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Abstrakt: 

Bakalářská práce je zaměřená na téma efektivnost výroby. Začátek práce je věnován pojmu 

efektivnost všeobecně. Dále jsou popsány pojmy optimální cena a kombinace výrobních 

faktorů. Po těchto částech následuje kapitola, která se přímo zaobírá problematikou 

efektivnosti v podniku. Zde jsou popsány jednotlivé metody měření efektivnosti a výkonnosti 

podniku. Cílem práce je tyto metody popsat a určit jejich zpřesnění v rámci zvyšování 

efektivity výroby. Následuje kapitola hodnotící výrobní kapacity, jejich měření a 

vyhodnocování. 
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Abstract: 

Bachelor's thesis is focused on production efficiency. Top of the paper is devoted to the 

concept of efficiency in general. The following describes the terms of the optimal 

combination of price and production factors. After these parts is a chapter that deals directly 

with issues of efficiency in the enterprise. Here are described the various methods of 

measuring effectiveness and performance. The goal is to describe these methods and 

determine their precise in increasing production efficiency. The following chapter is an 

evaluation of production capacity, their measurement and evaluation. 
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1  Úvod 

Současné období tzv. globální ekonomické krize, které již druhým rokem deprimuje 

světovou ekonomiku, je pro některé podniky koncem jejich existence. Právě pro podniky, 

které do teď nevěnovaly maximální pozornost hodnocení svého postavení na trhu, vyráběli 

s vysokými náklady, nevyužívali maximálně možně výrobní kapacity svých závodů. Tyto 

podniky v současné krizi nemají místo na trhu, protože jejich konkurence, která má 

schopný management, kladoucí důraz na efektivnost výroby, snižování nákladů 

a zvyšování jakosti, jim „sebere“ zákazníky. 

 

Efektivní výroba je závislá na optimální kombinaci výrobních faktorů a optimální ceny. 

Manažeři musí efektivnost měřit a zvyšovat, aby byli maximálně konkurenceschopní. 

K tomuto měření a zvyšování slouží množství ukazatelů a metod. Dále je důležité znát 

dokonale finanční situaci společnosti. Aby vedení mohlo plánovat a rozhodovat o 

budoucnosti podniku. 

 

Bakalářská práce je rozdělena do třech částí, první je zaměřena na popis pojmu efektivnost, 

její všeobecný výpočet, optimální kombinaci výrobních faktorů a optimální ceny ve vztahu 

s efektivností. Dále na hospodárnost a produktivitu práce a pojem ekologická zátěž, která 

přímo ovlivňuje efektivnost podniku. Druhá část je zaměřena na konkrétní metody měření 

efektivnosti a výkonnosti podniku. Jsou uvedeny i velice jednoduché metody zvýšení 

produktivity práce a tedy zvýšení efektivnosti. Třetí část obsahuje téma výrobních kapacit, 

jejich měření a vyhodnocování.  
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2 Efektivnost výroby 

 „Efektivnost znamená dosažení cíle s nejmenším množstvím zdrojů“ [2] 

 

2.1 Alokační efektivita 

Tímto pojmem lze rozumět takové využití zdrojů, které má k dispozici jediný subjekt, 

jemuž přináší maximální možný užitek. Efektivní je tedy taková situace, při které daná 

organizace dosahuje maximálního možného užitku při daných omezeních. [2] 

 

2.2 Distribuční efektivita 

Tímto pojmem se rozumí v podstatě situace, kdy není možné žádným přerozdělením 

zdrojů zlepšit užitek jedno subjektu, aniž by zároveň klesl užitek jiného subjektu. [2] 

 

2.3 Důležitost efektivního managementu 

 „Manažer je dynamická, životodárná součást každého obchodu. Bez jeho vedení by 

„výrobní zdroje“ zůstaly zdroji a nikdy by se nestaly výrobou. V ekonomice založené na 

konkurenci určují úspěch obchodu především vlastnosti a výkon manažerů, a samozřejmě 

mají také vliv na přežití daného obchodu. Vlastnosti a výkon manažerů jsou obrovskou 

výhodou, kterou společnost v konkurenční ekonomice může mít. [9] 

 

2.4 Efektivita výroby 

Vyrábí-li podnik výrobky uspokojující potřeby trhu s maximálním využitím všech 

výrobních faktorů a za optimální ceny, přičemž výrobní faktory jsou v optimálním 

množství a v optimální proporci, můžeme o něm prohlásit, že vyrábí efektivně. Tím se 

dostáváme k pojmu efektivnost. Základem slova je „efekt“, tj. výsledek, účinek, následek. 

Výrobky a služby vznikají spotřebou výrobních faktorů, které tvoří vstup podniku. 

Efektivnost pak vyjadřuje poměr výstupu ke vstupu. [1] 
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obr. 1- Efektivnost podniku 

 

Zdroj: [1] 
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Takto se může měřit účinnost každého jednotlivého výrobního faktoru. 

 

V praxi se tak měří účinnost lidské práce (ukazatel se označuje jako produktivita práce), 

účinnost strojů a výrobního zařízení (ukazatel se označuje jako produktivita nebo 

výrobnost strojů a zařízení), účinnost využití materiálu (většinou se měří jako množství 

spotřebovaného materiálu na jednotku produkce a rychlost obratu jeho zásob), může se 

hovořit i o účinnosti managementu apod. Rozhodující je však souhrnný efekt a souhrnná 

efektivnost všech výrobních faktorů, celého podniku. [1] 

 

Musí se odlišit pojmy ekonomická efektivnost a efektivnost jak ji chápou technické vědy. 

Ty efektivností (účinností) rozumí „míru využití energie“, kterou je „podíl energie využité 

a energie vynaložené za stejnou dobu“. Vypočtené číslo je vždy menší než 1. Toto 

„technické pojetí efektivnosti je spíše mírou vykonané práce ve vztahu ke vstupu energie,“ 

píše Heyne; toto pojetí nezkoumá, co tvoří „vykonanou prací“ a zda tato práce je užitečná 

(účelně vynaložená), cože znamená, že ji někdo potřebuje. Heyne uvádí příklad dvou 

lokomotiv – parní a dieselové: „ Z technického hlediska je efektivnější dieselová 

lokomotiva než parní lokomotiva, protože z jednotky potenciální energie obsažené v palivu 

vykoná diesel více práce. Růst hodnoty nafty v relaci k uhlí, je-li dost velký, může sám 

o sobě měnit relativní efektivnost tak, že parní lokomotiva, která spotřebovává uhlí, se 

stane efektivnější než dieselová.“ [3] [4] 

efektivnost 

VSTUPY 
(výrobní faktory) 

PODNIK 
(výroba) 

VÝSTUPY 
(výrobky, služby) 
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Při hodnocení efektivnosti nestačí posuzovat pouze technickou efektivnost, neboť 

„fyzikální podstata sama o sobě nemůže nikdy efektivnost určovat", i když „efektivnost má 

svoji objektivní stránku" (potenciální množství tepla v jednotce paliva). Vždy je nutné 

poměřovat hodnotu vstupů (tou je nejen spotřebované palivo, ale i hodnota lokomotivy, 

hodnota všech vstupů při její výrobě atd.) a uvědomit si, že „vše, co změní hodnoty 

čehokoli, co se podílí na provozu lokomotivy, může principiálně měnit její efektivnost. [1] 

 

Z uvedeného příkladu vyplývá, že efektivnost je nutně pojem, který souvisí s hodnotami. 

Vždy je nutné poměřovat hodnotu výstupu k hodnotě vstupu: 

 

 

�ěří��� 	
	�������� =
ℎ����� �ý����
ℎ����� ������

 

 

2.4.1 Optimální cena 

Faktory ovlivňující tvorbu cen: 

Rozhodnutí o cenách ovlivňují faktory jak vnitřní, tak také faktory vnější. Obě tyto 

skupiny faktorů vyvolávají tlak na cenu a tedy její tvorbu.  

 

tab. 1: Faktory ovlivňující tvorbu cen 

 

Zdroj: [8] 

 

Vnitřní faktory působící na cenu vychází ze strategií a rozhodnutí organizace. Vnější 

faktory nemůže firma přímo ovlivnit, pokud tedy není v dominantním postavení na trhu, 

aby mohla cenu diktovat. Bude-li se předpokládat, že firma je v pozici cenového příjemce, 
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tedy její produkce či služby nabízené na trhu jsou zanedbatelné ve srovnání s celkově 

nabízenými produkty a službami, pak platí, že se firma přizpůsobuje měnícím se vnějším 

faktorům. [8]  

 

2.4.2 Optimální kombinace výrobních faktorů a jejich klasifikace 

Pravidlo nejnižších nákladů – maximalizace zisku firmou je používána k optimální 

kombinaci všech výrobních faktorů. Toto pravidlo stanoví, že mezní produkty 

jednotlivých výrobních faktorů na jednu korunu by měly být shodně. 

 

 

�	�í ������� ��á�	
�	� ��á�	

=
�	�í ������� �ů��

�	� �ů��
= ⋯ =

1
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Ekonomická teorie tvrdí, že každá činnost, která tvoří hodnotu, je výrobou. Výraz 

„výroba“ potom zahrnuje všechny hospodářské činnosti spojené se zajištěním výrobků 

a služeb, tj. statků pro konečné spotřebitele. V užším pojetí se výrobou rozumí zpracování 

surovin a materiálů do finálních výrobků.  

Aby se mohla výroba uskutečnit, musí se podle národohospodářské teorie (obecné 

ekonomie) spojit tři výrobní faktory (výrobní činitelé):  

 

- práce 

- půda 

- kapitál [1] 

 

V pojetí podnikové ekonomiky je tato klasifikace upravena a více konkretizována. Práce 

a půda jsou původními výrobními faktory, kapitál je faktorem odvozeným. Z hlediska 

podnikové ekonomiky je toto členění výrobních faktorů modifikováno a více 

konkretizováno.  
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Například Wöhe člení výrobní činitele podniku takto: 

  

1. dispozitivní (řídící) práce 

2. výkonná práce 

3. hmotný investiční majetek (pozemky, budovy, stroje, nástroje) 

4. materiály (suroviny, pomocné a provozní látky) 

 

Wöhe  označuje první výrobní faktor jako dispozitivní faktor a faktory 2 – 4 jako 

elementární výrobní faktory. [5] 

 

Thomson a Formby uvádějí jako výrobní faktory půdu, suroviny (materiály), technologické 

znalosti (know-how), práci, kapitál a podnikatelské (manažerské) schopnosti. [6] 

Významný americký ekonom Peter Drucker považuje za rozhodující výrobní faktor 

současné doby znalosti a za hlavní zdroj tvorby hodnoty produktivitu a inovace, které jsou 

aplikací pracovních znalostí. Podle toho je současná společnost často označovaná jako 

„znalostní společnost“. [9] 

 

2.5 Efektivnost podniku v praxi 

Vychází se z poznatku, že měřítkem efektivnosti je poměr hodnoty výstupu k hodnotě 

vstupu. Znamená to ohodnotit jak vstup, tak výstup. Za výstup se může považovat hodnota 

všech statků vyrobených za určité období, měřená obvykle jako výnosy (tržby), nebo jako 

„čisté“ výnosy, tj. zisk. Za hodnotu vstupu se může považovat hodnota výrobních faktorů 

spotřebovaných na daný výstup, tj. náklady (ceny vstupů), nebo vynaložený (v podniku 

vázaný) kapitál. Při posuzování efektivnosti se nesmí zapomínat i na ekologickou zátěž, 

zvyšující náklady těch podniků, které se snaží co nejméně zhoršovat životní prostředí. [1] 

 

V posledních letech se proto objevil ukazatel měřící ekologickou zátěž; ten se vyjadřuje 

jako poměr veškerých spotřebovaných materiálových a energetických zdrojů k výslednému 

užitku výrobku (služby). Tak např. notebook vážící 2,8 kg představuje ekologickou zátěž 

430 kg přírodních zdrojů, tj. 154násobek své váhy, PC vč. příslušenství až 11 tun. Cílem je 

snižovat hodnotu tohoto zlomku; to se děje cestou šetření přírodních zdrojů, snižováním 

váhy výrobku, snižováním odpadu, recyklací materiálů, prodlužováním životnosti výrobku, 

zvyšováním užitných vlastností výrobku. Hovoří se též o ekologické ceně výrobků 
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a služeb; tou se rozumí jejich plná cena včetně externích nákladů (materiálových 

a energetických vstupů) při jejich výrobě a provozu. Obvykle obtížné je postihnout i tzv. 

externality, tj. kladný nebo záporný vliv firmy (např. její investice) na jinou firmu resp. její 

okolí. [1] 

 

Pokud se jako hodnota výstupu použijí výnosy, můžou se vytvořit následující ukazatele: 

výnosy/náklady, výnosy/kapitál. První ukazatel se v praxi používá většinou v převrácené 

hodnotě jako podíl nákladů připadajících na 1 peněžní jednotku (u nás 1 Kč) výnosů. 

Označuje se jako ukazatel haléřové nákladovosti:  

 

������	  ℎ� éř��é á� ������� =
á� ���
�ý���

 

 

Oba ukazatele (výnosy/náklady, náklady/výnosy) se můžou považovat za charakteristiku 

hospodárnosti. Často je hospodárnost přímo ztotožňována s efektivností. Heyne [4] uvádí: 

„Efektivnost a ekonomie (hospodárnost) jsou prakticky synonyma. Oba termíny označují 

účinnost, s jakou jsou používány prostředky k dosažení cílů.“ Zwach [7] považuje 

hospodárnost za jeden z principů podnikohospodářské vědy a charakterizuje ji takto: 

„Hospodárnost se projevuje ve snaze dosáhnout maxima užitku minimem obětí, a to jak po 

stránce výrobně technické, tak také po stránce hospodářské. Výrobně technická 

hospodárnost spočívá ve volbě technických prostředků k dosažení zamyšleného 

technického výkonu; hospodářská stránka kalkulace s vyčíslenými náklady podstoupených 

obětí, které srovnává s dosaženými výnosy – užitky. V podstatě není princip hospodárnosti 

nic jiného než požadavek co možná šetrného vynakládání sil.“ 

 

Podobně ekonomickou efektivnost charakterizuje Longmanův ekonomický slovník: „Je to 

schopnost výrobního závodu vyrábět za nižších jednotkových nákladů na rozdíl od 

technické efektivnosti, což je schopnost výrobní jednotky, např. stroje, vyrábět výrobek 

vysoké kvality bez ohledu na výrobní náklady." Wöhe rovněž hovoří o technické 

(kvantitativní) hospodárnosti, která je měřena v technických jednotkách (např. vstup 

v pracovních hodinách, výstup v kusech); upozorňuje však, že „tento technický vztah nemá 

pro podnikovou ekonomiku žádný praktický význam, neboť bez ocenění spotřebovaných 

výrobních faktoru, tedy bez možnosti je srovnávat, neříká nic o respektování principu 

racionality." Ve shodě s Gutenbergem poukazuje i na nedostatky ukazatele hospodárnosti 
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typu výnosy/náklady, neboť v něm dochází k propletení představ o hospodárnosti 

a rentabilitě. Dojde-li např. ke zvýšení cen vstupů, tento ukazatel vykáže pokles 

hospodárnosti, i když možná samotná hospodárnost (např. racionalizačním opatřením) 

vzrostla. Lze proto konstatovat, že teoreticky správnějším ukazatelem hospodárnosti by 

měl být tento ukazatel: [1]   

 

 

ℎ�����á���� =
����	čé á� ���

á� ��� �ř� �����á í ���#���� �ý��#í�ℎ 
�����ů
 

 

 

Použije-li se jako hodnot vstupu kapitál, vznikne ukazatel využití (aktivity) kapitálu 

(aktiv): [1]   

 

������	  ���ž��í �����á � %�����& =
�ý���
�����á 

 

 

 

Ukazatel charakterizuje rychlost obratu kapitálu (aktiv). Je jedním z ukazatelů při 

finančním hodnocení podniku. [1]   

 

Použije-li se jako ukazatel výstupu zisk, vznikne ukazatel rentability. Zisk se může 

poměřovat buď s náklady, nebo s vynaloženým kapitálem. V prvém případě se získá 

ukazatel rentability nákladů: [1]   

 

�	��#� ��� á� ��ů =
����

á� ���
 

 

Použije-li se jako charakteristika vstupu vynaložený (v podniku vázaný) kapitál, vznikne 

ukazatel rentability (výnosnosti) kapitálu. Protože celkový kapitál podniku se skládá 

z vlastního a vypůjčeného (cizího) kapitálu, počítá se zvlášť rentabilita celkového a zvlášť 

rentabilita vlastního kapitálu: [1]   
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Rentabilita celkového kapitálu se označuje ROA (výnosnost aktiv, return on assets), 

rentabilita vlastního kapitálu  ROE (výnosnost vlastního jmění, return on equity). 

Rentabilita je považována za další princip hospodářského jednání v tržní ekonomice. 

Ukazuje, jak se kapitál za určité období zúročil. Není v protikladu k principu 

hospodárnosti, oba principy se spíše vzájemně doplňují. Vyšší hospodárnost zvyšuje 

rentabilitu (zisk), obvykle však má i další kladné vlivy (za dosažené úspory mohou být 

vypláceny prémie pracovníkům, může být snížena cena výrobku, což je ku prospěchu 

spotřebitelů apod.). Na druhé straně však podnik, který pracuje nehospodárně, může být 

vysoce rentabilní díky např. vysokým tržním cenám svých statků a malé konkurenci. 

Rentabilita je totiž kromě hospodárnosti silně ovlivňována i tržními podmínkami (cenami 

vstupů, cenami produkovaných statků, mírou rizika apod.). Oba ukazatele rentability 

kapitálu mají své místo v hodnocení podniku. Vyjdeme-li však z cílů podniku, musíme 

za základní kritérium efektivnosti považovat rentabilitu vlastního kapitálu  (ukazatel 

ROE) a za efektivně hospodařící ty podniky, které zvětšují bohatství svých vlastníků. [1]   

 

 

  



10 
 

3 Současné metody měření a zvyšování efektivnosti 

3.1 Finanční analýza jako nástroj řízení podniku 

Nástroj, který by měl být využit jako zdroj informací pro operativní i strategická 

rozhodnutí, je systém finančních ukazatelů, známý pod názvem finanční analýza. Je to 

jeden z manažerských informačních modelů, které je možné úspěšně využít u firem všech 

velikostí a oborového zaměření. Protože manažerské rozhodnutí se ve firmě dělají 

neustále, měla by být finanční analýza prováděna průběžně a podrobně vyhodnocována 

nejméně jednou ročně. [10] 

 

Finanční analýza je systém, který představuje významnou součást soustavy podnikového 

řízení, komplexně vyhodnotí finanční situaci firmy. Pro finanční analýzu je základním 

zdrojem informací účetnictví, jako podklad pro výpočet ukazatelů, které dávají ucelený 

obraz o ekonomickém stavu podniku.  

 

Horizontální analýza absolutních ukazatelů účetních výkazů – porovnání vývoje 

minimálně tří za sebou jdoucích období v jednotlivých údajích. Například jak se ve 

zkoumaném období meziročně vyvíjely výnosy, jednotlivé druhy nákladů, pohledávky, 

závazky a srovnat, který z těchto ukazatelů se vyvíjí jinak než ostatní. Jako příklad lze 

uvést větší nárůst materiálových nákladů nežli růst výnosů. Z toho se dá například 

domnívat, že při obdobné struktuře výrobků či služeb za srovnávané období to znamená, že 

se nakupuje dražší materiál, než jaký zahrnut ve výrobkových kalkulacích a který byl 

nakupován v minulých obdobích. Na druhou stranu tento rozdílný růst může znamenat, že 

se jen spotřebovává více materiálu, než je zahrnuto ve výrobních kalkulacích a 

spotřebovávalo se v minulých obdobích a samozřejmě jednou z možností je také to, že se 

prodává za nižší jednotkové ceny, než tomu bylo v minulých obdobích. Základní 

hodnocení ukazatelů vytváří signál o jisté disproporci mezi nimi – důvody této disproporce 

pak budou předmětem podrobnějšího rozboru vstupních podkladů – k čemuž nám dala 

podnět právě horizontální analýza. Následovat musí návrh řešení, např. revize kalkulací, 

nastavení cenového limitu pro nákup a prodej materiálu a zboží, případně organizační a 

personální opatření ve výrobě či prodeji. [10] 
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Druhou oblastí, kterou by měla být zkoumána je vertikální analýza absolutních 

ukazatelů účetních výkazů – v rámci ní by se mělo zjišťovat, jak se například jednotlivé 

majetkové skupiny podílely na bilanční sumě, a nemělo by se opomenout porovnání 

struktury majetku firmy s ostatními – obdobnými – firmami stejné velikosti, odvětví, 

povahy. [10] 

 

Velmi významnou skupinou ukazatelů, se kterou nejčastěji v rámci finanční analýzy 

pracuje, a která navazuje na absolutní ukazatele účetních výkazů, jsou vypočtené 

poměrové ukazatele. Ty jsou zaměřeny do všech oblastí výkonnosti firmy. Jejich 

struktura i uspořádání se mohou lišit podle účelu, ke kterému jsou využívány. Obvykle se 

dělí na ukazatele: 

 

• Rentability 

• Likvidity 

• Aktivity 

• Zadluženosti 

• Kapitálového trhu 

 

Tyto ukazatele umožňují přímo srovnávat firmy různé velikosti – i takové, které se 

v absolutních ukazatelích mohou jevit jako nesrovnatelné (například objemem výkonů, 

základním kapitálem, počtem pracovníků) Je výhodné, že toto srovnání se může provádět 

i v mezinárodním měřítku, neboť se jedná o ukazatele využívané po celém světě. 

U některých poměrových ukazatelů ekonomická teorie definuje obvyklé hodnoty, kterých 

by měly zdravé firmy dosahovat – odchylka od těchto obvyklých hodnot nejčastěji 

signalizuje problém ve firmě a vyžaduje podrobnější rozbor příčin tohoto jevu. 

 

Ukazatele rentability umožňují pozorovat, zda je výhodnější pracovat s vlastním nebo 

cizím kapitálem, umožňují porovnat výkonnost firmy ve srovnání s konkurencí a současně 

i naznačit slabá místa v efektivnosti hospodaření. Jsou to například: 

 

• Nákladová rentabilita – vyjadřuje informaci, kolik Kč nákladů musíme vynaložit na 

dosažení 1Kč zisku 
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• Rentabilita tržeb vyjadřuje informaci o tom, kolik Kč výnosů je potřeba získat na 

dosažení 1Kč  zisku 

• Rentabilita investovaného kapitálu – měří vztah provozního zisku před zdaněním 

s objemem investovaných prostředků věřiteli a investory 

• Rentabilita vlastního kapitálu – hodnotí efektivnost prostředků vložených majiteli – 

očekává se zde vyšší zhodnocení než u státních cenných papírů a s ohledem na 

politickou a ekonomickou situaci státu se předpokládá rizikový bonus spočívající 

ve vyšší rentabilitě vlastního kapitálu 

• Rentabilita aktiv – ukazuje ziskovost – efektivnost tvorby zisku – aktiv bez ohledu 

na to z jakých zdrojů, vlastních či cizích, jsou financována 

• Rentabilita dlouhodobého kapitálu – slouží pro hodnocení efektivnosti 

dlouhodobého investování. 

 

Ukazatele likvidity hrají v současné ekonomické krizi významnou roli, protože 

signalizují, jaká je schopnost firmy splácet své závazky. Firmy s dobrou likviditou budou 

moci využít této výhody k vylepšení svých nákupních podmínek. Nejčastěji používanými 

ukazateli jsou: 

 

• Běžná likvidita – udává, kolik Kč z oběžných aktiv je kryto 1 Kč krátkodobých 

závazků tzn. kolikrát je podnik schopen uspokojit své věřitele, kdyby v daném 

okamžiku přeměnil všechna svá oběžná aktiva na peníze. Doporučená hodnota 

ukazatele se pohybuje v rozmezí od 1 do 2,5 

• Pohotová likvidita – je měřítkem, kdy z oběžných aktiv jsou vyloučena málo 

likvidní oběžná aktiva – zásoby. Charakterizuje tedy schopnost podniku krýt svými 

dluhy pohledávkami a peněžními prostředky své běžné potřeby a krátkodobé dluhy. 

Doporučená hodnota ukazatele se pohybuje v rozmezí od 0,7 do 1,2 

• Okamžitá likvidita – vyjadřuje schopnost zaplatit okamžitě své krátkodobé závazky 

pomocí prostředků na běžném nebo jiném účtu, v pokladně, ale rovněž volně 

obchodovatelnými krátkodobými cennými papíry, šeky. Doporučená hodnota 

ukazatele se pohybuje v rozmezích od 0,2 do 0,5. Považuje se za nejpřísnější test 

likvidity firmy. 
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Ukazatele aktivity vyjadřují, jak efektivně firma hospodaří se svými aktivy, tedy mimo 

jiné také jak dlouho v nich má firma vázány finanční prostředky.  

 

• Doba obratu zásob – ukazuje intenzitu využití zásob a je udána ve dnech, po které 

jsou zásoby vázány v podnikání 

• Doba obratu (splatnosti) pohledávek – uvádí, za jak dlouho jsou pohledávky 

v průměru spláceny, tedy jak dlouho jsou v nich vázány finanční prostředky 

• Doba obratu dluhů – uvádí, za jak dlouho jsou závazky v průměru spláceny 

• Doba obratu oběžných aktiv – ukazuje, kolik dní se kapitál vyskytuje ve formě 

oběžného majetku, než se přemění v tržby 

• Doba obratu dlouhodobého majetku – měří efektivnost využívání budov, strojů 

a zařízení. Ukazuje, kolikrát za rok, se tento majetek obrátí v tržby. 

 

Ukazatele aktivity, zejména v oblasti zásob, často ukazují, jak firmy neefektivně nakupují 

a skladují materiál potřebný pro výrobu, či jak vysoké objemy zásob vlastních výrobků 

nebo zboží mají na skladech – rychlá přeměna zásob na hotové peníze je předpokladem 

přežití firmy v období recese. 

 

Ukazatele zadluženosti vyjadřují míru užití cizího kapitálu při financování firmy. 

Soustřeďují se především na oblast dlouhodobého fungování firmy, na rozdíl od ukazatelů 

likvidity a aktivity.  

 

• Věřitelské riziko – dokládá, jaká část celkových závazků připadá na 1Kč celkových 

aktiv  

• Doba návratu úvěru – vyjadřuje počet let, po která by trvalo splácení úvěru 

z peněžního toku  

• Zisk účinnosti finanční páky – nemožno používat při hodnocení toho, zda je míra 

zadluženosti přijatelná pro daný podnik a zda zvyšování podílů cizích zdrojů 

dochází k vyšší rentabilitě vlastního kapitálu [10]  

 



 

3.2 Analýza bodu zvratu

Analýza bodu zvratu zkoumá, jak se m

výroby. Je výchozím krokem pro mnoho rozhodnutí. Podnik pot

o tom, při jakém objemu výkon

objemu výroby začíná tvo

hranice případného zvyšování náklad

 

Výchozím krokem analýzy je stanovení tzv. 

Bod zvratu představuje takový objem výroby, p

celkovým nákladům, kdy tedy není dosahováno zisku ani ztráty. Ohrani

a ztrátové pole. [12] 

 

Bod zvratu se nazývá také mrtvý bod, kritický bod rentabili

nevzniká zisk ani ztráta, znamená to, že 

náklady. [12] 
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graf 1- bod zvratu 

zdroj: [21] 
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ty, nulový bod. Jestliže 

výnosy pokrývají veškeré variabilní i fixní 
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Z grafu vyplývá, že bod zvratu ohraničuje ztrátové a ziskové pole a dává tak jasnou 

informaci, jaký objem výkonů lze prodávat a tím i vyrábět, aby bylo dosahováno 

požadované efektivnosti výroby. 

 

Tradiční analýza bodu zvratu vychází ze základních omezení a předpokladů: 

• produkce je stejnorodá – homogenní výroba s jedním druhem výkonu, 

• všechny náklady lze rozdělit na fixní a variabilní, 

• variabilní náklady se vyvíjejí proporcionálně, 

• fixní náklady se nemění – stálost výrobní kapacity, 

• cena výrobku se nemění, 

• nemění se technologie ani organizace výroby, 

• veškerá produkce je realizovaná (prodaná), 

• výrobní proces je kontinuální. 

 

 

Využití analýzy bodu zvratu 

Analýzou bodu zvratu zjistíme: 

• objem produkce a výši tržeb (výnosů) v naturálních jednotkách zabezpečujících 

požadovaný (minimální) zisk, 

• maximálně přípustné variabilní náklady, 

• maximálně přípustné fixní náklady, 

• minimální prodejní cena, 

• kritické využití výrobní kapacity, 

• citlivost zkoumaných veličin – objemu produkce, fixních a variabilních nákladů, 

ceny 

• vliv změny cen a objem prodeje a na zisk podniku. [12] 
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3.3 Altmanův index finančního zdraví 

Souhrnné ukazatele (indexy) – jedná se o sady provázaných a vyhodnocených ukazatelů 

indikujících prostřednictvím jednoho globálního výstupu celkovou finanční situaci firmy. 

Typický představitel těchto ukazatelů je Altmanův index finančního zdraví. Ten indikuje 

zařazení firmy do jednoho ze tří pásem, charakterizujících, zda se jedná o podprůměrnou, 

průměrnou nebo nadprůměrnou firmu. 

 

Jako důsledek interpretace jednotlivých ukazatelů by měl následovat podrobný rozbor 

příčin, které vedly k negativnímu stavu či vývoji ve firmě a přijetí následných opatření 

k jejich odstranění. 

 

Z = 0,717* X1 + 0,847* X2 + 3,107* X3 + 0,420* X4 + 0,998* X5 

 

Kde:  X1 = ČPK / Aktiva celkem 

             X2 = Kumul. nerozděl. hosp. výsl.min. obd./ Aktiva celkem 

           X3 = EBIT / Aktiva celkem 

          X4 = Účetní hodnota akcií / Cizí zdroje 

           X5 = Tržby / Aktiva celkem 

 

Hodnota Z se pohybuje v rozmezí  - 4 až +8 

Platí hodn. kriteria:            

Z > 2,9 … finančně silný podnik 

1,2 < Z < 2,9 … určité finanční potíže, nejasný další vývoj  

Z < 1,2 … přímí kandidáti bankrotu [10] [11]  
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3.4 INDEX IN 95   

Tento model byl vytvořeného na bázi statistického zpracování účetních výkazů cca 1900 českých 

podniků v rámci výzkumu prováděného VŠE Praha. Index je tvořen 6 ukazateli s příslušnými 

váhami. Model Indexu  IN95 s váhami pro ekonomiku ČR má následující tvar: 
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Kde: A … celková aktiva 

CZ … cizí zdroje 

EBIT … zisk před úroky a zdaněním 

Ú …. Nákladové úroky 

VÝN … výnosy 

(výkaz Z/Z: řádky 1+4+19+21+23+25+27+30+32+36+37+39+41+43+45+53) 

OA … oběžná aktiva 

KZ … krátkodobé závazky 

KBÚ … krátkodobé bankovní úvěry a výpomoci 

ZPL … závazky po lhůtě splatnosti (příloha úč. uzávěrky) 

 

IN95 vznikl v roce 1995 na základě dat z roku 1994. Byl zpracován pro průmysl celkem, i pro 

jednotlivá odvětví. Úspěšnost indexu IN95 je více než 70%. 

 

Kriteriální hodnoty: 

 

IN95 < 1 podnik ve finanční tísni 

IN95 = 1-2 šedá zóna – nelze určit, zda je ve finanční tísni, nebo ne  

IN95 > 2 podnik bez finančních problémů 

 

IN95 je zaměřen zejména na schopnost podniku dostát svým závazkům. [11] 
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3.5 Ekonomická přidaná hodnota - EVA (Economic Value Added) 

Ekonomická přidaná hodnota 

Ekonomický ukazatel měřící finanční výkonnost podniku. Představuje rozdíl mezi 

dosaženým čistým provozním ziskem (NOPAT) a celkovými náklady na kapitál (výnosem 

požadovaným investory) 

EVA = NOPAT - C × WACC 

 

kde: NOPAT = EBIT × (1- t) = provozní zisk po zdanění 

EBIT = zisk před odečtením úroků a daní (provozní hospodářský výsledek) 

C = celkový objem kapitálu 

WACC = vážený průměr nákladů na kapitál (požadovaná míra výnosu kapitálu) 

[12] 

 

3.6 Activity Based Management  (ABM) 

Smyslem tohoto modelu  ABM je využití detailních ekonomických analýz důležitých 

podnikatelských aktivit ke zlepšení strategického a operačního rozhodování. ABM zvyšuje 

přesnost informací o nákladech a pečlivě monitoruje zvýšené náklady a jiné druhy 

nepřímých nákladů, které vytváří produkty nebo zákaznické segmenty. ABM sleduje 

náklady a jiné nepřímé náklady podle aktivit, které můžou být přiřazeny produktům nebo 

zákazníkům. ABM systémy vyžadují silnou podporu od top managementu a zároveň i od 

liniových pracovníků, pokud má být dosaženo úspěchu.  

  

Společnosti využívají Activity-Based Management následujícím způsobem: 

  

Přecenění produktů a optimalizaci nového vyvinutého produktu. 

Kombinují se náklady na základě činností s cenovými informacemi. Výsledek tohoto 

procesu může vyústit v přecenění nebo odstranění výrobků, které nepřinášejí zisk. Tato 

informace může být dále využita pro zpřesnění odhadu nákladů u nových produktů.  
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Snížení nákladů 

ABC (Activity-based costing) identifikuje části nákladů a řídí změnu nákladů. Manažeři 

můžou omezit náklady snížením nákladů na jednotlivé činnosti nebo několika činností 

na jednotku. 

  

Vliv na strategické a operační plánování 

Důsledkem činností z nasazení ABM jsou "cílené náklady", provádění měření pro 

průběžné zlepšování. ABM dále může sloužit společnosti jako podpora v rozhodování 

o nových podnikatelských příležitostech a rizikách. [14] 

 

3.7 Marketingová výkonnost 

Marketingová výkonnost se projevuje ve dvou směrech v prodejní výkonnosti, která 

ovlivňuje pozici podniku na trhu, a ve finanční výkonnosti, která ovlivňuje celkové 

finanční výsledky podniku. K tomu, aby se mohla analyzovat prodejní výkonnost, je 

potřeba prodejních výsledků čili tržeb v sortimentním členění, tj. podíl jednotlivých 

sortimentních položek nebo skupin za předchozí rok a za běžný rok ke konci posledního 

celého měsíce předcházejícího datu konání analytické fáze. [15] 

 

Pokud jde o podrobnost informace o tržbách, jsou důležité sortimentní položky nebo 

skupiny, které reprezentují zhruba 70 % z tržeb běžného roku. K analýze finanční 

výkonnosti je potřeba znát krycí příspěvky (výrobní zisk) jednotlivých sortimentních 

položek nebo skupin. Krycí příspěvek kalkulujeme podle vzorce:  

 

KP = ČT - Pmt - Pmz – Pvr 

 

kde:  ČT = čisté (fakturované) tržby, 

Pmt = přímý materiál, 

Pmz = přímé mzdy,  

Pvr = přímá výrobní režie. [15] 
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3.8 CEZ (celková efektivnost zařízení) 

Známo rovněž jako OEE (Overall Equipment Effectiveness). Ukazatel efektivnosti 

využití strojního zařízení. Výsledná hodnota je uváděna v procentech, přičemž nejvyšší 

(teoretická) hodnota ukazatele je 100 %. 

Přínosy: 

• komplexní pohled na efektivnost využívání strojního zařízení v podobě „jednoho 

čísla“ 

• informace o veškerých prostojích a ztrátových časech 

• „revize“ norem 

• možnost porovnání efektivnosti využití v jednotlivých týmech, směnách. 

@�������� =
>�����í ��#�

> á���ý �ý��#í č��
 

7ý�� =
'�	á í č�� ��� �

>�����í ��#�
�	 �	� ���ů

 

:�� ��� =
3	����é ����

�	 ���ý ��č	� ���ů
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3.9 Balanced ScoreCard (BSC) 

Balanced ScoreCard, strategický integrovaný systém měření a řízení výkonnosti 

podniku. Jde o v současné době jeden z nejkomplexnějších manažerských přístupů.  

 

Balanced ScoreCard představuje strategický systém řízení organizace, který prakticky 

rozpracovává a převádí poslání a vizi organizace (mission and vision) do specifických cílů 

a úkolů, do uceleného a srozumitelného souboru měřítek a ukazatelů finanční a nefinanční 

výkonnosti. Měřítka a ukazatele pak poskytují rámec pro posuzování úspěšnosti strategie 

a systému řízení. Doplňující funkcí BSC je dokumentace specifické strategie organizace. 

[17] 
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Jde o systém sledování a managementu podniku ve čtyřech oblastech:  

 

  a) finanční hodnoty, 

  b) perspektiva zákazníka, 

  c) podnikové procesy a 

  d) inovace, učení se, flexibilita a růst. 

Finanční hodnoty: Včasná a přesná finanční data byla, jsou a vždy budou velmi důležitým 

aspektem řízení podniku. Pánové Kaplan a Norton ve svých studiích ale navíc tvrdí, že 

důležitost v současné praxi kladená na pouhé finanční ukazatele má za následek situaci 

v řízení podniku nevyváženou s ohledem na další perspektivy. Aby podnik dosáhl svých 

cílů, je nutné brát větší ohled i na další oblasti související s financemi, a to například 

analýzu rizik  a cost-benefit analýzu. [17] 

Přínos použití Balanced ScoreCard je zejména v oblasti prezentace výsledků podniku 

vrcholovému vedení a pro účely porovnávání dosaženého zlepšení v podnikových 

procesech.[17] 

 

Balanced ScoreCard je stavebním kamenem integrovaného manažerského systému, který 

určuje priority a kritické faktory úspěšnosti, slaďuje a podporuje klíčové procesy 

organizace. Principy manažerské metody Balanced ScoreCard jsou:  

• vyjasnění a aktualizace strategie (zaměření na budoucnost), 

• projednání strategie uvnitř organizace, 

• propojení cílů oddělení a jednotlivců s celkovou strategií (dekompozice strategie), 

• určení a dohoda strategických iniciativ (komunikace), 

• získání pružné zpětné vazby o výkonnosti procesů (zpětná vazba), 

• stanovení procesu učení a neustálé zlepšování organizace (kauzalita), 

• identifikace a analýza potenciálních podnikatelských rizik, 

• zavedení důsledného řízení rizik. [17] 
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V praxi vypadá Balanced ScoreCard tak, že se definují: 

• záměry, cíle a mezicíle nutné k uskutečnění podnikové mise a vize, 

• měřítka a ukazatele výkonnosti jejich plnění, 

• cílové nebo očekávané hodnoty pro definovaná měřítka a ukazatele výkonnosti, 

• kroky a aktivity nutné k dosažení stanovených cílů, mezicílů a záměrů, 

a to pro každou z klíčových oblastí (finanční hodnoty, perspektiva zákazníka, podnikové 

procesy a inovace, učení se, flexibilita a růst). Především záměry, cíle a mezi-cíle se 

stanoví s ohledem na každou z klíčových oblastí BSC, odtud slovo "Balanced"  

(vyvážený). Čtyři výše uvedené aspekty systému se stanoví na začátku sledovaného období 

-- k této části metody Balanced ScoreCard se vztahuje slovo "Card"  (lístek, karta). 

Součástí počátečního nadefinování je i určení rolí a zodpovědnosti lidského kapitálu. Na 

konci období se pak plnění programu a úspěšnost jednotlivých částí systému BSC i celku 

hodnotí, odtud slovo "Score"  (hodnocení). [17] 

 

3.10 Poka – yoke 

Termín, který se může volně přeložit jako „vyhnout se (zabránit) zbytečným chybám“. 

Cílem je (na základě mechanického či jiného principu) identifikovat lidskou chybu přímo 

v místě jejího vzniku tak, aby mohla být ihned opravena a tato chyba se nedostala na další 

operaci. Jedna se o velmi jednoduchou metodu, která se dá lehce zavést. Například aby se 

pracovník nedopustil překročení rozměru, stavějí se zarážky. Aby nevynechal montovanou 

část, rozsvěcují se nebo rozezvučí varovné signály. [18]   

 

Přínosy metody: 

• snižování nákladů na nekvalitu a tím zvýšení efektivnosti pracovníka, 

• osvobození operátorů od psychické zátěže kontroly. 
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3.11 Metoda 5S 

Další, velice jednoduchá metoda, která zvyšuje produktivitu a efektivnost práce se 

nazývá metoda 5S. Je to metoda průmyslového inženýrství, jejímž cílem je v organizaci 

vytvořit a udržet čisté a organizované pracoviště. Je zkratkou pěti japonských slov: Seiri 

(vytřídit ), Seiton (uspořádat), Seiso (čistit ), Seiketsu (standardizovat), Shitsuke 

(udržovat). [18]   

Přínosy: 

• definování standardního layout-u pracoviště, 

• zabezpečení jasných pravidel na pracovišti, 

• zlepšení čistoty pracoviště, 

• zlepšení pracovního prostředí, 

• zvýšení bezpečnosti pracoviště, 

• odstranění základních forem plýtvání. 
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4 Využití výrobní kapacity 

Výroba rozhodující měrou ovlivňuje efektivnost podniku a konkurenční schopnost jeho 

výrobků. S výrobou úzce souvisí pojem výrobní kapacita a vyhodnocování výrobních 

kapacit, na které by se měli manažeři a vedoucí pracovníci ve firmách zaměřit především, 

pokud chtějí zlepšit efektivnost výroby a tím ekonomickou situaci podniku. 

 

Výrobní kapacita 

Výrobní kapacita se charakterizuje jako maximální objem produkce, které může podnik 

vyrobit za určitou dobu (obvykle rok, den, hodinu). Obecně se výrobní kapacita vyjadřuje 

jako výsledek výkonu a doby. 

Doba se určuje pomocí časových fondů (časový fond je plánovaný počet hodin, kdy se 

bude vyrábět, kalendářní časový fond je 365 dnů * 24 hod = 8760 hodin, nominální časový 

fond je po odečtení svátků a nepracovních dnů a většinou se počítá s využitelným fondem 

Fe tj. s efektivním fondem, kdy se odečtou plánované prostoje). 

Výkon je maximální množství výrobků vyrobené za jednotku času, při normované jakosti 

a přesném dodržení technologického postupu. [20] 

 

Výpočet výrobní kapacity: 

a) vyrábí-li výrobní jednotka jeden druh výrobků nebo výrobky na sebe převoditelné, 

vyjadřuje se výrobní kapacita v naturálních jednotkách. Tento výpočet se 

používá například u vysokých pecí, cukrovarů a automatických linek. 

K = Fe * Vp 

kde: K … výrobní kapacita vyjádřená v naturálních jednotkách, 

  Fe … efektivní časový fond, 

  Vp … výkon v naturálních jednotkách za hodinu (hodinová výrobnost). 

b) Výrobní kapacitu lze určit pomocí kapacitní normy pracnosti. Tento výpočet se 

využívá například ve strojírenství u mechanického obrábění. 

>A =
�

�BC
 

 kde: Pk … kapacitní norma pracnosti, 

  p … pracnost v Nh, 

  kpn … koeficient plnění norem. 
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Výrobní kapacita jednoho stroje se pak určí následovně: 

:D =
EF

>A
 

kde: Kj … kapacita jednoho stroje, 

  Fe … efektivní časový fond, 

  Pk … kapacitní norma pracnosti. 

 

c) výrobní kapacita výrobních ploch 

: =
�
�

∗
EF

�
 

kde: M … celková výrobní plocha v m2, 

  m … kapacitní norma plochy na výrobu 1 výrobku v m2, 

  Fe … efektivní časový fond, 

t … normovaná průběžná doba výroby (kapacitní norma pracnosti) 1 

výrobku v h. 

 

Využití výrobní kapacity 

Výrobní kapacita je maximální možný objem produkce za určité období. Skutečný objem 

bude vždy menší nebo rovný výrobní kapacitě. Poměr mezi skutečným objemem výroby 

a výrobní kapacitou je využití výrobní kapacity. [20] 

�G =
HI

:
 

 kde: kc … koeficient celkového využití výrobní kapacity, 

  Qs … skutečný objem výroby, 

  K … výrobní kapacita (kapacitní objem výroby) 

 

Rozdíl mezi kapacitou a skutečným objemem produkce je K méně Qs a je to tzv. kapacitní 

rezerva. Jde o objem výroby, který by mohl být vyroben při maximálním využití výrobní 

kapacity.  

 

Využití výrobní kapacity lze zvyšovat (respektive K méně Qs snižovat) vyšším využíváním 

časového fondu (například zvýšení počtu směn, počtu pracovníků, zdokonalení organizace 

práce), využíváním výkonnosti (využití technologických parametrů strojů, snížení 

pracnosti výrobků, zkracováním operačních časů, zvýšení kvalifikace apod.) [20] 
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Určuje-li se výrobní kapacita celého podniku, tak dvěma způsoby: 

1) stroje řazené vedle sebe – například 5 obráběcích strojů, pak je výrobní kapacita 

dána součtem výrobních kapacit jednotlivých strojů. 

2) stroje řazené za sebou – například je výrobek opracováván postupně na několika 

strojích za sebou, pak je výrobní kapacita dána hlavním výrobním pracovištěm. 

Pracoviště, které mají nižší výrobní kapacitu než hlavní, se nazývají jako úzká 

místa a pro efektivní výrobu je nutné přizpůsobit jejich kapacitu hlavnímu 

pracovišti. 

 

Efektivnost podniku závisí z velké míry na využití výrobních kapacit. V dnešní době je 

vyhodnocování výrobních kapacit často zanedbáváno, což je jeden z důsledků dnešní 

ekonomické krize, i když právě jejich úplné nevyužití má výrazný dopad na efektivnost 

výroby. Proto by měla být otázka využití výrobních kapacit řešena ve firmách s maximální 

možnou odpovědností a kladným přístupem. 
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5 Závěr 

Tato bakalářská práce řeší efektivnost výroby ve výrobních podnicích. Na začátku jsem 

popsal pojem efektivnost obecně, alokační a distribuční efektivnost a důležitost efektivního 

managementu v podniku. Následně jsem se zaměřil na efektivnost výroby podniku a její 

hlavní stavbu. Vstupy se rozumí optimální kombinace výrobních faktorů – práce, půda a 

kapitál, za optimální ceny, na které působí 2 druhy faktorů – vnitřní a vnější. Výstupy se 

rozumí výrobky či služby, které podnik vyrábí či poskytuje. 

 

Dále jsem popsal ekologickou zátěž, na kterou by se nemělo zapomínat při měření 

efektivnosti podniku, a která zvyšuje náklady těch společností, které se snaží co nejméně 

zhoršovat životní prostředí. 

 

V další části jsem se zaměřil na ukazatele související s efektivností buď přímo, nebo jí 

z velké části ovlivňují. Například Produktivita práce, hospodárnost, ukazatel využití 

kapitálu (aktiv), rentabilita nákladů, ukazatel ROA a ROE. 

 

Ve třetí kapitole jsem se přímo věnoval jednotlivým metodám měření efektivnosti 

a výkonnosti podniku. Je zde popsána finanční analýza, podávající ucelený obraz 

o finanční situaci podniku a dává možnost srovnávat hospodárnost a finanční pozici firmy 

s konkurencí. Dále jsem popsal Altmanův index finančního zdraví, marketingová 

výkonnost, celková efektivnost zařízení – CEZ, která dává informace o efektivnosti využití 

strojního zařízení. Zmínil jsem zde i velice jednoduché metody zvýšení produktivity práce.  

 

Čtvrtá kapitola obsahuje tematiku výrobních kapacit, jejich měření a využití. Právě využití 

výrobních kapacit je pro výrobní společnosti velice důležité, o to více v současné 

ekonomické krizi, protože výrazně ovlivňuje efektivnost výroby. Z tohoto důvodu by 

manažeři a vedoucí pracovníci měli maximálně zaměřit svojí pozornost správnému 

vyhodnocování a zlepšování využití výrobních kapacit.     
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