazků v administrativě. U dělníků ve výrobě by se hodilo 

využívání konta pracovní doby. 

Konto pracovní doby (§ 86 a 87 Zákoníku práce) umožňuje pružnější způsob rozvržení 

pracovní doby. Zaměstnanec nemá pevnou pracovní dobu, práci mu přiděluje 

zaměstnavatel podle své stávající potřeby. K takovému rozvržení může dojít však pouze 

úpravou kolektivní smlouvy. V zákoníku práce je uvedeno, kolik hodin lze přesunout při 

práci přesčas z jednoho vyrovnávacího období do druhého. [8] 

Zaměstnance je nutné také více motivovat k zapojení se do inovačních plánů skupiny 

AGC, kterými jsou InnoWiz a AGIA. Inovace je hnací sílou pokroku a spočívá 

v neustálém hledání nových nápadů, lepších postupů a efektivnějších způsobů práce. 

Způsob, jakým AGIA a InnoWiz fungují, je odlišný, ale navzájem se doplňují. Cílem 
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programu InnoWiz je stimulovat inovaci a kreativitu všech, a to ve všech oblastech.  Účast 

v AGIA je příležitost pro všechny zaměstnance zapojit se do života a rozvoje firmy a 

realizovat cíle společnosti ve vybraných pracovních oblastech. Cílem AGIA je zlepšení 

v oblasti: 

 výkonnosti a výrobních výsledků vedoucích ke zlepšení finančních výsledků, 

spokojenosti interního a externího zákazníka, 

 spokojenosti zaměstnanců, v rozšíření jejich znalostí a zkušeností, 

 sdílení nejlepších postupů a nejlepších nápadů s ostatními odděleními a závody,  

 snižování fixních nákladů v nevýrobní oblasti. 

Pokud bude společnost zaměstnance aktivně motivovat k zapojení do těchto programů, 

výsledky které inovacemi vzniknou, jí pomohou přispět ke snížení nákladů.  

 

Kontrolou náhodně vybraných 30 objednávek v systému za 1. pololetí roku 2014 jsem 

zjistila, že v 5 případech byla objednávka dodána nikoli najednou, ale nadvakrát. Příčinou 

bylo, že objednávka nebyla kompletně vyrobena včas a zákazník na dodání již netrpělivě 

čekal. Aby mu společnost aspoň částečně vyhověla, bylo mu nejprve dodáno již vyrobené 

sklo a zbytek byl dodán později. Tento způsob dodávek však zbytečně zvyšuje distribuční 

náklady. Proto bych společnosti doporučila se zaměřit na optimalizaci dopravních 

nákladů, která bude spočívat v optimalizaci vytíženosti dopravních prostředků, zajištění 

včasnosti dodávek a zavedení příplatků pro zákazníky za extra dopravu nebo služby. 

Pokud by se společnosti povedlo těmito opatřeními snížit náklady o 5 %, dosáhla by 

úspory 1 839 105 Kč oproti roku 2014.  

Také by pro společnost bylo výhodnější uzavření smlouvy s výhradním logistickým 

partnerem, stejně tak, jako to udělala mateřská společnost, která se rozhodla, že od 

podzimu 2014 se stane firma Lannutti jejím výhradním logistickým partnerem pro dopravu 

skla v celé Evropě.  

 

Snížení nákladů na opravy strojů a zařízení lze dosáhnout snížením nákladů na 

pravidelnou údržbu a nezbytné opravy řešit podle priorit ve výrobě. Domnívám se však, že 

zrovna toto řešení není nejšťastnější, vzhledem k opotřebovanosti zařízení. Stroje a linky 

jsou i 15 let staré, proto by ekonomičtějším řešením bylo spíše investování do nového 
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zařízení. Nová zařízení s moderní technologií přinášejí úsporu vyšší výrobní kapacitou, 

nižší energetickou spotřebou a vyšší automatizací procesů, tím i snížení počtu 

obsluhujících pracovníků. Pořízením nového zařízení se ušetří náklady na údržbu starých 

strojů, avšak zvýší se náklady na odpisy.  

 

V oblasti nákladů na spotřebu energie je jedinou možností, jak snížit náklady, šetření 

energií. Elektrickou energii lze ušetřit centrálním nastavení klimatizace, dodržováním 

zhasínání osvětlení při dostatku denního světla jak v administrativní budově, tak ve 

výrobních halách, vypínáním počítačů při odchodu z práce, odstraněním zbytečných 

prostojů linek a zařízení. Spotřeba energií na jednotlivých zařízeních a budovách by měla 

být pravidelně kontrolována a vyhodnocována. Při snížení spotřeby elektřiny v závodě 

Teplice o 300 MWh a při současném zachování ceny 2, 50 Kč za kWh by úspora činila 

750 000 Kč.  

 

Dalším opatřením pro snížení nákladů na služby může být dohoda o dočasném snížení 

provizí agentům. Největším provizním agentem společnosti je AGC Flat Glass Svenska. 

Kdyby došlo ke snížení provize o pouhé 1 %, dosáhlo by se úspory 442 659 Kč oproti roku 

2014.  

Dále kontrolou nákladů u ostatních služeb bylo zjištěno často zbytečné využívání 

služeb externího dopravce pro přepravu osob v závodě Kryry. Jednalo se převážně 

o cesty na poštu, které by se daly delegovat na osobu, která používá služební automobil. 

Dále o cesty školícího technika z Kryr do Teplic, které by se také daly lépe naplánovat a 

využít služebního automobilu, minimálně ve dvou případech bylo navíc zjištěno, že 

technik jel do Teplic naprosto zbytečně, jelikož zaměstnanci, které měl školit, na školení 

nedorazili. Tyto náklady činily za rok 80 000 Kč, které by společnost mohla uspořit.  

 

Extrémním řešení pro snížení nákladů, ke kterému by společnost musela přistoupit, 

pokud nebude schopna v následujících letech dosáhnout ziskového provozu, je uzavření 

neziskových provozů po dobu, než se zvýší poptávka po výrobcích. Ve společnosti AGC 

Processing by se pravděpodobně jednalo o výrobu izolačních skel v provozovně Praha.  
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6. Závěr 

Ve své diplomové práci jsem zpracovávala téma „Možnosti snižování nákladů ve 

společnosti AGC Processing, a. s.“. Cílem mé diplomové práce bylo analyzovat náklady 

společnosti za vybrané časové období, vytipovat možné oblasti úspor nákladů a navrhnout 

opatření k jejich snížení.   

V první části práce jsem představila společnost AGC Processing, a. s. Uvedla jsem 

základní informace o společnosti, krátce popsala její historii, výrobní a obchodní činnost a 

shrnula ekonomickou situaci společnosti. Poté jsem se zaměřila na vztah společnosti 

k jakosti, investicím a životnímu prostředí. Nakonec jsem popsala personální politiku a 

pracovněprávní vztahy ve společnosti. 

V teoretické části jsem vysvětlila vymezení nákladů, jejich členění a teoretické 

možnosti snižování nákladů. 

V praktické části jsem analyzovala náklady od roku 2010 do roku 2014 pomocí 

horizontální a vertikální analýzy. Z vertikální analýzy vyplynulo, že nejvýznamnějšími 

položkami ve struktuře nákladů společnosti jsou spotřeba materiálu a energie, náklady na 

služby a mzdové náklady. Těmito druhy nákladů jsem se dále podrobněji zabývala, 

rozbory jsem zpracovala do grafů a tabulek se slovním vyhodnocením. 

Při analytickém rozboru mzdových nákladů bylo zjištěno, že největší položku těchto 

nákladů činí časové mzdy dělníků a THP pracovníků s podílem 66 % na mzdových 

nákladech, dalšími významnými položkami jsou 13. a 14. platy s 11% podílem a náhrady 

za dovolenou s 9% podílem na mzdových nákladech.  

Při analytickém rozboru účtů služeb bylo zjištěno, že nejvyšší podíl na nákladech za 

služby tvoří distribuční náklady – průměrný podíl činil 38, 8 %. Dalšími významnými 

položkami v nákladech na služby jsou opravy strojů a zařízení s průměrným podílem 

11,4 % a ostatní služby s 13% podílem. 

Při analytickém rozboru účtů spotřeba materiálu a energie bylo zjištěno, že nejvyšší 

podíl na nákladech za spotřebu materiálu tvoří náklady na nakoupené sklo s průměrným 

podílem 70,6 %. Ostatní spotřeba materiálu tvoří menší než 10% podíl z celkových 

nákladů na spotřebu materiálu. Nejvyšší podíl na nákladech za spotřebu energie tvoří 

náklady na elektrickou energii s průměrným podílem 78,4 %. Dalšími dvěma významnými 
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položkami jsou spotřeba ostatní energie s 9% podílem a spotřeba vody s průměrným 

podílem 8,2 %. 

Dále je provedena SWOT analýza společnosti. Z analýzy vyplývá, že slabé stránky 

převažují nad silnými stránkami. Firma by se měla snažit více potlačit slabé stránky a 

přeměnit je ve stránky silné. 

V závěru práce jsou vymezeny oblasti úspor nákladů a navrženy opatření vedoucí ke 

snížení zbytečných nákladů ve společnosti. Provedla jsem propočet, jestli je pro firmu 

výhodné využívání střediska sdílených služeb. Zjistila jsem, že kdyby nebyly využívány 

finanční služby střediska sdílených služeb, došlo by k roční úspoře 573 141 Kč.  

Úspory v obalových materiálech, především u beden, lze dosáhnout opakovaným 

použitím. Pokud by se dosáhlo snížení nákladů na spotřebu beden o 10 %, činila by úspora 

810 734 Kč. 

Mzdové náklady je možné snížit vyplácením nižších nákladových prémií a odměn. 

Pokud by společnost tyto prémie a odměny snížila o 30 %, dosáhla by úspory 454 971 Kč. 

Také ostatní sociální náklady činí významnou část mzdových nákladů. Snížením přídělu 

bodů do Cafeterie u každého zaměstnance o 1000 bodů za rok, by se dosáhlo úspory 

332 000 Kč ročně. 

Pro snížení distribučních nákladů jsem společnosti doporučila zaměřit se na 

optimalizaci dopravních nákladů, která spočívá v optimalizaci vytíženosti dopravních 

prostředků, zajištění včasnosti dodávek a zavedení příplatků pro zákazníky za extra 

dopravu nebo služby. Pokud by se společnosti povedlo těmito opatřeními snížit náklady 

o 5 %, dosáhla by úspory 1 839 105 Kč.  

Dalším opatřením pro snížení nákladů na služby může být dohoda o dočasném snížení 

provizí agentům. Kdyby došlo ke snížení provize o pouhé 1 %, dosáhlo by se úspory 

442 659 Kč.  

V oblasti nákladů na spotřebu energie, je nabízenou možností jak snížit náklady, 

šetření energií. Při snížení spotřeby elektřiny v závodě Teplice o 300 MWh a při 

současném zachování ceny 2, 50 Kč za kWh by úspora činila 750 000 Kč.  

Podrobnější kontrolou nákladů u ostatních služeb bylo zjištěno často zbytečné 

využívání služeb externího dopravce. Lepším naplánováním cest a využíváním služebního 

automobilu by společnost mohla uspořit za rok 80 000 Kč. Doufám, že společnost 

v budoucnu některý z těchto návrhů přijme a úspěšně uvede do praxe.    
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Příloha č. 1 – Tabulka s přehledem výnosů od založení společnosti [tis.Kč] 

 

 

Zdroj: [4]+vlastní zpracování 

 

 

 

 

 

Období 1996 1997 1998 1999 2000

Tržby za prodej zboží 0 0 4 292 35 702 34 744

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 0 707 438 745 648 747 096 798 502

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 0 6 279 9 047 4 683 4 557

Ostatní provozní výnosy 0 96 261 112 137

Výnosové úroky 1 1 150 601 610 788

Ostatní finanční výnosy 0 10 484 14 926 14 779 9 824

Mimořádné výnosy 0 153 1 524 1 158 2 576

Tržby celkem 1 725 600 776 299 804 140 851 128

Období 2001 2002 2003 2004 2005

Tržby za prodej zboží 33 480 34 611 32 298 31 297 46 695

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 708 916 561 387 530 305 489 796 545 872

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 5 279 4 515 2 698 4 279 5 914

Ostatní provozní výnosy 179 9 669 2 184 5 235 810

Výnosové úroky 713 555 189 396 325

Ostatní finanční výnosy 8 799 6 617 3 605 3 238 3 417

Mimořádné výnosy 6 287 2 014 0 0 0

Tržby celkem 763 653 619 368 571 279 534 241 603 033

Období 2006 2007 2008 2009 2010

Tržby za prodej zboží 57 008 65 661 103 477 55 193 44 454

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 568 349 638 588 659 774 550 710 469 393

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 34 427 3 781 4 594 4 890 4 403

Ostatní provozní výnosy 1 105 1 249 6 294 992 762

Výnosové úroky 711 1 213 1 406 317 165

Ostatní finanční výnosy 3 630 4 023 11 319 14 755 7 672

Mimořádné výnosy 0 0 0 0 0

Tržby celkem 665 230 714 515 786 864 626 857 526 849

Období 2011 2012 2013 2014

Tržby za prodej zboží 50 685 39 602 22 637 38 501

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 495 173 1 143 087 621 550 627 499

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 4 393 9 474 8 166 8 920

Ostatní provozní výnosy 1 941 1 931 1 902 4 798

Výnosové úroky 85 21 8 4

Ostatní finanční výnosy 4 488 14 253 7 346 1 074

Mimořádné výnosy 0 0 0 0

Tržby celkem 556 765 1 208 368 661 609 680 796



 

 

 

Příloha č. 2 – Tabulka s přehledem nákladů od založení společnosti [tis.Kč] 

 

 Zdroj: [4]+vlastní zpracování 

Období 1996 1997 1998 1999 2000

Náklady vynaložené na prodané zboží 0 3 824 27 864 33 013

Spotřeba materiálu a energie 451 625 495 510 492 473 522 896

Služby 121 598 121 072 127 759 138 693

Mzdové náklady 50 534 55 224 57 827 59 201

Odměny členům orgánů společnosti a družstva 382 378 392 392

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 17 835 18 710 20 332 20 906

Sociální náklady 1 346 1 694 1 901 2 140

Daně a poplatky 7 191 237 221 322

Odpisy  dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 28 436 34 427 28 689 24 949

Prodaný materiál a majetek - zůstatková cena 4 043 5 614 1 172 767

Ostatní provozní náklady 13 176 553 506 724

Nákladové úroky 13 021 10 875 6 573 5 120

Ostatní finanční náklady 21 230 28 076 29 479 19 794

Mimořádné náklady 67 069 1 495 1 016 77

Náklady celkem 7 790 486 777 689 796 204 828 994

Období 2001 2002 2003 2004 2005

Náklady vynaložené na prodané zboží 29 347 27 389 26 484 25 421 37 757

Spotřeba materiálu a energie 470 699 333 068 316 163 268 852 317 887

Služby 111 812 102 129 82 658 83 048 87 505

Mzdové náklady 60 817 55 231 56 786 55 739 62 544

Odměny členům orgánů společnosti a družstva 392 392 405 412 412

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 21 178 19 158 19 616 19 153 21 916

Sociální náklady 2 397 1 875 2 399 2 777 1 957

Daně a poplatky 404 335 243 263 128

Odpisy  dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 22 448 29 494 32 687 25 809 24 283

Prodaný materiál a majetek - zůstatková cena 1 388 2 664 1 846 2 771 3 670

Ostatní provozní náklady 3 170 3 811 3 973 6 414 8 956

Nákladové úroky 4 538 5 580 3 861 2 651 1 140

Ostatní finanční náklady 18 320 13 597 8 566 8 050 6 821

Mimořádné náklady 677 1 631 0 8 483 0

Náklady celkem 747 587 596 354 555 687 509 843 574 976

Období 2006 2007 2008 2009 2010

Náklady vynaložené na prodané zboží 45 605 60 126 77 873 43 339 36 858

Spotřeba materiálu a energie 322 477 351 923 378 746 303 201 281 014

Služby 98 999 87 371 110 709 97 174 80 183

Mzdové náklady 65 963 78 705 96 625 87 352 87 580

Odměny členům orgánů společnosti a družstva 412 412 412 397 312

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 23 061 27 517 33 254 29 323 29 743

Sociální náklady 3 126 3 342 4 431 4 980 5 058

Daně a poplatky 1 250 222 273 894 614

Odpisy  dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 22 501 20 661 25 320 26 403 25 410

Prodaný materiál a majetek - zůstatková cena 18 655 3 098 2 898 4 104 3 422

Ostatní provozní náklady 3 733 1 066 10 495 1 302 5 880

Nákladové úroky 129 170 528 139 0

Ostatní finanční náklady 7 443 7 683 15 833 19 394 14 714

Mimořádné náklady 0 0 0 0 0

Náklady celkem 613 354 642 296 757 397 618 002 570 788

Období 2011 2012 2013 2014

Náklady vynaložené na prodané zboží 42 370 35 601 17 436 35 207

Spotřeba materiálu a energie 295 329 694 393 352 532 357 842

Služby 77 629 221 665 120 074 122 003

Mzdové náklady 87 206 124 897 113 934 116 998

Odměny členům orgánů společnosti a družstva 320 320 320 320

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 29 886 42 642 38 845 39 962

Sociální náklady 5 475 7 098 7 254 8 428

Daně a poplatky 563 585 557 558

Odpisy  dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 24 744 67 169 21 861 22 028

Prodaný materiál a majetek - zůstatková cena 3 179 8 513 6 361 6 639

Ostatní provozní náklady 3 871 694 1 397 6 125

Nákladové úroky 0 152 2 4

Ostatní finanční náklady 8 360 22 340 8 289 8 211

Mimořádné náklady 0 0 0 0

Náklady celkem 578 932 1 226 069 688 862 724 325



 

 

 

Příloha č. 3 – Graf – přehled nákladů, výnosů a výsledku od založení společnosti 

 

Zdroj: [4]+vlastní zpracování 



 

 

 

Příloha č. 4 – Graf – struktura jednotlivých druhů nákladů od vzniku společnosti 

 

Zdroj: [4]+vlastní zpracování  



 

 

 

Příloha č. 5 – Graf – struktura jednotlivých výnosů od vzniku společnosti 

 

Zdroj: [4]+vlastní zpracování



 

 

 

 

Příloha č. 6 – Tabulka s analytickým rozlišením nákladových účtů spotřeby 

materiálu, energie a služeb za rok 2010  

 

 

Zdroj: interní zdroj+vlastní zpracování 

 

 

 

 

 

  

Účet Popis  účtu Náklad v Kč Poměr ke skupině

50201006 Spotřeba elektrické 18 171 453,65 78%

50102001 nakupované sklo Floa 169 222 814,83 64%

51833001 Distribuční náklady 30 834 986,44 38%

51839013 Ostatní služby 11 464 670,00 14%

51100030 Opravy stroje a zaří 10 506 230,59 13%

50201999 Spotřeba ostatní ene 2 838 256,57 12%

50201007 Spotřeba vody 1 517 004,61 6%

50102003 Spotřeba folie PVB 16 423 618,24 6%

50101029 Spotřeba materiálu 15 812 196,82 6%

51839031 Služby AGCE IT GIE 4 802 323,85 6%

50199201 Spotřeba materiálu 13 656 346,81 5%

51839011 služby 4 174 827,70 5%

51831000 Provize obchodním zá 2 941 560,63 4%

51839099 Ostatní služby 2 612 889,01 3%

50101999 ostatní základní mat 8 078 735,56 3%

50102101 Spotřeba beden 7 394 049,58 3%

50109999 Ostatní materiál 7 050 279,22 3%

50101022 Spotřeba polyurethan 6 801 524,87 3%

50101027 Spotřeba materiálu v 6 634 619,38 3%

501 263 163 086,96 Kč    

502 23 377 159,40 Kč      

518 81 233 040,67 Kč      

367 773 287,03 Kč    

ROK 2010



 

 

 

Příloha č. 7 – Tabulka s analytickým rozlišením nákladových účtů spotřeby 

materiálu, energie a služeb za rok 2011 

 

 

Zdroj: interní zdroj+vlastní zpracování 

 

  

Účet Popis  účtu Náklad v Kč Poměr ke skupině

50201006 Spotřeba elektrické 19 260 465,90 78%

50102001 nakupované sklo Floa 169 511 880,56 65%

51833001 Distribuční náklady 30 193 443,57 38%

51100030 Opravy stroje a zaří 10 302 671,21 13%

51839013 Ostatní služby 9 751 380,00 12%

50201999 Spotřeba ostatní ene 2 734 470,31 11%

50199201 Spotřeba materiálu 19 667 705,55 8%

50201007 Spotřeba vody 1 704 710,29 7%

51839011 služby 4 123 570,16 5%

50101029 Spotřeba materiálu 13 501 976,67 5%

50102003 Spotřeba folie PVB 12 935 562,09 5%

50101999 ostatní základní mat 12 735 471,65 5%

51839099 Ostatní služby 3 765 533,62 5%

51831000 Provize obchodním zá 2 992 212,09 4%

51839031 Služby AGCE IT GIE 2 982 134,72 4%

50109999 Ostatní materiál 7 051 015,66 3%

51839035 Služby IT 1 790 876,00 2%

50101022 Spotřeba polyurethan 5 877 584,59 2%

50102101 Spotřeba beden 5 529 378,51 2%

501 262 196 652,80 Kč    

502 24 572 071,90 Kč      

518 78 686 449,38 Kč      

365 455 174,08 Kč    

ROK 2011



 

 

 

Příloha č. 8 – Tabulka s analytickým rozlišením nákladových účtů spotřeby 

materiálu, energie a služeb za rok 2012 

 

 

Zdroj: interní zdroj+vlastní zpracování 

 

 

 

 

  

Účet Popis  účtu Náklad v Kč Poměr ke skupině

50102001 nakupované sklo Floa 536 486 222,05 81,6%

51833001 Distribuční náklady 125 539 476,37 56,3%

50201006 Spotřeba elektrické 29 035 723,57 78,3%

51100030 Opravy stroje a zaří 21 060 635,10 9,4%

51839013 Ostatní služby 14 796 256,00 6,6%

51839011 služby 12 102 101,95 5,4%

50201007 Spotřeba vody 3 716 680,37 10,0%

50201999 Spotřeba ostatní ene 2 672 492,38 7,2%

51839099 Ostatní služby 9 438 961,43 4,2%

51890096 služby SSC 5 371 217,00 2,4%

50201005 Spotřeba plynu ostat 868 213,56 2,3%

51839009 služby 4 645 072,79 2,1%

50199201 Spotřeba materiálu 24 668 196,77 3,8%

50102003 Spotřeba folie PVB 18 488 164,29 2,8%

50102199 ostatní obaly 10 585 978,35 1,6%

50101029 Spotřeba materiálu 10 521 228,28 1,6%

50101999 ostatní základní mat 10 024 696,08 1,5%

50109999 Ostatní materiál 9 058 402,04 1,4%

50102101 Spotřeba beden 8 150 846,29 1,2%

50109005 brusné kotouče 6 160 032,41 0,9%

50101026 Spotřeba silikonu 5 606 007,19 0,9%

50104001 Náhradní díly 5 364 948,74 0,8%

501 657 455 995,02 Kč    

502 37 090 447,40 Kč      

518 222 989 674,86 Kč    

917 536 117,28 Kč    

ROK 2012



 

 

 

Příloha č. 9 – Tabulka s analytickým rozlišením nákladových účtů spotřeby 

materiálu, energie a služeb za rok 2013  

 

 

Zdroj: interní zdroj+vlastní zpracování 

 

 

 

  

Účet Popis  účtu Náklad v Kč Poměr ke skupině

50201006 Spotřeba elektrické 28 608 036,61 79%

50102001 nakupované sklo Floa 232 781 852,22 74%

51833001 Distribuční náklady 38 474 658,22 32%

51839013 Ostatní služby 17 418 307,00 14%

51100030 Opravy stroje a zaří 14 150 954,42 12%

50201999 Spotřeba ostatní ene 3 729 303,58 10%

50201007 Spotřeba vody 2 947 846,34 8%

51839011 služby 8 320 994,94 7%

51839009 služby 7 568 725,42 6%

50102003 Spotřeba folie PVB 15 632 541,32 5%

50101029 Spotřeba materiálu 14 315 221,46 5%

51839099 Ostatní služby 4 790 413,96 4%

51800041 Leasing 3 443 661,69 3%

50102101 Spotřeba beden 8 590 271,04 3%

51839031 Služby AGCE IT GIE 3 319 524,00 3%

50109999 Ostatní materiál 7 028 404,71 2%

51800010 Nájemné - administra 2 700 000,00 2%

51831000 Provize obchodním zá 2 306 177,69 2%

50104001 Náhradní díly 5 873 602,25 2%

50101999 ostatní základní mat 5 706 590,84 2%

51100099 Opravy ostatní 2 206 453,75 2%

51831104 Služby ochr objekt 2 204 626,00 2%

50101022 Spotřeba polyurethan 5 009 919,53 2%

51831060 Služby 1 919 978,14 2%

50101026 Spotřeba silikonu 4 768 507,67 2%

501 313 063 780,48 Kč    

502 36 055 307,64 Kč      

518 121 346 228,23 Kč    

470 465 316,35 Kč    

ROK 2013



 

 

 

Příloha č. 10 – Tabulka s analytickým rozlišením nákladových účtů spotřeby 

materiálu, energie a služeb za rok 2014 

 

 

Zdroj: interní zdroj+vlastní zpracování 

 

Účet Popis  účtu Náklad v Kč Poměr ke skupině

50201006 Spotřeba elektrické 25 907 707,88 79%

50102001 nakupované sklo Floa 220 386 269,95 68%

51833001 Distribuční náklady 36 782 093,05 30%

51839013 Ostatní služby 19 640 357,00 16%

50201007 Spotřeba vody 3 305 850,39 10%

51100030 Opravy stroje a zaří 12 323 814,70 10%

51839011 služby 10 080 718,28 8%

51839009 služby 8 072 064,46 7%

50102003 Spotřeba folie PVB 19 088 814,83 6%

50201999 Spotřeba ostatní ene 1 620 339,90 5%

51839099 Ostatní služby 5 853 951,76 5%

50101029 Spotřeba materiálu 14 468 043,13 4%

50101999 ostatní základní mat 13 541 645,42 4%

51800020 Nájemné - výrobní bu 4 929 000,00 4%

50201009 Spotřeba stlačeného 1 178 733,50 4%

50101026 Spotřeba silikonu 9 636 787,54 3%

50109999 Ostatní materiál 9 357 413,80 3%

50102101 Spotřeba beden 8 107 342,99 2%

51839031 Služby AGCE IT GIE 2 994 529,42 2%

51831060 Služby 2 727 177,49 2%

51800041 Leasing 2 702 746,93 2%

51831104 Služby ochr objekt 2 138 267,00 2%

51100020 Opravy výrobní budov 2 094 358,10 2%

50104001 Náhradní díly 5 307 019,15 2%

50109005 brusné kotouče 4 732 552,88 1%

501 324 918 823,17 Kč    

502 32 932 025,11 Kč      

518 123 300 310,92 Kč    

481 151 159,20 Kč    

ROK 2014


