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Anotace 

Cílem práce je navrhnout možná řešení snížení nákladů v servisech Auto Heller, s.r.o. 

Ostrava. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. První část obsahuje 

základní pojmy, jako jsou náklady, druhy nákladů, členění nákladů, základy controllingu, 

horizontální analýzu. V následující praktické části, jsou analyzovány náklady ve čtyřech 

servisech Auto Heller, s.r.o. Výsledky analýzy jsou zhodnoceny. 

 

Annotation 

The goal of the thesis is to give examples of possible solutions to reduce costs in the services 

Auto Heller, s.r.o. Ostrava. The work is divided into two parts, theoretical and practical. The 

first part includes basic concepts such as costs, types of costs, costs classification, 

introduction to controlling, horizontal analysis. The following practical part contains the 

characterization of the chosen company and analysis of costs four services Auto Heller, s.r.o. 

The results of the analysis are assessed in the practical part. 
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Úvod 

Úspěšnost podniku na trhu v dnešní době je určena řadou vnějších a vnitřních faktorů.  

Jedním z hlavních předpokladů fungování podniku na trhu v konkurenčním prostředí je 

bezesporu efektivní analýza a řízení nákladů.  

 Právě náklady se podílejí na hospodářském výsledku společnosti. Nedaří – li se 

udržovat náklady na přijatelné úrovni a jejich hodnota přesahuje výnosy, podnik se stává 

ztrátovým a je málo pravděpodobné, že by obstál v konkurenčním prostředí na trzích. 

V podnikatelském prostředí v důsledku tvrdé konkurence podniky využívají nových metod 

řízení, neméně důležité je provádění pravidelných analýz. 

 Cílem mé diplomové práce je analýza nákladů servisních činností Auto Heller, s.r.o., 

Ostrava. Tuto analýzu provádím na základě horizontální analýzy. Důraz je kladen na výrazné 

změny jednotlivých servisních nákladů společnosti, jak z pozitivního, tak i negativního 

hlediska. 

 Diplomová práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V první a druhé 

kapitole teoretické části popisuji náklady, jejich členění a tuto úvodní část, jsem doplnila 

jednou z metod řízení podniku – controllingem. V praktické části totiž vycházím z údajů, 

které mi byly poskytnuty z oddělení controllingu společnosti Auto Heller, s.r.o. 

 V praktické části se věnuji analýze nákladů v jednotlivých servisech. Tuto část jsem 

zpracovala na základě tabulek poskytnutých při konzultacích ve společnosti. Tabulky sledují 

shodné typy nákladů všech čtyř servisů v Ostravě. Praktickou část jsem rozdělila do třech 

kapitol. První kapitola obsahuje základní informace o Společnosti Auto Heller, s.r.o. a jejich 

hospodářských výsledcích. Největší pozornost v praktické části věnuji analýze nákladů 

jednotlivých servisů. Tato analýza je zařazena do sedmé kapitoly mé diplomové práce. 

V rámci této kapitoly taktéž řeším problematiku školení zaměstnanců v této společnosti. 

V závěru mé práce uvádím možné návrhy na zlepšení činnosti servisů. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

1 NÁKLADY 

Základní podstatou podnikových nákladů je skutečnost, že jsou vždy (nebo by alespoň měly 

být) nějakým způsobem účelově svázány s podnikovými výkony. To v praxi znamená, že 

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

vyjádřeným prospěchem, tj. prodaným výkonem.[1] 

Náklady patří mezi nejdůležitější a nejsledovanější charakteristiku hospodaření 

podniku. Rozdíl mezi výnosy
1
 a náklady tvoří hospodářský výsledek podniku. Pokud výnosy 

převažují nad náklady, jedná se o zisk. Jsou-li, ale náklady vyšší než výnosy hovoříme o 

ztrátě.  

Náklady je nutné odlišit od peněžních výdajů, které představují úbytek peněžních 

fondů podniku (stavu hotovostí, peněz na účtech v bance) bez ohledu na účel jejich použití. 

Např. nákup stroje je peněžním výdajem, ale není nákladem, tím jsou až odpisy, kterými cenu 

stroje převádíme do nákladů. Náklady vždy musí souviset s výnosy příslušného období, musí 

být zajištěna věcná a časová shoda výnosů a nákladů s vykazovaným obdobím. To 

zabezpečuje tzv. časové rozlišování nákladů a výnosů.[2] 

Průběh nákladů podnikatelským procesem znázorňuje níže uvedený obrázek č. 1. 

 

Obrázek č. 1: Průběh nákladů podnikatelským procesem 

 

 

Zdroj: Manažerské účetnictví, B. Král&kol. 

                                                           
1
 Výnosy podniku jsou peněžní částky, které podnik „získal“ z veškerých svých činností za určité období (měsíc, 

rok) bez ohledu na to, zda v tomto období došlo k jejich inkasu. Hlavními výnosy výrobního podniku jsou tržby 

za prodej vlastních výrobku a služeb. Hlavními výnosy u obchodního podniku je rozdíl mezi prodejní a kupní 

cenou.  
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1.1 Definice nákladů 

Při hledání definice nákladů, zjistíme, že není pouze jedna základní definice, ale najdeme 

v literaturách, že autoři zmiňují celou řadu podobných definic. Níže, uvedu některé z nich. 

 

Náklady jsou definovány jako účelové vynaložení výrobních prostředků a práce při 

uskutečňování hospodářské činnosti podniku a jsou vyjadřovány v peněžních jednotkách. 

Náklady se také dají stručně definovat jako peněžní vyjádření spotřeby práce a kapitálu.[3] 

 

Náklad charakterizujeme jako peněžní vyjádření všech vstupů, které jsou nutné k tomu, aby 

byl výrobek vyroben a dodán na trh, resp. k tomu, aby služba byla zákazníkovi poskytnuta [4] 

 

Ekonomická teorie definuje náklady podniku jako peněžně oceněnou spotřebu výrobních 

faktorů včetně veřejných výdajů, která je vyvolána tvorbou podnikových procesů. 

Účetní pojetí nákladů tuto obecnou definici zhruba odráží: účetní náklady – to je spotřeba 

hodnot (snížení hodnot) v daném období zachycená ve finančním účetnictví.[1] 

 

Náklady podniku rozumíme v penězích vyjádřenou účelově zaměřenou spotřebu prostředků a 

práce, související s fungováním podniku.[5] 

1.3 Evidence nákladů 

Evidenci nákladů v podniku zabezpečuje účetnictví podniku. Účetnictví je nástrojem, který 

eviduje a umožňuje nám získávat informace o peněžních a hodnotových tocích uvnitř 

organizace.[1] 

 Finanční účetnictví sleduje informace za podnik jako celek a je určeno především pro 

externí uživatele (např. daňové orgány, banky), je upravováno závaznými normami. Základní 

normou regulujícími finanční účetnictví v České republice je zákon o účetnictví
2
, účtové 

osnovy a postupy pro různé typy účetních jednotek. V oblasti nákladů zachycuje finanční 

účetnictví náklady v účtové třídě 5 Náklady, na jednotlivé účty se účtují účetní případy 

narůstajícím způsobem od začátku roku. Pro vnitropodnikové účetnictví je vyhrazena 8. a 9. 

účtová třída. 

 Nákladové účetnictví tvoří soustava analytických účtů, na kterých se nemusí účtovat 

podvojně a které slouží především vnitropodnikovému řízení. Je úzce spojeno s kalkulacemi, 

                                                           
2
 Zákon č.563/1991 Sb. 
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rozpočty, hmotnou stránkou hospodářských procesů, kontrolní činností atd. Tradiční 

nákladové účetnictví přerostlo v účetnictví manažerské. 

 Manažerské účetnictví slouží bezprostředně pro efektivní řízení podniku a jeho 

vnitropodnikových útvarů. Využívá údajů finančního i nákladového účetnictví, kalkulací, 

operativní evidence, statisticky. Jeho předmětem jsou nejen náklady, ale i výnosy.[2] 

 

Pojetí nákladů ve finančním a manaţerském účetnictví 

 V průběhu 20. století došlo v rámci ekonomické vědy a praxe k poznání, že účetnictví má 

odlišný obsah a odlišné úlohy ve vztahu k tomu, kdo je konečným uživatelem těchto 

informací. Zcela jiné nároky na informace budou mít externí uživatelé účetních informací, 

jako jsou orgány státní správy nebo banky, jejíchž cílem je přesná kvantifikace výsledků 

podniku. A také zcela jiné nároky na účetní informace budou mít manažeři podniku, jejichž 

cílem je poznat a změřit skutečnou hodnotu. Proto můžeme používané účetní systémy rozdělit 

do dvou kategorií. A to na finanční účetnictví a manažerské účetnictví.[1] 

V zásadě tedy rozlišujeme dvě základní pojetí nákladů: jedno ve finančním 

účetnictví, které je určené pro externí a interní uživatele, druhé ve vnitropodnikovém 

(manažerském, interním) účetnictví, které využívají manažeři v řízení. V čem se tyto 

jednotlivé přístupy k podnikovým nákladům liší? Finanční pojetí nákladů je založeno na 

vnímání nákladů jako úbytku ekonomického prospěchu, který se projevuje úbytkem aktiv 

nebo přírůstkem dluhů a který v hodnoceném období vede ke snížení vlastního kapitálu. 

Stejně jako u finančního účetnictví náklady evidujeme jako spotřebu externích vstupů 

evidovaných v účetním systému. Základní charakteristikou tohoto pojetí nákladů je také 

skutečnost, že náklady zde vyjadřujeme v účetních cenách, tedy cenách, za které byla 

spotřebovaná aktiva pořízena, či v evidované hodnotě růstu aktiv. V podnikové praxi ale často 

dochází k situacím, kdy takový pohled na náklady neodpovídá chápání nákladů z racionálního 

pohledu manažera, který považuje za náklady pouze ty vynaložené prostředky, které byly 

vynaloženy v souvislosti s nějakou podnikovou aktivitou nebo které vzniknou až 

v budoucnosti. V manažerském účetnictví se vychází z charakteristiky nákladů jako 

hodnotově vyjádřeného, účelného vynaložení ekonomických zdrojů podniku, účelově 

souvisejícího s ekonomickou činností.[1] 
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 Náklady ve finančním účetnictví definuje Koncepční rámec IFRS
3
 následovně: 

„Náklady jsou snížením ekonomického prospěchu, k němuž došlo za účetní období, které se 

projevilo úbytkem nebo snížením užitečnosti aktiv nebo zvýšením závazků a které vedlo ke 

snížení vlastního kapitálu jiným způsobem, než rozdělením kapitálu vlastníkům. “ [6] 

 

Také například M. Synek ve své knize Manažerská ekonomika 4. přehledně popsal 

manažerské pojetí nákladů. 

Klasifikace nákladů v manaţerském účetnictví: 

Manažerské pojetí nákladů oproti účetnímu pojetí nákladů vychází z toho, že: 

1. Pracuje s ekonomickými (skutečnými, relativními) náklady, které oproti nákladům 

uváděným v účetnictví zahrnují i tzv. oportunitní (alternativní) náklady
4
. Proto např. 

při rozhodování o zavedení nového výrobku musíme počítat s jeho oportunitními 

náklady a nikoli jen s náklady vykalkulovanými na tento výrobek, při použití vlastního 

kapitálu musíme počítat s úroky z tohoto kapitálu apod. 

2. Při každém rozhodování bere v úvahu přírůstkové náklady, tedy ty náklady, které jsou 

tímto rozhodováním ovlivněny. Zbývající náklady považuje za irelevantní tomuto 

rozhodnutí a nazývá je utopené náklady. 

3. Rozlišuje krátkodobý a dlouhodobý pohled na náklady a jejich vývoj. V krátkodobém 

pohledu jsou některé výrobní činitele (vstupy) podniku neměnné (počet strojů, počet 

pracovníků apod.), některé jsou proměnné a mění se s objemem produkce. 

V dlouhodobém pohledu jsou veškeré výrobní činitele proměnné. [2] 

 

„Manažerské účetnictví je systém, který zobrazuje a zkoumá ekonomickou realitu. Eviduje, 

třídí, seskupuje, analyzuje a uspořádává informace o podnikatelské činnosti do přehledů, 

výkazů a jiných podkladů ústících do návrhů či opatření.“       (prof. Schroll) [7] 

  

„ Manažerské účetnictví je proces identifikace, měření, uchování, analýzy, interpretace a 

předávání hodnotových informací využívaných řídícími pracovníky pro plánování, 

hodnocení a kontrolu činnosti společnosti s cílem zajistit odpovědnost za účelně 

vynaložené zdroje.“        (National Association of Accountants USA 1981) [7] 

 

                                                           
3
 IFRS ( International Financial Reporting Standards) - Mezinárodní standardy účetního výkaznictví. 

4
 Oportunitní (alternativní) náklady. Také se jim říká náklady obětované příležitosti. Představují hodnotu ušlého 

příjmu z alternativy, jejíž přijetí bylo akceptováním zvolené alternativy znemožněno. 
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2 Členění nákladů 

Členění nákladů podle různých kritérií je základním předpokladem pro aplikaci dalších 

nástrojů účetnictví. V souvislosti s členěním nákladů je zavedena poměrně rozsáhlá 

terminologie, jejímž úkolem je blíže popsat a pochopit jak se náklady chovají, jaké zákonitosti 

v jejich vývoji platí, jak tyto náklady vyhodnocovat, jak o nich rozhodovat a jak je řídit. [6].  

Náklady můžeme tedy členit z hlediska různých kritérií. Uvedu přehled nejčastěji 

používaných členění nákladů: 

a) podle druhů vynaložených ekonomických zdrojů (druhové členění), 

b) podle bezprostředního účelu jejich vynaložení (účelové členění), 

c) podle závislosti na objemu výkonů. 

2.1 Druhové členění nákladů 

Druhové členění nákladů je nejběžnějším přístupem ke klasifikaci nákladů v běžném 

finančním účetnictví. Členění nám ovšem neříká nic o tom, jak a k jakému účelu byly tyto 

náklady vynaloženy. Z druhového členění nákladů nezjistíme, k jakým činnostem a aktivitám 

se tyto náklady vztahují a jaká je jejich vazba na podnikové výkony.[1] 

 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. [4] 

Druhové třídění nákladů znamená jejich seskupení do stejnorodých skupin spojených 

s činností jednotlivých výrobních faktorů. Třídění odpovídá na otázku: co bylo spotřebováno. 

Základními nákladovými druhy jsou: 

 spotřeba surovin a materiálu, paliv a energie, provozních látek, 

 odpisy budov, strojů, výrobního zařízení, nástrojům nehmotného investičního majetku, 

 mzdové a ostatní náklady (mzdy, platy, provize, sociální a zdravotní pojištění), 

 finanční náklady (pojistné, placení úroky, poplatky aj.), 

 náklady na externí služby (opravy a udržování, nájemné, dopravné a cestovné), 

 mimořádné náklady. [8] 

 

Podrobnější druhové třídění je uplatněno ve výkazu zisku a ztrát nebo v účtové osnově. 

Druhové třídění je důležité pro finanční účetnictví a pro finanční a jiné analýzy. Nákladové 

druhy představují externí náklady. Jsou to náklady prvotní, které vznikají stykem podniku 

s jeho okolím (např. spotřeba materiálu) nebo s jeho zaměstnanci (mzdové náklady). Jsou to 
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náklady jednoduché, protože je nelze dále členit. Druhotné náklady vznikají spotřebou 

vnitropodnikových výkonů (např. výroba páry a elektrické energie pro vlastní spotřebu, 

výroba nářadí atd.), jsou to interní náklad, které mají komplexní charakter (dají se rozložit na 

původní nákladové druhy). Projevují se až při zúčtování nákladů podle středisek.[2] 

2.2 Účelové členění nákladů 

Účelové členění nákladů sleduje vynaložené náklady v úzkém spojení s vlastním 

podnikatelským procesem, tzn. s věcnými a technicko-ekonomickými vztahy uvnitř podniku, 

ve vztahu ke konkrétním výkonům a činnostem.[7] 

Účelové třídění nákladů je založeno na jednom ze dvou základních hledisek: 

1.) podle místa vzniku a odpovědnosti, tj. podle vnitropodnikových útvarů (středisek), 

2.) podle výkonů, tj. kalkulační třídění nákladů. 

2.2.1 Třídění nákladů podle místa vzniku a odpovědnosti 

Odpovídá na otázku, kde náklady vznikly a kdo je odpovědný za jejich vznik. Je to v podstatě 

třídění nákladů podle vnitropodnikových útvarů. Podle velikosti podniku a složitosti výroby 

se náklady člení v několika úrovních. V první z nich se člení na náklady výrobní činností a 

náklady nevýrobní činnosti. Ve výrobě se náklady obvykle člení na technologické náklady a 

náklady na obsluhu a řízení. Technologické náklady, které souvisejí přímo s určitým 

výkonem, se označují jednicové náklady. Ostatní technologické náklady a náklady na 

obsluhu řízení, které souvisejí s výrobou jako celkem, se označují jako náklady reţijní.[2] 

 

• jednicové náklady – se vykazují v samostatných konkrétních položkách ve vztahu ke 

zvolené jednici výkonu a typickým příkladem jsou jednicový materiál a jednicové mzdy. 

Náklady jednicové jsou zásadně přímé náklady. [4] 

• reţijní náklady – náklady nepřímého charakteru, které nelze konkrétně určit na jednotlivé 

výroby nebo výkony služeb a zpravidla se rozdělují podle stanové nebo vybrané další 

ekonomické veličiny. Režijní náklady obsahují velmi širokou paletu různorodých položek – 

např.: spotřeba energií, spotřeba režijního materiálu, odpisy předmětů v používání, dopravné, 

nájemné, režijní mzdy, příspěvky na sociální zabezpečení apod. Praktické výpočty režijních 

nákladů vycházejí zpravidla ze součtu všech položek režijních nákladů za určité časové 

období (zpravidla rok, měsíc) a následného vztahu ke zvolené rozvrhové základně. [9] 

Členění nákladů na jednicové a režijní se používá zejména při tvorbě různých typů kalkulací a 

je základem v podniku používaných kalkulačních vzorců. [4] 
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2.2.2 Třídění nákladů kalkulační třídění nákladů 

Kalkulační členění nákladů nám říká, na co byly náklady vynaloženy (na které výrobky či 

služby). Toto hledisko je pro podnik rozhodující, umožňuje zjistit rentabilitu jednotlivých 

výrobků (služeb) a řídit výrobkovou strukturu, neboť jednotlivé výrobky přispívají různou 

měrou k tvorbě zisku podniku. Je podkladem pro řadu dalších manažerských rozhodování, 

např. zda výrobek vyrobit nebo koupit, zda určitou činnost zajistit vlastními silami nebo 

zajistit dodavatelsky. Důležitým momentem je způsob přiřazení nákladů na kalkulační jednici. 

Základní kalkulační zásadou je snaha co nejpřesněji přiřadit náklady kalkulační jednici při 

uplatnění principu hospodárnosti. [10] 

 Podle způsobu přiřazení nákladů na kalkulační jednici rozeznáváme dvě hlavní skupiny 

nákladů: 

• náklady přímé – souvisí přímo s určitým druhem výkonu.[2] 

Například autoři Usry a Hammer uvádí, že za přímé náklady lze považovat ty náklady, které 

jsou vysledovatelné k výrobku. Čistým přímým nákladem, bez obtíží přiřaditelným výrobku, 

je například přímý materiál.[11] 

• náklady nepřímé – souvisí s více druhy výkonu a zabezpečují výrobu jako celek. 

Do přímých nákladů patří náklady jednicové a ty režijní náklady, které s určitým výrobkem 

přímo souvisejí. Do nepřímých nákladů patří ty režijní náklady, které jsou společné více 

druhům výrobku.[2] 

Členění nákladů na přímé a nepřímé je kalkulačním členěním nákladů, které je nezbytné pro 

sestavení kalkulace a je ovlivněno požadavky na vypovídací schopnost.[7] 

2.3 Členění nákladů podle závislosti na objemu výkonů 

Členění nákladů ve vztahu k objemu prováděných výkonů je vnímáno jako jeden 

z nejvýznamnějších nástrojů řízení nákladů. Toto členění bývá také považováno za specifický 

nástroj manažerského účetnictví. Cílem členění ve vztahu k výkonům je zaměřeno na 

zkoumání chování nákladů za předpokladu různých variant objemu budoucích výkonů. 

Poznáním toho, jak budou náklady reagovat na změnu v objemu výkonů, se stává jedním ze 

základních nástrojů pro tvorbu manažerských rozhodnutí.[1] 

 Podle závislosti nákladů na změnách rozsahu aktivit (objemu výkonů) se rozlišují dvě 

základní skupiny: 

• náklady variabilní (proměnlivé) 

• náklady fixní (stálé) 
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 V souvislosti s problematikou variabilních a fixních nákladů je nutné zmínit jeden 

zásadní metodický problém, který se týká určení variabilního nebo fixního charakteru 

nákladů. Převážná část podnikových nákladů má totiž částečně variabilní i částečně fixní 

charakter. V praxi vzniká problém zařazení určité konkrétní nákladové položky do skupiny 

variabilních či fixních nákladů. Druhý problém se vztahuje ke způsobu evidence a vykazování 

nákladů: současné účetní systémy jsou založeny na evidenci nákladů v druhovém, resp. 

účelovém členění, a tento způsob má jen velmi přibližný vztah k jejich variabilnímu či 

fixnímu charakteru.[4] 
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3 ÚVOD DO CONTROLLINGU 

V  praktické části své diplomové práce vycházím z údajů poskytnutých z oddělení 

controllingu. Proto tedy i zde zmíním pojem controlling. 

 V podnikatelském prostředí v důsledku tvrdé konkurence stále silněji pociťují podniky 

potřebu rozvíjet nové metody řízení, jejichž prvotním cílem je zajistit dlouhodobou úspěšnou 

existenci podniku. V této souvislosti podniky stále častěji používají pojem controlling. 

Controlling vznikl z praktických důvodů jako podpora vyšší účinnosti řízení podniku. [12] 

 Výraz „controlling“ se v praxi obvykle překládá jako „kontrola“. Tento překlad 

hodnotí prof. Dr. Hilmar jako příliš úzký, neboť controlling dle něj znamená v podstatě určitý 

způsob řízení podniku.[13] 

3.1 Vývoj controllingu 

Počátky controllingu lze vysledovat již u výrobních a dopravních podniků v USA na konci 

19. století. Jeho pojetí bylo však poměrně dlouho velmi úzké. Controlling byl chápán jako 

jedna z funkcí systému řízení spolu s plánováním, organizováním, motivováním lidí a 

zajišťováním informačních podkladů. Význam controllingu v oblasti Evropy rostl zejména 

v průběhu druhé poloviny dvacátého století. Byla to logická reakce na rostoucí požadavky na 

efektivnější řízení podniků s využitím vhodných a manažerských nástrojů.  

S vývojem controllingu jako systému řízení se měnily a rozšiřovaly jeho funkce. 

V počátcích rozvoje plnil controlling funkci registrační – byl tedy zaměřen zejména na sběr 

dat, jeho role byla pasivní. Dalším stupněm je aktivně orientovaný controlling, zaměřená na 

kontrolu hospodárnosti i na vypracování zlepšovacích návrhů, jde o tzv. navigační funkci. 

Nejvyšší vývojový stupeň představuje controlling orientovaný na řízení. Zde jde o vytvoření 

vlastního systému řízení, který pro řízení využívá všechny relevantní informace z oblasti 

plánování, kontroly a regulace podnikových aktivit. Jedná se o controlling v inovačních a 

koordinační funkci. V současné době se controllingový koncept přirozeně stále rozšiřuje a 

následně integruje s řízením podniku jako celku.[12] 

3.2 Definice, filozofie controllingu 

Controlling je stále ještě v poměrně rychlém vývoji, přizpůsobuje se měnícím se podmínkám i 

požadavkům řízení jak podniků, tak prakticky všech organizací, kde je aplikován. 
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V souboru definic controllingu se projevuje názorová nejednotnost autorů na chápání 

controllingu - zda jde spíše o funkci řízení či novou filozofii a kvalitu řízení. Dále zde uvedu 

příklady definic controllingu. 

 

„ Controlling je systém pravidel, který napomáhá dosažení podnikových cílů, zabraňuje 

překvapením a včas rozsvěcuje červenou, když se objeví nebezpečí, vyžadující v řízení 

příslušná opatření.“ 

R. Mann; E.Mayer: [14] 

 

 „Controlling je subsystém řízení, který koordinuje a cílově orientuje plánování a kontrolu, 

jakož i poskytování informací tak podporuje adaptaci koordinaci celého systému řízení 

podniku. Controlling tím představuje podporu řízení.“ 

P.Horvath: [14] 

 „Controlling je nástroj řízení přesahující řadu funkcí, který podporuje podnikový proces 

rozhodování a řízení prostřednictvím cílově orientovaného zpracování informací.“(kniha) 

Preissler, P: [15] 

Ve slovníku controllingu je uvedena například tato definice: „Controlling je výsledkem 

spolupráce manažerů a controllerů. Controllingem nazýváme celý proces stanovení cílů, 

plánování a řízení v oblasti financí a výkonů. Controlling zahrnuje aktivity jako rozhodování, 

definování, stanovování, řízení a regulace…“[16] 

Dále například Král ve své knize Manažerské účetnictví uvádí, že v nejobecnějším slova 

smyslu je controlling chápán jako metoda, jejímž smyslem je zvýšit účinnost systému řízení 

permanentním srovnáváním skutečného průběhu podnikatelského procesu se žádoucím 

stavem, vyhodnocováním odchylek a aktualizací cílů.[17] 

Filozofie controllingu 

M. Synek ve své knize Manažerská ekonomika uvádí, že lze filozofii controllingu 

charakterizovat pomocí tří základních principů. 

 ● orientace na cíle -  předpokládá se, že controlling se přímo podílí na stanovení 

podnikových cílů a jejich kontrole a zároveň pomáhá vypracovat vhodnou metodiku 

plánování), 
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 ● orientace na úzké profily – smyslem controllingu je vybudovat vhodný informační 

systém, který poskytuje dostatečné množství kvalitních dat a který pomůže odkrýt a následně 

odstranit tzv. úzká místa, která jsou překážkou pro splnění podnikový cílů, 

 ● orientace na budoucnost – minulost je pro řízení zajímavá pouze v míře, jak 

ovlivňuje budoucnost a dokáže pomoci předcházet problémům.[2] 

3.3 Controlling v podniku 

Neexistuje jediný systém controllingu, který by byl účinný pro všechny podniky. Vždy je 

třeba uvážit specifické zvláštnosti daného podniku. Proto, aby mohl controlling fungovat, 

musí platit některé předpoklady uplatnění controllingu. Například řízení, musí být v souladu 

s požadavky controllingu. Takové řízení je pak orientované na cíl. Dále je důležité, aby 

vedení podniku bylo přesvědčeno o potřebě controllingu a jeho významu. Pokud není důvěra, 

schopnost efektivně využívat controlling, pak tento systém nemůže fungovat. Controlling jako 

systém staví na informacích, které se nejčastěji získávají z podnikového početnictví. Proto 

musí být k dispozici záznamy o hodnotových tocích a stavech.[18] 

 Zavádění controllingu v podniku je dlouhodobý úkol podnikového vedení ve 

spolupráci s oddělením controllingu. Pro efektivní fungováni controllingu je důležitá zpětná 

vazba, která nám pomáhá ve vyhodnocování a případně následné opravě v dílčích krocích 

činnosti určité společnosti.[19] 

 V praxi existuje mnoho variant zavádění či implementace systému controllingu. 

Každý podnik využívá takovou variantu, která nejlépe vyhovuje situaci v podniku. Pro 

zavedení controllingu v podniku nemá význam velikost podniku. Controlling může být velkou 

pomocí v malých, středních i velkých podnicích. Controlling ale problémy podniku neřeší, 

vede k tomu, že problémy jsou přehlednější, umožňuje snáze dosahovat celopodnikových 

cílů. V malých a středních podnicích přebírá funkci controllingu vedení podniku nebo vedoucí 

účetního oddělení. Ve velkých podnicích jsou specializovaní pracovníci controllingu, 

oddělení controllingu. 

 Pokud chce podniku obstát v konkurenci, je vybudování systému controllingu 

s odpovídající počítačovou podporou nutné. Minimální systém controllingu musí zahrnovat: 

- systém podnikového plánování a kontroly (zejména rozpočetnictví), 

- manažersky orientované účetnictví, 

- výkaznictví (informační systém) s dostatečnou vypovídací schopností [2] 
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3.4 Controller  

Je nutné rozlišovat mezi controllingem jako funkcí a controllerem – nositelem funkce. 

K realizaci controllingu není nezbytně nutné vytvoření míst-pracovišť, které budou nositeli 

této funkce. Ve středních a větších podnicích se ale doporučuje vytvoření vlastního 

controllingového pracoviště. Controlling není věcí samotného controllera, na controllingu se 

podílí také manažer. Přesněji může říct, že management přebírá funkce a zodpovědnost 

controllingu. Oproti tomu controller řídí controlling.[12] Grafické zobrazení vztahu 

controllera a manažera ukazuje následující obrázek č. 2 [20] 

Obrázek č. 2: Controlling jako průnik odpovědností manaţera a controllera 

 

Zdroj: HORVÁTH & PARTNERS. Nová koncepce controllingu : Cesta k účinnému controllingu  

Controller zejména: 

 plánuje náklady na jednici výroby, 

 (spolu-)vytváří podnikový plán (zisku, nákladů, výnosů a investic) a to jak strategický 

(3-5 let), tak i operativní: roční, kvartální apod.  

 sleduje skutečné náklady, porovnává je s plánem,  

 připravuje manažerské výkazy, zpracovává grafy, vykazuje výkonnost podniku, 

analyzuje příčiny poklesu výkonnosti, navrhuje opatření z pohledu financí, analyzuje 

informace dostupné v Manažerském Informačním Systému. 

 podílí se na tvorbě plánovaných cen stávající produkce a oceňování nových 

výrobků.[21] 

3.5 Nákladový controlling 

Zavedení nákladového controllingu v podniku je jednou z prvních částí celkového modelu 

controllingu jako úspěšného ekonomického řízení. Teprve po nákladovém controllingu je 

možné uvažovat o dalších projektech, jako finanční controlling, investiční controlling apod. 
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CONTROLLER 

odpovídá za transparentnost, 

poskytuje: 

- informace 

- rozhodování 

- koordinace 

a 

je moderátorem plánování 

MANAŢER 

odpovídá za:: 

- projekt 

- produkt 

- oblast 

a 

- za strategické 

pozice 
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 Základní úkol nákladového controllingu je vytvořit nový systém plánování se 

záměrem splnění cílů v budoucnosti. Tento systém musí umožňovat vyhodnotit dosaženou 

skutečnost s plánem v přehledné formě a nabízet tak řešení vedoucí k eliminaci odchylek 

skutečnosti od plánu. Tento plán musí být připraven pro finanční plánování, aby bylo možno 

na základě jeho výstupů sestavit plánovaný cash-flow a včas předpovídat přechodný přebytek 

nebo nedostatek volných finančních prostředků. Dále systém nákladového controllingu musí 

být schopen ve vazbě na odchylky skutečnosti od plánu nejen včas na tyto odchylky 

upozornit, musí je i přehledně a srozumitelně prezentovat.[22] 

3.6 Operativní controlling 

Operativní controlling se pomáhá zaměřit na budoucnost, v rámci jednoho roku včas řídit 

nápravná opatření, pokud se podnik odchýlí od plánu. Operativní controlling je především 

základem krátkodobého řízení zisku v podniku. Operativní controlling pracuje s veličinami 

náklady a výnosy. Poskytuje nástroje, které: 

 včas poskytují informace k možným nápravným opatřením, 

 zaručují, že podnik je řízen z celostního hlediska, 

 činí přehlednou hospodářskou komplexnost podniku 

 orientací na budoucnost pomáhají řešit úzká místa a problémy podnikání.[12] 

Úkolem operativního controllingu je podpora operativních plánů. Úhel pohledu je zaměřen na 

podnik, nikoliv na jeho okolí, a operativní činnosti.[20] 

3.7 Strategický controlling 

Strategický controlling má vytvářet předpoklady pro dlouhodobou úspěšnou existenci a 

připravit pole kdo dosažení budoucích výsledků podniku. Koordinuje všechny strategické 

aktivity v podniku. Strategický controlling má za úkol starat se o to, aby byla přijata opatření, 

která přispívají k zajištění budoucí existence. Strategický controlling musí používat nástroje, 

které umožňují vybudovat a řídit potenciály úspěchu k zajištění dlouhodobé existence 

podniku. Pracuje bez omezení časového horizontu, s veličinami, které mají význam pro 

budoucí vývoj podniku. Strategický controlling se zaměřuje na okolí podniku.[12] 

3.8 Finanční controlling 

Finanční controlling představuje subsystém podnikového controllingu, jehož cílem je 

zajišťování likvidity (finanční rovnováhy) podniku. Hlavním předpokladem úspěšného 
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užívání nástrojů finančního controllingu je manažersky orientované účetnictví. Aby účetnictví 

vyhovovalo požadavkům controllingu, musí být uskutečněny zejména tyto organizační 

předpoklady: účelné členění nákladů, účelný účtový rozvrh, správné účtování, měsíční účetní 

závěrky, aktuálnost účetních dokladů. Nástroje finančního controllingu například: finanční 

analýza, řízení Cash-flow. [12] 
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4 HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA 

V mé praktické části diplomové práce budu vycházet z interních materiálů obsahující 

horizontální analýzu, a proto v teoretické části také tuto oblast zmíním. 

 Horizontální (vodorovná) analýza sleduje vývoj položek účetních výkazů v čase, 

hodnotí stabilitu a vývoj z hlediska přiměřenosti ve všech položkách, sílu vývoje. 

Horizontální analýza představuje hledání odpovědi na otázku: O kolik se změnily jednotlivé 

položky finančních výkazů v čase anebo o kolik % se změnily jednotlivé položky v čase? [23] 

Procentuální vyjádření je výhodnější v okamžiku, kdy hodláme uskutečněný rozbor podrobit 

hlubšímu zkoumání – tedy oborovému srovnání, navíc procentní vyjádření nám umožní 

rychlejší orientaci v číslech. Vyjádření v absolutních číslech však nezavrhujeme, neboť nám 

umožní objektivnější pohled na jednotlivé položky z hlediska jejich absolutní důležitosti. 

 Rozbor může být zpracován buď v meziročním srovnání jako řetězový index, nebo 

může být uskutečněno srovnání s výchozím obdobím pomocí bazického indexu. 

 Cílem horizontální analýzy je absolutně i relativně změřit intenzitu změn jednotlivých 

položek. V praxi je běžnější využití řetězových indexů, neboť meziroční srovnání má vyšší 

vypovídací schopnost. Při absolutním vyjádření postupujeme takto: 

 

Absolutní změna = hodnota v běžném období – hodnota v předchozím období 

 

Budeme-li chtít změnu vyjádřit procentuálně, což je možno ohodnotit jako přehlednější, 

neboť umožňuje mimo jiné také mezifiremní srovnání, postupujeme podle následujícího 

vzorce: 

 

% změna = běžné období - předchozí období . 100 

  

předchozí období 

  

Při interpretaci u horizontální analýzy si v rámci vypočítaných výsledků zvýrazníme hodnoty, 

které se změnily nejvýraznějším způsobem. Jsou nejdůležitější proto, že jejich změna 

pravděpodobně nejzásadněji zasáhla do výsledků firmy. Každou takovouto zásadní změnu je 

nutno okomentovat slovně s ohledem na vztahy k hospodaření firmy.[24] 
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PRAKTICKÁ ČÁST 

Ve své diplomové práci se zaměřím na porovnání nákladů, které vznikají jednotlivým 

servisům společnosti Auto Heller, s.r.o. v Ostravě. Budu vycházet z údajů pro období 2009 a 

2010. Zaměřím se na náklady, v již zmiňovaném období, které zaznamenaly největší změny, 

ať už z negativního nebo pozitivního hlediska. 

 Náklady analyzuji v jednotlivých servisech společnosti Auto Heller, s.r.o. shodným 

způsobem. Pro analýzu nákladů jsem zvolila tento postup. Základním východiskem pro 

analýzu nákladů jednotlivých servisů, pro mou praktickou část jsou Základní tabulky, které 

mají shodné ukazatele pro všechny servisy (Škoda, Seat + Volkswagen, Audi, Karosárna + 

Lakovna). Na základě těchto tabulek se zaměřuji na ty položky, u kterých došlo 

k nejvýraznějším změnám, a snažím se najít faktory, které tyto odchylky způsobily. Nejdříve 

analyzuji položky snížení nákladů a následně položky, které zapříčinily zvýšení nákladů v 

jednotlivých servisech. 
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5 PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 

 

Firma:   AUTO Heller s.r.o. 

Sídlo:    Ostrava - Moravská Ostrava, Cihelní 481/49, PSČ 70200 

Rok zaloţení:   1992 

Právní forma:  společnost s.r.o. 

Základní kapitál:  20 000 000 Kč 

Předmět podnikání: opravy karosérií a motorových vozidel, pronájem 

motorových vozidel, reklamace, propagace a inzerce, 

zprostředkování prací a sluţeb, koupě zboţí za účelem jeho 

dalšího prodeje a prodej, silniční motorová doprava 

nákladní 

Společnost AUTO Heller, s.r.o. vznikla zápisem do Obchodního rejstříku v říjnu 1992. Svou 

činnost zahájila počátkem roku 1993, kdy byla podepsána Smlouva o prodeji a opravách vozů 

Škoda. V témže roce následovalo získání obchodního zastoupení pro vozy Volkswagen a 

Audi. V roce 1994 přibyla čtvrtá značka SEAT a společnost AUTO Heller se stala 

autorizovaným prodejcem koncernu Volkswagen Group. 

Nyní je Auto Heller  jedním z největších a nejúspěšnějších prodejců osobních a 

užitkových vozů Volkswagen, Škoda, Seat a Audi v Moravskoslezském kraji. Zaměřuje se na 

poskytování komplexních služeb spojených s prodejem a servisem vozů. Vysoké pracovní 

nasazení zaměstnanců, spolupráce s dodavateli, poskytovateli finančních služeb a dalšími 

partnery se promítá v dobrých hospodářských výsledcích společnosti a je předpokladem 

dalšího růstu.  

Za dobu své existence získala společnost spoustu ocenění za nejvyšší prodeje v oblasti 

i v České republice. Dlouhodobý cíl společnosti je soustavné zkvalitňování prodeje a služeb 

zákazníkům. Společnost je držitelem certifikátů kvality ISO 9001:2008 a „ekoauditu“ za 

šetrný a citlivý přístup k životnímu prostředí. Mezi další ocenění, které získala společnost 

AUTO Heller, patří diamantová jehlice. Jedná se o nejvyšší mezinárodní ocenění dealerů 

koncernu Volkswagen. 
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Společnost uplatňuje dvoustupňové řízení po linii: vedení firmy – středisko. Z hlediska 

charakteru činnosti jsou střediska zařazena do tří divizí (divize obchodní, servisní a divize 

správní). Z hlediska ekonomického řízení firmy je používán systém středisek, jejichž 

ekonomické výsledky jsou sledovány ve vnitropodnikovém účetnictví a jsou měsíčně 

vyhodnocovány. Střediska mají relativní samostatnost při sjednávání smluvních vtahů, avšak 

při respektování zásad cenové a obchodní politiky stanovené vedením firmy. 

 

Nabízené služby: 

 Prodej nových a ojetých vozů, finanční služby 

 Čištění vozů 

 Odtahová služba 

 Servis vozů 

5.1 Hospodaření společnosti Auto Heller, s.r.o. 

Společnost Auto Heller, s.r.o. patří mezi nejúspěšnější firmy v Moravskoslezském kraji. I přes 

dopad globální finanční krize na hospodářství České republiky si společnost udržela růstovou 

tendenci a splnila většinu svých vytyčených ročních cílů. Pro rok 2010 si společnost stanovila 

jako cíl dosáhnout zvýšení tržeb o 2%. Jestli byt splněn tento cíl, nemohu zatím posoudit, 

v době psaní mé diplomové práce nebyly k dispozici účetní výkazy pro rok 2010. Nicméně, 

pozitivní hospodářské výsledky z předchozích let dokazují, že společnosti se daří plnit své 

ekonomické cíle. V roce 2009 se dokonce podařilo prodat největší množství nových vozů za 

celou dobu existence společnosti. Celkové tržby v roce 2009 dosáhly výše 1 693 mil. Kč a 

zisk před zdaněním činil 31,8 mil. Kč. Příznivé finanční výsledky od r. 2000 – 2009 dokládá 

níže uvedený graf č. 1, ze kterého je patrné, že celkový obrat společnosti má po celou dobu 

její existence vzrůstající charakter. Celkový obrat za dobu působení na trhu se zvýšil více než 

dvojnásobně a předběžné výsledky letošního roku vykazují, že tento pozitivní vývoj se 

nezměnil ani pro letošní rok. 

Společnost od svého vzniku zvýšila počty pracovníků zhruba pětinásobně, v dalších 

letech již neplánuje s tímto trendem pokračovat a to až do fáze přirozené obměny pracovníků. 

Průměrná měsíční mzda zaměstnanců Auto Heller, s.r.o. se pohybuje okolo 25 000 Kč. 

Největší počet pracovníků je zastoupen v oddílu servisní činnosti. 
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Graf č. 1: Obrat společnosti Auto Heller, s.r.o. v roce 2000 - 2009 

 

 

Zdroj: Interní zdroje Auto Heller, s.r.o. 

 

Předmětem činnosti Auto Heller, s.r.o. je především prodej nových osobních a 

užitkových automobilů, prodej ojetých vozů, servis automobilů a prodej originálních 

náhradních dílů. Dosahované tržby v jednotlivých činnostech v roce 2009 je graficky 

znázorněno v grafu č. 2. 

 

Graf č. 2: Struktura trţeb v roce 2009 dle jednotlivých činností, (Kč) 

 

 

Zdroj: Výroční zpráva r. 2009 Auto Heller, s.r.o., vlastní zpracování 
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 Graf dobře zobrazuje, že prioritní oblastí zájmu společnosti, která přináší největší 

tržby, je prodej nových automobilů. Druhá činnost, která přináší společnosti nejvyšší tržby, je 

servisní činnost. 

 Ve své diplomové práci se zabývám servisní činností společnosti, takže další popis 

hospodářských výsledků se bude věnovat právě této oblasti. Nicméně, společnost dosahuje 

dlouhodobě velmi pozitivních ekonomických výsledků a pro lepší dokreslení finančního 

hospodaření společnosti Auto Heller, s.r.o. uvádím v příloze č. 1: Rozvahu pro rok 2009 a 

v příloze č. 2: Výkaz zisku a ztrát pro rok 2009.  
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6 SERVISNÍ ČINNOST AUTO HELLER, S.R.O. 

Společnost AUTO Heller, s.r.o. zajišťuje komplexní servisní služby v autorizovaných 

servisech v Ostravě, Opavě, Třinci a Frýdku-Místku pro vozy Volkswagen, Škoda, Audi a 

SEAT.  

Servisní služby tvoří jádro firmy a jejich kvalitě a dalšímu rozvoji je věnována 

maximální pozornost. Společnost disponuje moderně vybavenými servisními středisky, ve 

kterých se neustále inovují diagnostické přístroje z důvodu vývoje techniky používané ve 

vozidlech. Stejně tak se zvyšuje kvalifikace mechaniků i techniků. Kvalita služeb je 

permanentně kontrolována jak vedením společnosti, tak i dodavateli nových automobilů 

příslušných značek. Investice do opravárenské činnosti se výrazně projevují na růstu tržeb 

servisů a rovněž na stále rostoucím počtu zákazníků.  

Poskytované servisní služby: 

 komplexní záruční a pozáruční servis  

 karosářské a lakýrnické práce  

 zapůjčení náhradního vozu  

 express servis – přednostní servis pro malé opravy  

 zákaznický servis – sleva pro klienty AUTO Heller na práci  

 pneuservis – možnost uschování pneumatik  

 měření emisí a příprava na STK  

 pick-up servis – vyzvednutí a odvoz vozů na servis  

 bezplatný odvoz klientů, kteří nechávají svůj vůz na servise  

 vyřízení pojistných událostí  

 čištění vozů, non-stop služby (SERVICE Mobil, Odtahová služba) 

 Servisní činnost ve společnosti Auto Heller, s.r.o. se velkou měrou podílí na tržbách 

celé společnosti. Tržby servisů tvoří zhruba 1/3 celkových tržeb společnosti Auto Heller, s.r.o. 

V následující tabulce č. 1 jsou uvedeny tržby jednotlivých servisů za rok 2009 a 2010. Při 

porovnání tržeb mezi lety 2009 a 2010, je patrný nárůst tržeb servisů, což koresponduje i 

s nárůstem počtu zakázek v jednotlivých servisech zobrazených v grafu č. 3. Je 

pravděpodobné, že tento vzrůstající trend je výsledkem spokojenosti zákazníků s nabízenými 

službami.  
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Tabulka č. 1: Trţby servisů Auto Heller, s.r.o. 

 

Servis 2009 2010 

Škoda 41 396 000 Kč 42 290 000 Kč 

Seat, Volkswagen 51 021 000 Kč 49 913 000 Kč 

Audi 30 246 000 Kč 58 949 000 Kč 

Karosárna, Lakovna 32 667 000 Kč 64 626 000 Kč 
Zdroj: Materiály společnosti Auto Heller, s.r.o., vlastní zpracování 

 

 Počty zakázek jednotlivých servisů mají tedy vzrůstající tendenci. Největší počet 

zakázek ročně dosahuje servis Škoda. Nejmenší počet zakázek je u Karosárny a Lakovny, ale 

tato skutečnost neodráží fakt, že tento útvar dosahuje největších tržeb, které jsou výsledkem 

finanční náročností jednotlivých zakázek. Průměrná cena jedné zakázky u servisu Karosárna, 

Lakovna je 30 000 Kč. 

 

Graf č. 3: Počet zakázek jednotlivých servisů v letech 2007 – 2010 

 

 

Zdroj: Materiály společnosti Auto Heller, s.r.o., vlastní zpracování 

6.1 Představení servisů Auto Heller, s.r.o., Ostrava 

Společnost má ve svých interních materiálech rozděleny servisy do 4 útvarů, každý servis má 

své identifikační číslo: 

→ Servis Škoda (1334) 

→ Servis Seat a Volkswagen (1364) 

→ Servis Audi (1367) 

→ Karosárna a Lakovna (1354 + 1355) 
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Identifikační číslo je složeno celkem ze 4 čísel. První číslo vyjadřuje umístění útvaru. Ostrava 

má přiděleno číslo 1. Druhé číslo vyjadřuje charakter útvaru, servisy se označují číslem 3. 

Poslední dvojčíslí získává každý útvar v rámci interní evidence. 

 

SERVIS ŠKODA: 

Na počátku činnosti společnosti AUTO Heller, s.r.o. v roce 1993 byl také založen servis pro 

značku Škoda. Tento servis má nyní 25 zaměstnanců. Veškeré opravy provádějí mechanici 

proškolení výrobcem. Tento servis přijímá nejvíce zakázek ze všech 4 servisních divizí. 

Automobilové díly tento servis objednává přímo od Škoda Auto, a.s.  Mladá Boleslav 

prostřednictvím SPC (Škoda parts centrum). Zásobování objednaných dílů, které provádí 

vedoucí pracovník, probíhá do 24 hodin od objednávky. 

 

SERVIS SEAT A VOLKSWAGEN: 

Servis poskytovaný pro značku Seat a Volkswagen je sloučen v interních materiálech 

společnosti v jeden celek a v současnosti má 30 zaměstnanců. 

 Servis pro značku Volkswagen vznikl v Ostravě roce 1994. Poskytuje záruční i 

pozáruční servis osobních a užitkových vozů, prodej originálních náhradních dílů a 

příslušenství. Servis pro značku Seat byl založen v roce 1997 a poskytuje stejné služby jako 

pro značku Volkswagen. 

 

SERVIS AUDI: 

Autorizovaný servis poskytovaný pro vozy Audi patří k nejmladším, vznikl v roce 1996 a 

pracuje zde 10 zaměstnanců. Zákazníkům je poskytován záruční a pozáruční servis, prodej 

originálních náhradních dílů a příslušenství. Autorizovaný servis pro značku Audi je 

poskytován jednak v Ostravě a také Opavě.  

 

KAROSÁRNA A LAKOVNA: 

Autolakovna AUTO Heller je jednou z nejmodernějších lakoven. Byla uvedena do provozu 

v roce 2005. Autolakovna je navržena dle nejnovějších poznatků z oboru lakování 

motorových vozidel. Splňuje také přísné normy ochrany životního prostředí. Na karosářské a 

lakýrnické dílně se opravují vozidla značek Volkswagen, Škoda, Audi a SEAT. Po dohodě i 

vozidla jiných značek, a to v cenách, které akceptují pojišťovny. Lakovna využívá výhradně 

autolaky Spies Hecker a lakovnou projde cca 250 vozů za měsíc. Na karosárně a lakovně jsou 

dosahovány největší tržby ze všech 4 útvarů. 
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7 ANALÝZA SERVISŮ AUTO HELLER, S.R.O., OSTRAVA 

7.1 SERVIS ŠKODA (1334)  

Tento servis patří mezi nejstarší ze všech čtyř servisních útvarů a přijímá největší počet 

zakázek za rok
5
. Následující Základní tabulka zobrazuje náklady servisu Škoda v letech 2009 

a 2010, ze kterých vycházím pro analýzu tohoto servisu. 

 

Tabulka č. 2: Základní tabulka servisu Škoda Auto Heller, s.r.o. (Kč), horizontální 

analýza 

 

Útvar: ŠKODA – 1334  

Ukazatel  2009 2010 Rozdíl % 

Marže dílenská 7 526 409 8 265 818 739 409 9,8 

Marže materiální 10 687 571 10 890 723 203 152 1,9 

HV obchodní 18 213 980 19 156 540 942 560 5,2 

Ostatní tržby 1 828 359 1 616 645 -211 714 -11,6 

Provozní náklady 848 754 1 073 596 224 842 26,5 

Osobní náklady režijní 5 850 662 5 972 828 122 166 2,1 

Náklady na vozový park 3 412 402 2 839 212 -573 190 - 16,8 

Náklady na budovu 2 120 539 900 573 -1 219 966 - 57,5 

Výrobní režie 2 053 359 2 261 436 208 077 10,1 

HV střediskový 5 756 623 7 725 540 1 968 917 34,2 

Správní režie 4 212 000 4 212 000 0 0,0 

HV celkový 1 544 623 3 513 540 1 968 917 127,5 

Počet uzavřených zakázek 13 427 13 056 -371 - 2,8 
Zdroj: Materiály společnosti Auto Heller, s.r.o.; vlastní zpracování 

 

Z tabulky je patrné, že k největšímu snížení nákladů došlo u dvou položek: Náklady na 

vozový park a Náklady na budovu, tyto dvě položky jsou v tabulce pro lepší přehlednost 

zvýrazněny modrou barvou. Naopak nejvyšší nárůst lze vidět u Provozních nákladů.  

                                                           
5
 Servis Škoda přijímá zhruba 13tis. zakázek ročně. Servis Seat a VW přijímá okolo 10-ti tisíc zakázek za rok. 

Servis Audi přijímá přibližně 4 tisíce zakázek za rok. Karosárna a Lakovna přijímají okolo 2 tisíce zakázek 

ročně. 
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 V následující části rozpracuji právě tyto položky nákladů, začnu s faktory snížení 

nákladů. 

7.1.1 Faktory sníţení nákladů: 

Náklady na vozový park: 

Pod tímto nákladem servis účtuje výdaje spojené s vozy, které dočasně, po dobu oprav slouží 

zákazníkům. V tabulce č. 2 jsem zjistila, že tyto náklady v 2010 klesly o 573 190 Kč, 

v procentuálním vyjádření o 16,8 % oproti loňskému roku. Snažila jsem se najít důvod tohoto 

snížení, a proto jsem se podrobněji podívala na jednotlivé náklady, které jsou zahrnuty pod 

Náklady na vozový park. Přesnější vymezení těchto položek zobrazuje tabulka číslo 3.  

Tabulka č. 3:  Náklady na vozový park (Kč), horizontální analýza 

 

  2009 2010 Rozdíl % 

Náklady na vozový park 3 412 402 2 839 212 -573 190 -16,8 

1. Spot. materiálu – interní zakázky přes 

sklad 318 832 222 166 -96 666 -30,3 

2. Spotřeba materiálu - mazadla, oleje 26 017 22 832 -3 185 -12,2 

3. Spotřeba materiálu - pohonné hmoty 228 587 215 934 -12 653 -5,5 

4. Ostat. daně a poplatky - dálniční známky 34 930 37 300 2 370 6,8 

5. Ost.provoz.nákl. - zákonné pojištění aut 70 788 87 536 16 748 23,7 

6. Ost.provoz.nákl. - havarijní pojištění aut 184 885 158 640 -26 245 -14,2 

7. Odpisy drobný majetek - auta 2 251 349 1 844 199 -407 150 -18,1 

8. Vnit.nákl.-interní zakázky. - druh 802 159 745 64 990 -94 755 -59,3 

9. Vnit.nákl.-mytí-DHM, druh 807 185 615 137 270 -48 345 35,2 
Zdroj: Materiály společnosti Auto Heller, s.r.o.; vlastní zpracování 

Z důvodu charakteru poskytovaných služeb servisy Auto Heller, s.r.o. je důležité zmínit, že 

pravidelně obměňuje složení svého vozového parku sloužící zákazníkům. I loňský rok došlo 

ke změnám ve struktuře vozového parku, konkrétní změny zobrazuje tabulka číslo 4. 

V loňském roce byla tedy část náhradních vozidel pro zákazníky servisu obměněna za účelem 

snížení nákladů společnosti. V tabulce č. 3 je tato změna dobře patrná u položky č. 1: 

Spotřeba materiálu – interní zakázky přes sklad, kdy u této položky došlo ke snížení o 96 666 

Kč. V rámci tohoto nákladu se započítávají opravy na automobilech, které slouží zákazníkům 

v době opravy jejich vlastního vozidla. Výsledkem obměny vozového parku u této položky je 
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snížení až o 30, 3% nákladů a to z důvodu menší potřeby oprav nově zakoupených vozidel. 

S pořízením nových osobních automobilů je spjato také snížení položky č. 7: Odpisy auta. 

Tady došlo k úspoře až o 407 150 Kč za rok, což činí 18%. Z  tabulky č. 3. dále můžeme 

vysledovat, že i další Náklady na vozový park se snížily z důvodu obměny automobilů. 

Například náklady na pohonné hmoty, oleje, havarijní pojištění aut apod. 

  Významným pozitivním aspektem, který pomohl k celkovému snížení nákladů na 

vozový park, je již zmiňovaná obměna složení vozového parku společnosti Auto Heller, s.r.o., 

které jsou v rámci služeb poskytovány zákazníkům. Druhým prvkem, který měl kladný dopad 

pro snížení těchto nákladů je to, že v  letech 2009 a 2010 společnost využila mimořádných 

zrychlených odpisů na hmotný majetek pořízený od 1. 1. 2009 do 30. 6. 2010. Tyto 

mimořádné odpisy byly přechodným zákonným opatřením, jehož cílem byl boj 

s ekonomickou krizí
6
. K částečné obměně vozového parku přispěl i fakt, že v letech 2009 a 

2010 došlo k  všeobecnému poklesu cen automobilů na trhu. 

Vozový park servisu Škoda (1334): 

 

Náklady všech servisů jsou výrazně ovlivňovány změnami ve vozovém parku servisů Auto 

Heller, s.r.o. Výběr modelu vozu je podmíněn cenou a nejčastějším typem auta, který 

zákazníci přivážejí do servisu. Servisy se totiž snaží vyhovět zákazníkovi a zapůjčit mu 

takový typ vozu, který vlastní a je na něj zvyklý. V tabulce č. 4, jsem zpracovala přehled o 

počtu vozu jednotlivých typů, které servis Škoda poskytuje svým zákazníkům. V tabulce 

vidíme, že nejpočetnější skupinou jsou auta typu Fabia a Octavia. Podle statistiky 

Sociologického ústavu Akademie věd České republiky, nejprodávanějším typem značky 

Škoda v České republice v roce 2010 byla Octavia, druhým nejprodávanějším vozem byla 

Fabia. [25] Tuto statistiku kopíruje i servis Škoda Auto Heller, s.r.o., který poskytuje právě 

tyto dva typu vozů v největším zastoupení svým zákazníkům. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
  V průběhu roku 2009 byl novelizován zákon o daních z příjmů zákonem č. 216/2009 Sb, který byl přijat v 

rámci tzv. protikrizových opatření. Tato novela s sebou přinesla mimořádné odpisy. Mimořádné odpisy upravuje 

§ 30a  zákon o daních z příjmu. 
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Tabulka č. 4: Celkový počet automobilů na servise Škoda 

 

  Fabia Octavia Superb Yeti Roomster Celkem 

2009 6 5 1 - 3 14 

2010 7 4 1 1 1 14 
Zdroj: Materiály společnosti Auto Heller, s.r.o.; vlastní zpracování 

Celkový počet automobilů připadající na tento servis se mi původně z hlediska počtu zakázek 

zdál nízký. Počet uzavřených zakázek servisu se za rok totiž pohybuje okolo 13 tisíc. (viz. 

Tabulka č. 2). Z materiálu společnosti jsem, ale zjistila, že maximální doba opravy 

jednotlivého servisovaného auta je zhruba 7 dní. Nejčastější dobu, kterou stráví opravované 

automobily v servise, jsou 2-3 dny. Velký počet automobilů také přijíždí do servisu z důvodu 

údržby (např. výměna oleje, vzduchového filtru apod.) a v servise jsou pouze 1 den. Navíc 

každý zákazník nevyužije služby v podobě náhradního vozu. Z výše zmiňovaných časových 

důvodů postačuje, dle tohoto servisu, počet 14 - ti vozů. Daří se uspokojovat potřebu 

zákazníka v podobě zapůjčení vozu i přes průměrný měsíční počet 1000 zakázek. 

Zapůjčení vozu probíhá na žádost zákazníka. Jedná se o zpoplatněnou službu. Cena 

této služby se pohybuje okolo 500Kč/den (cena se odvíjí od typu vozidla). Někteří zákazníci 

mají zapůjčen vůz zdarma, z důvodu tzv. Záruky mobility, která je uvedena v Obchodních 

podmínkách Auto Heller, s.r.o.
7
 

V případě pravidelné obměny vozového parku jednotlivých servisů, je dle mého 

názoru, primární věnovat pozornost dobrému plánování změn typů vozidel značky Škoda, 

spíše než navyšování počtu vozidel apod. 

Princip obměny vozového parku, nákupů vozů pro servis, doby opravy automobilů 

v servisu a také služby v podobě zapůjčení vozu zákazníkovi, jsou u všech servisů společnosti 

Auto Heller, s.r.o. shodné.  

 Další položkou, která zaznamenala rapidní snížení oproti roku 2009, a to více než o 

polovinu, jsou náklady na budovu. 

Náklady na budovu: 

V základní tabulce č. 2., na začátku kapitoly, vidíme, že náklady na budovu klesly až o 1 219 

966 Kč, v procentech pokles vyjádřen o 57,5%. I zde jsem hledala příčinu znatelného poklesu 

nákladů. Následující tabulka č. 5 podrobněji zobrazuje jednotlivé podložky nákladu na 

budovu. 

                                                           
7
 Koncern Volkswagen group poskytuje Volkswagen Exclusive Service®. Každý osobní automobil zakoupený 

po 1.1.2000  navštěvující autorizované servisy má nárok na doživotní záruku mobility (zapůjčení vozu zdarma). 
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Tabulka č. 5: Náklady na budovu (Kč), horizontální analýza 

 

  2 009 2 010 Rozdíl % 

Náklady na budovu 2 120 539 900 573 -1 219 966 -57,5 

1. Spotřeba energie - elektrická energie 344 299 354 451 10 152 2,9 

2. Spotřeba energie -teplo 197 042 224 824 27 782 14,1 

3. Opravy a udržování -budovy, stavby 141 228 183 256 42 028 29,8 

4. Ostatní služby - salon ŠKODA 1 299 389 0 -1 299 389 - 

5. Ostatní služby - areál Motot. 106 031 102 820 -3 211 -3 

6. Odpisy DM - budovy 32 550 35 222 2 672 10,1 
Zdroj: Materiály společnosti Auto Heller, s.r.o.; vlastní zpracování 

Z tabulky č. 5 je zřejmé, že k výraznému snížení došlo jen u položky č. 4: Ostatní služby – 

salon ŠKODA, kdy v roce 2010 tento náklad dokonce dosahuje nulové hodnoty. Tato výrazná 

změna je způsobena splacením leasingových splátek salonu Škoda k srpnu 2009. 

Nyní se zaměřím, na hodnoty, které se v servise Škoda během roku výrazně zvýšily. I 

nadále budu vycházet ze základní tabulky č. 2 uvedené na straně 27. V servise Škoda, podle 

tabulky č. 2, nedošlo k žádnému značnému nárůstu nákladů. Jedině u položek Provozní 

náklady a Výrobní režie zaznamenáme růst. Opět se budu snažit nalézt příčinu a podívám se 

na tyto položky podrobněji. 

7.1.2 Faktory zvýšení nákladů 

Provozní náklady: 

Provozní náklady se v servise celkem zvedly o 26,5%. (viz. Tabulka č. 2). Podrobnější členění 

provozních nákladů zobrazuje níže zobrazená tabulka. 

Tabulka č. 6: Provozní náklady (Kč), horizontální analýza 

  2 009 2 010 Rozdíl % 

Provozní náklady 848 754 1 073 596 224 842 26,5 

1. Spotřeba mater. – neprochází skladem 326 918 323 218 -3 700 -1,1 

2. Ost.sl. -prov.za zprostř.prod.zboží 1 558 2 436 878 56,4 

3. Ost.sl. - přepravné, poštovné při  

pořiz.zboží 365 432 67 18,2 

4. Ost.finanční poplatky - poplatky karty 98 221 108 907 10 686 10,9 

5. Vnit.náklady - repasní zák.druh 803 0 636 197 636 197 - 

6.Vnit.náklady – přeúčtování mezi středisky 421 691 2 406 -419 285 99,4 
Zdroj: Materiály společnosti Auto Heller, s.r.o.; vlastní zpracování 
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Jediným nákladem, který se výrazně zvedl je řádek č. 5, Vnitropodnikové náklady – repasní 

základní druh 803. Pod tímto účtem servis zaznamenává zakázky, které souvisí s novým 

vozidlem. Zahrnuty jsou například montáže zámků zpátečky, handsfree apod. Tyto montážní 

úpravy servis provádí na nových autech, které se prodávají v salonu Škoda i na nově 

pořízených vozidlech pro servis. Ve skutečnosti nedošlo k rapidnímu zvýšení. Zjistila jsem, 

že tato položka je v interních materiálech špatně zařazena (po upozornění bude opraveno). 

I když u těchto provozních nákladů servisu Škoda se primárně zaměřuji na příčiny 

zvýšení nákladů, zaujala mě položka, která naopak radikálně klesla. Jedná se o položku č. 6, 

Vnitřní náklady - přeúčtování mezi středisky. Klesla výrazně a to o 99,4%. Zajímala jsem se o 

příčinu tohoto skoku. Z materiálu společnosti jsem zjistila, že v r. 2008 byla podána 

reklamace na nový vůz typu Octavia. Tento vůz byl po dohodě se Škodou Auto, a.s. nakonec 

prodán se ztrátou 361 000 Kč. A tato ztráta byla přeúčtována mezi středisky Škoda servis a 

autobazarem. 

 Dalším nákladem, který se znatelněji zvedl během roku 2010 v servise Škoda, je 

Výrobní režie. Jednotlivé podložky Výrobní režie jsou uvedeny v příloze č. 3. 

Výrobní reţie: 

Náklady, které největší měrou zvedly hodnoty Výrobní režie, jsou Ostatní náklady-reklama, 

propagace a inzerce a Odpisy drobného majetku – ZC vyřazení majetku. Náklady na reklamu, 

propagaci a inzerci byly navýšeny v r. 2010 o 84 248 Kč. Tato část finančních prostředků se 

vynaložila zejména na získání potenciálních zákazníků servisů. Dřívější návštěvnost servisů 

byla z převážné části (tj. 90%) tvořena objednanými zákazníky. V dnešní době se tento poměr 

změnil. Zhruba polovina zákazníků přijíždí bez objednání. Firma tyto zákazníky nazývá tzv. 

zákazníkem z venku. Právě tuto skupinu zákazníků, chtěla společnost oslovit, což se vhodnou 

reklamou povedlo.  

7.1.2.1 Školení 

U Výrobní režie mě rovněž zaujala položka, která dosahuje pravidelně poměrně vysokých 

nákladů. Jedná se o náklady na školení, které podrobněji již zobrazuje následující tabulka. Za 

poslední dva roky průměrné náklady na školení činí 105 370 Kč. V tabulce jsem také doplnila 

průměrné roční náklady na školení v jednotlivých letech. Je zřejmé, že tyto náklady mají 

vzrůstající tendenci. 
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Tabulka č. 7:  Výše nákladů servisů na školení (Kč), horizontální analýza 

 

Servis 2009 2010 Rozdíl % 

Škoda 105 252 107 400 2 148 2,041 

Seat + Volkswagen 128 390 92 738 -35 652 - 27,77 

Audi 54 200 206 262 152 062 280,56 

Karosárna + Lakovna 34 084 114 643 80 559 236,35 

Průměrná hodnota 80 481 130 260 
  Zdroj: Materiály společnosti Auto Heller, s.r.o., vlastní zpracování 

 Servisní služby tvoří jádro firmy a jejich kvalitě a rozvoji je věnována značná 

pozornost. Kvalita služeb je neustále kontrolována i dodavateli automobilů příslušných 

značek.  

Velká pozornost je tedy věnována nejen inovaci přístrojů, ale také vlastnímu školení 

mechaniků a technického personálu. Kvalita poskytovaných služeb v servisní činnosti je také 

nezbytnou podmínkou pro přiznání statusu autorizovaného prodejce. Status autorizovaného 

prodejce pro značky Seat, Volkswagen, Audi získávají čeští prodejci na základě plnění 

podmínek, které stanovuje a kontroluje Import VOLKSWAGEN Group s.r.o. (dále IVG, 

s.r.o.), který je největším importérem osobních a užitkových vozidel do České Republiky. 

V České republice zastupuje největšího evropského výrobce automobilů Volkswagen Group. 

Cílem IVG a jeho prodejců, nevyjímaje Auto Heller, je nabídnout zákazníkům atraktivní, 

bezpečné a ekologicky šetrné vozy nejvyšší technické a kvalitativní úrovně za velmi příznivé 

ceny. 

Jednou ze základních podmínek získání autorizace je povinná účast zaměstnanců na 

pravidelných školeních. Systém školení společnosti IVG, s.r.o. je stejný pro všechny 

autorizované prodejce, již zmiňovaných automobilových značek pro celou Českou republiku. 

Na tato školení jsou zaměstnanci zváni na základě elektronické pozvánky od společnosti IVG, 

s.r.o. (viz Příloha č. 4: Pozvánka na školení).  

Školení probíhá ve školicím středisku IVG, s.r.o. pro značky Audi, Seat, Volkswagen. 

Toto středisko sídlí v Mladé Boleslavi v Kosmonosích. Školení pro značku Škoda probíhá 

v regionální pobočce IVG, s.r.o. v Kroměříži a na zcela shodném principu 

Princip školení je následující: 

 Zaměstnanci jsou rozděleni dle své profese do dvou skupin – mechanik a servisní 

poradci (technik). Každá z těchto dvou skupin má nastavený mírně odlišný školící systém, 

který vyplývá z charakteru jejich pracovních pozic. 
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Zaměstnanci na pracovní pozici – mechanik, musí plnit následující postup, na základě 

kterého získávají certifikát pro práci v autorizovaném servise. Každý mechanik musí být 

přihlášen na tzv. Kvalifikační cestu, jejímž konečným cílem je získání certifikátu. Podmínkou 

je, že každý nově zaměstnaný mechanik musí být na tuto Kvalifikační cestu s následným 

získáním certifikátu přihlášen do 1 roku od data nástupu do zaměstnání. Mechanici mají 

možnost výběru z různých druhů certifikátů, dle jejich možné specializace. Například mohou 

být speciálně školeni na opravu motorů, převodovky apod. Tento typ školení, který je 

pojmenován termínem Kvalifikační cesta, se skládá ze 4 - 7 kurzů trvajících po dobu dvou 

dnů (1kurz/2dny). Kurzy probíhají v podobě přednášek a praktických ukázek. Mechanik 

získává certifikát na základě úspěšného složení závěrečné zkoušky, která trvá jeden den. 

V případě, že se mechanikovi nepodaří složit závěrečný test, má možnost druhého pokusu. Při 

opakování závěrečné zkoušky společnost Auto Heller, s.r.o. uhradí svému zaměstnanci už 

pouze dopravu, ubytování si zaplatí sám pracovník. Obvykle celková doba kvalifikační cesty 

jednoho mechanika, trvá 1-2 roky. V případě, že dochází k určité inovaci v oblasti, ve které 

byl mechanik již proškolen, koncern IVG, s.r.o. pošle elektronickou pozvánkou, která zve 

konkrétního mechanika na opětné proškolení. Tento mechanik je následně povinen po 

absolvování doplňujícího školení, provést do tří dnů tzv. interní školení pro ostatní mechaniky 

ze svého servisu, kde své kolegy seznámí s určitými inovacemi a novinkami z doplňujícího 

školení. Níže uvedený obrázek graficky zobrazuje postup mechanika na kvalifikační cestě 

s následným získáním certifikátu. Oranžově zobrazené pole demonstruje případnou inovaci 

v jedné z částí kvalifikační cesty, kdy musí být mechanik opětovně proškolen. 

 

Obrázek č. 3: Princip Kvalifikační cesty pro získání certifikátu  

 

 

 

        

Pracovník absolvuje doplňující školení 

v oblasti týkající se inovace. 

Zdroj: Materiály společnosti, vlastní zpracování 

 

 Do druhé skupiny, dle školení, jsou řazeni zaměstnanci – servisní poradce (přijímací 

technik). I tito zaměstnanci jsou povinni absolvovat školení, na jehož základě získájí 

certifikát, který u této skupiny je pouze jednoho typu. Tento certifikát obdrží až po splnění 

celkem čtyř kurzů, každý z nich trvá 4 dny. Kurzy probíhají v teoretické rovině formou 
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prezentací a přednášek. Kurzy jsou vedeny na různých smluvených místech po celé ČR. 

Certifikát se opět získá na základě složení zkoušky, která trvá dva dny. Tato zkouška se 

skládá z písemného testu, prezentace o firmě, simulovaného hovoru se zákazníkem a 

matematických příkladů. Po té co technik získá certifikát, účastní se pouze povinných 

workshopů jednou ročně. Tyto workshopy seznamují techniky s novinkami např. v oblasti 

prodeje. Workshopy se již konají v prostorách školícího centra IVG, s.r.o. I tato skupina 

zaměstnanců je zvána na školení a workshopy pomocí elektronických pozvánek. 

Všechna školení jsou zpoplatněná. Za jednodenní školení pro mechanika společnosti 

IVG, s.r.o. a Škoda Auto, a.s. požadují 1 300 Kč a za servisního poradce 1 600 Kč. Tyto 

částky mají pevnou sazbu a platí pro všechny autorizované servisy.  

Každý ze zaměstnanců servisu má tzv. tréninkový pas, v kterém jsou zaznamenány 

školení, které zaměstnanec absolvoval. Při auditu ve společnosti jsou tyto záznamy o školení 

kontrolovány. Kontrola probíhá z důvodu oprávnění k užívání mezinárodní normy ISO 

9001:2008. Ve společnosti Auto Heller, s.r.o. probíhají dva typy auditů týkajících se 

certifikátů. Recertifikační audit a Certifikační audit. Recertifikační audit provádí auditoři 

z koncernu IVG, s.r.o. jednou ročně za účelem kontroly a prodloužení platnosti certifikátů. 

Certifikační audit provádí také auditoři z koncernu IVG, s.r.o. a to co 3 roky. Tyto dva audity 

hradí společnost Auto Heller, s.r.o. 

7.1.2.2 Zhodnocení školení  

Společnost disponuje moderně vybavenými servisy, ve kterých se neustále zvyšuje 

kvalifikace mechaniků, techniků. Tito pracovníci jsou stále pravidelně proškolování výrobci 

automobilů. Toto proškolování probíhá několikrát do roka a znamená poměrně vysoké 

náklady (viz tabulka č. 7: Výše nákladů servisů na školení, str. 33). Společnost pro udržení 

dosavadních dosažených standardů musí tyto školení absolvovat.  

Náklady na školení jsou pro společnost Auto Heller, s.r.o. položkou, kterou do určité 

míry nemůže ovlivnit. A to z důvodu povinné účasti zaměstnanců a pevným sazbám za 

školení. K celkovým vynaloženým finančním prostředkům na školení svých zaměstnanců, 

musí Auto Heller, s.r.o. zahrnout také náklady spojené s cestováním, ubytováním a 

stravováním školených zaměstnanců. I tyto náklady společnost musí ze svých zdrojů 

pravidelně pokrývat.  

Pro lepší přehlednost jsem vytvořila tabulku č. 8, zobrazující průměrné náklady na 1 

den školení jednoho zaměstnance na pozici mechanika.  
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Tabulka č. 8:  Náklady na 1 den školení mechanika 

 

Školení 1600 Kč/den 

Doprava (průměrná cena nafty na 1cestu) 1 500 Kč 

Ubytování (hotel Bestar) 950 Kč/den 

Stravné/diety 160 Kč/den  
8
 

Mzda (průměrná denní mzda) 1200 Kč /den 

Celkem 5 410 Kč 
Pozn. Doprava zahrnuje cestu autem Ostrava – Mladá Boleslav a zpět. 

 

Z tabulky vyplývá, že výše vynakládaných finančních prostředků na jednodenní školení, 

pouze pro jednoho zaměstnance činí 5410 Kč. Nutno připomenout, že školení jsou často 

dvoudenní. Dle mého názoru je tato částka vysoká, proto se v následující části budu 

podrobněji zabývat výši finančních prostředků, které Auto Heller, s.r.o. pravidelně vynakládá 

na školení mechaniků. Tento přepočet provedu pro zaměstnance v pracovní pozici mechanika, 

z důvodu četnějšího a pravidelného školení. Jelikož pracovníci, kteří jsou řazeni do skupiny 

servisních poradců (technici), absolvují pouze jeden druh certifikátu (4 školení po 4 dnech) a 

následně jezdí již jednou ročně na 1 denní workshopy. Domnívám se, že tedy bude vhodnější 

zaměřit se na mechaniky, kteří jezdí mnohem častěji na jednotlivá školení a znamenají pro 

společnost daleko větší finanční zátěž. Navíc školení servisních poradců probíhá na 

nepravidelných místech po celé České republice a přesnější vymezení výše nákladů by bylo 

problematické. 

 Poplatky za povinná školení tvoří nejvyšší část vynaložených finančních prostředků na 

školení. Jak již bylo zmíněno, za školení pro mechaniky si účtuje IVG, s.r.o. částku 1300 Kč/ 

den, pro techniky 1600 Kč/den. V tomto případě, momentálně nevidím v možnostech 

společnosti snížení hodnoty této položky. 

Dalším nákladem souvisejícím se školením, který jsem analyzovala, je náklad na 

dopravu. Doprava je zajišťována automobily. Společnost se snaží minimalizovat náklady na 

dopravu tím, že koordinuje termíny školení jednotlivých servisních poboček Auto Heller 

s.r.o., působících v Moravskoslezském kraji (Třinec, Opava, Frýdek-Místek, Ostrava). To 

znamená, že pokud IVG s.r.o. pozve zaměstnance těchto poboček na shodné školení v jiných 

termínech, společnost se snaží prostřednictvím komunikace s oddělením IVG s.r.o., která má 

                                                           
8
  V zákoníku práce, sazby stravného § 163 a § 176, č. 462/2009 Sb. je uvedeno rozmezí sazby stravného, 

v případně tuzemských pracovních cest, v délce trvání nad 18h, ve výši 146 - 174 Kč. Pro snadnější přepočet, 

jsem toto rozmezí vyjádřila v průměrné hodnotě 160 Kč. 

 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/zakonik-prace/
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/zakonik-prace/cast7h2.aspx#par163
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/zakonik-prace/cast7h3.aspx#par176
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na starosti sledování a kontrolu školení, domluvit shodný termín pro všechny pozvané 

zaměstnance poboček v Moravskoslezském kraji.  

Jako další možnost úspor vidí společnost ve využítí cenového rozdílu pohonných 

hmot. Snaží se tedy o přednostní vysílání automobilu tankující naftu, průměrná cena nafty je 

ve srovnání s benzínem nižší (v loňském roce byla průměrná cena nafty 30 Kč/l, průměrná 

cena benzínu se pohybuje okolo 32 Kč/l).[26] V případě dopravy jsem nehledala jinou 

alternativu v podobě vlaku, autobusu. Jelikož společnost působí na trhu s automobily je 

nepsaným pravidlem, že na tato školení musí jezdit vozem.  

Náklady na ubytování dosahují také poměrně vysoké částky. V tomto případě se 

osobně domnívám, že je zde teoreticky největší prostor pro případnou úsporu nákladů na 

školení. Pracovníci se pravidelně ubytovávají v hotelu BESTAR
9
 , který je v těsné blízkosti 

školícího centra IVG, s.r.o. Za jednolůžkový pokoj je účtováno 950 Kč/den (v ceně zahrnuta 

snídaně). Snažila jsem se najít levnější alternativu ubytování. Základním, mnou zvoleným 

kritériem, byla tedy cena a vzdálenost od školícího centra. V dosahu 1 km od školícího centra 

IVG, s.r.o. jsem nalezla penzion s názvem EVA
10

. Cena ubytování zde činila 900 Kč za osobu 

a den. Další možnou variantou ubytování je penzion DUO
11

, který je v těsné blízkosti 

školícího centra (500m), jednodenní ubytování stojí 800 Kč/ osoba. Tento druhý penzion, se 

jeví jako nejlevnější a z hlediska vzdálenosti ke školicímu středisku, jako nejbližší varianta. 

Nevýhodou je malá kapacita penzionu. Nachází se zde pouze 6 jednolůžkových pokojů a 3 

dvoulůžkové pokoje. Tato kapacita je poměrně rychle vyčerpaná, protože na školení přijíždí 

také řada mechaniků z ostatních servisů z celé České republiky.  

Další omezení v možnosti ubytování spatřuji v tom, že školení probíhají ve školicím 

středisku, které je umístěno v malém městečku Kosmonosy v okrese Mladá Boleslav. V tomto 

malém městečku čítající zhruba 4500 obyvatel, je velmi omezen výběr a příležitosti 

ubytování. Proto jsem zkusila najít přijatelné ubytování i mimo toto město. Jako nejbližší 

možnou variantu ubytování, mimo Kosmonosy, jsem vyhledala Hotel Zimní stadion
12

. Tento 

hotel se nachází ve vzdálenosti 3,9 km od školícího centra. Ubytování zde stojí 590 Kč os. 

/den (bez snídaně). U předešlých variant tzn. hotel Bestar, penzion Eva, penzion DUO byla 

snídaně již v ceně. I když je kapacita hotelu Zimní stadion 73 lůžek, většina pokojů je 

dvoulůžkových, což však společnost Auto Heller, s.r.o. nevyužívá. Kapacita jednolůžkových 

pokojů čítá 7 pokojů, což je obdobný počet, jak u již zmiňovaného penzionu DUO. Snažila 

                                                           
9
 Průmyslová 862, Kosmonosy 293 06, www.bestar.cz  

10
 Boleslavská 147, Kosmonosy 293 06, www.penzioneva.cz  

11
 Boleslavská 1047, Kosmonosy 293 06, www.penzion-duo.cz  

12
 Viničná 31, Mladá Boleslav, 29301, www.hotel-cz.moonface.cz  

http://www.bestar.cz/
http://www.penzioneva.cz/
http://www.penzion-duo.cz/
http://www.hotel-cz.moonface.cz/
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jsem se propočítat, zda se vyplatí dojíždění zaměstnanců do školicího střediska z ubytování 

Hotelu Zimní stadion, který leží mimo Kosmonosy. Tento hotel nabízí sice levnější 

ubytování, ale je potřeba brát v úvahu i náklady za dojíždění. Pro propočet nákladů za 

dopravu jsem použila hodnoty, se kterými počítá Auto Heller, s.r.o., tedy 2,2 Kč/1km. 

Vzhledem k tomu, že se hotel nachází 3,9 km od školicího střediska a zaměstnanci by měli 

podniknout za dvoudenní školení v průměru čtyři cesty, vychází doplatek za dopravu 34 Kč
13

. 

Při připočítání tohoto druhu nákladu je cena za jednotlivá ubytování následující. Hotel Bestar 

vychází na 950 Kč/den a Hotel Zimní stadion celkem i s cenou dojížďky (2 dny = 4 dojížďky) 

za 624 Kč (590 Kč ubytování + 34 Kč dojížďka). Jako možnou nevýhodu této varianty lze 

chápat absence snídaně v základní ceně, poměrně malá ubytovací kapacita jednolůžkových 

pokojů a případné nepohodlí dojíždění. Nicméně si myslím, že by společnost Auto Heller, 

s.r.o. i této variantě ubytování měla věnovat pozornost. V přepočtení ročních nákladů na 

ubytování, vychází tato varianta mimo město v Hotelu Zimní stadion až o 21 190 Kč 
14

  

levněji, než kdyby se zaměstnanci ubytovali v hotelu Bestar, počítáme-li s 65 noclehy jako 

v loňském roce. 

Co se týče možnosti ovlivnění nákladů na školení mechanika, Auto Heller, s.r.o. 

opravdu nemá příliš možností výrazně zasáhnout do konečné výše nákladů tohoto školení. 

Pouze dvě (doprava, ubytování) z celkových pěti položek (viz. Tabulka č. 8), může do určité 

míry ovlivnit. Mezi další položky, jejichž výše je v podstatě pevně daná, patří průměrná denní 

mzda pracovníka a ze zákona určená výše stravného na den (diety). I když je pracovník na 

školení a fyzicky ve společnosti ten den nevykonává práci, musí ho společnost zaplatit.  

 Zajímalo mne, jakou výši v časovém období jednoho roku, tvoří celkové náklady na 

školení pro všechny mechaniky (spadající pod školení IVG, s.r.o.) v servisech Auto Heller, 

s.r.o. Ostrava (tj. 38 mechaniků). Tento přepočet provedu pro zaměstnance v pracovní pozici 

mechanika, z důvodu četnějšího a pravidelného školení. Z interních materiálů společnosti 

jsem zjistila, že pracovníci na pozici mechanika absolvovali celkem 130 školících dnů 

v loňském roce. Následující přepočet vychází taktéž z údajů za rok 2010. 

 

 

 

                                                           
13

 4 dojížděk za dvoudenní školení  = 15, 6 km * 2,2 Kč/ km = 34 Kč 
14  950 Kč (ubytování hotel Bestar) * 65 noclehů = 61 750 Kč. 

    590 Kč (ubytování Hotel Zimní stadion) + 34 Kč (4 cesty á 3,9km *2,2 Kč/km ) = 624 Kč (nocleh + 

dojížďka)* 65  noclehů= 40 560 Kč. 

  Rozdíl cen: 61 750 – 40 560 = 21 190 Kč. 
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Tabulka č. 9: Roční náklady na školení mechaniků (IVG, s.r.o.)  

 

Celkové poplatky za školení pro mechaniky: 

 130 školících dnů * 1300 Kč  

 

169 000 Kč 

 Průměrné náklady na dopravu: 

 65 cest *1500 Kč (průměrná cena nafty na 1 cestu)   

 

97 500 Kč 

 Celkové náklady na ubytování  

 65 noclehů * 950 Kč (1osoba /1 noc) 

 

61 750 Kč 

Celkové náklady na výplatu náhrady stravy (tzv. diety): 

 130 školících dnů * 160 Kč 
15

 

 

20 800 Kč 

Průměrné celkové náklady na mzdu zaměstnance v době školení: 

  130 školících dnů* 1000 Kč (průměrný denní výdělek mechanika) 

 

130 000 Kč 

Celkem  479 050 Kč 

Zdroj: Interní materiály společnosti, vlastní zpracování   

 

Součet těchto ročních nákladů na školení činí 479 050 Kč. I toto roční přepočítání 

ukazuje, že částky vynaložené na školení jsou vysoké. Společnost vydala 169 000 Kč jenom 

za loňský rok na poplatky za školení mechaniků. Dále jsem se snažila vyčíslit ušlý zisk 

z práce. Nebo-li částku, kterou společnost de facto ztrácí z důvodu nepřítomnosti mechaniků 

na pracovišti v době jejich školení. Na základě následujícího výpočtu: 130 školících dnů * 

8hodin (pracovní doba) *800 Kč (hodinová zúčtovací sazba), mi vyšla hodnota 832 000 Kč. 

To znamená, že společnost teoreticky ztrácí 832 000 Kč jako ušlý zisk z práce. 

 Domnívám se, že nastavený školící systém společností IVG s.r.o., je nákladný pro 

všechny servisy Auto Heller, s.r.o. Za hlavní aspekty vysokých nákladů považuji nevhodné 

umístění školicího střediska do malého města, které neposkytuje více alternativ k ubytování. 

A samotný systém školení by také zasloužil minimálně diskuzi například nad četností a 

koordinací termínu jednotlivých školení.  

 Společnost si je vědoma, že náklady na školení jejich zaměstnanců, představují 

výraznou část nákladů společnosti. Zároveň klade důraz na poskytované kvalitní služby a 

jejich dalšímu rozvoji, je věnována značná pozornost. Tato kvalita služeb servisu, je však také 

podmíněna vyškolenými pracovníky. Auto Heller, s.r.o. se musí řídit pravidly stanovenými 

IVG, s.r.o. Z důvodu tohoto omezení, společnost nemá zcela otevřené možnosti ke snižování 

                                                           
15

 V zákoníku práce, sazby stravného § 163 a § 176, č. 462/2009 Sb. je uvedeno rozmezí sazby stravného, 

v případně tuzemských pracovních cest, v délce trvání nad 18h, ve výši 146 - 174 Kč. Pro snadnější přepočet, 

jsem toto rozmezí vyjádřila v průměrné hodnotě 160 Kč. 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/zakonik-prace/
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/zakonik-prace/cast7h2.aspx#par163
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/zakonik-prace/cast7h3.aspx#par176
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nákladů na školení svých zaměstnanců. Nicméně, určitá doporučení ke snižování tohoto druhu 

nákladu se v následující podkapitole pokusím vymezit.  

7.1.2.3 Návrhy možného snížení nákladů na školení společnosti Auto Heller, s.r.o. 

Snažila jsem se najít možné úspory, ale výrazné snížení, dle mého názoru není nyní možné. 

Auto Heller s.r.o. totiž jako autorizovaný servis a prodejce, je povinen splňovat podmínky 

školení nastavené IVG , s.r.o. a Škoda Auto, a.s. 

 V interních materiálech bych doporučovala přehlednější vedení záznamů ohledně 

školení, na kterých byli jednotliví pracovníci. Společnost si nevede např. tabulky obsahující 

jaký zaměstnanec, kdy a na jakém školení byl. Kolik činily náklady na tohoto zaměstnance za 

rok apod. 

  Problém s  nákladnosti ubytování i vzdálenosti plynoucí z nevhodného umístění 

školicího střediska (Mladá Boleslav -  Kosmonosy), jistě vnímají i jiné autorizované servisy, a 

proto, by bylo zajímavé se snažit o koordinované směřování požadavků na vyřešení této části 

školícího systému. Jako řešení může být například navrhnuta alespoň jedna regionální 

pobočka školicího střediska IVG, s.r.o. na Moravě. Výhodnější variantou by bylo také, 

přesunutí školicího střediska do většího města, kde je větší možnost výběru ubytování. Jako 

jeden z možných návrhů na snížení nákladů v této oblasti jsem se také snažila najít levnější 

typ ubytování. Domnívám se, že by se Auto Heller, s.r.o. měl více zaměřit na promýšlení, 

analýzu a sledování cen ubytování jednotlivých hotelů a penzionů v blízkém okolí. Levnější 

variantou ubytování, než které je v současné době z největší míry využíváno - hotel Bestar, je 

penzion EVA, i když jako možné negativum lze chápat omezenou kapacitu ubytování. Dále se 

domnívám, že přijatelnou variantou, může být také využití ubytování v Hotelu Zimní stadion, 

i když je umístěn mimo Kosmonosy, kde sídlí školicí centrum. Po připočtení nákladů na 

dojíždění k ceně ubytování (590 Kč os. /den) by tato varianta například v loňském roce vyšla 

levněji o 21 190 Kč než hotel Bestar. 

 Společným postupem servisů, bych se také snažila podpořit návrh související se 

změnou principu školení. Například školení servisních poradců probíhá pouze na teoretické 

rovině formou přednášek. Myslím si, že některé kurzy či workshopy by šly uskutečnit formou 

on-line. 
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7.2 SERVIS SEAT A VOLKSWAGEN (1364) 

V tomto servise jsou zařazeny dvě automobilové značky Seat a Volkswagen. Důvod proč tyto 

dvě značky jsou vedeny společně v interních materiálech a působí pod jedním servisem je ten, 

že dříve tento servis byl značen jako IVG, s.r.o., nebo-li Volkswagen group a byly zde řazeny 

značky Seat, Volkswagen a Audi. V r. 2007 se značka Audi oddělila a vzniká samostatný 

servis. Důvodem samostatnosti byla zvyšující se servisní kapacita značky Audi. 

Také u tohoto servisu rozpracuji podrobněji jednotlivé náklady. Jak se vzrůstajícím 

charakterem, tak s klesajícím. Budu vycházet z níže uvedené tabulky č. 10, která obsahuje 

základní údaje o tomto servise. 

Tabulka č. 10:  Základní tabulka servisu Seat, Volkswagen (Kč), horizontální analýza 

 

Útvar: SEAT, VOLKSWAGEN - 1364 

Ukazatel 2009 2010 Rozdíl % 

Marže dílenská 10 033 809 11 421 899 1 388 090 13,8 

Marže materiální 12 277 213 11 767 166 -510 047 - 4,2 

HV obchodní 22 311 021 23 189 065 878 044 3,9 

Ostatní tržby 1 979 825 1 706 314 -273 511 - 13,8 

Provozní náklady 470 380 1 096 052 625 672 133,0 

Osobní náklady režijní 8 320 123 7 527 417 -792 706 - 9,5 

Náklady na vozový park 3 410 395 2 638 143 -772 252 - 22,6 

Náklady na budovu 1 427 166 1 353 490 -73 676 - 5,2 

Výrobní režie 2 548 684 2 683 644 134 960 5,3 

HV střediskový 8 114 099 9 596 634 1 482 535 18,3 

Správní režie 4 500 000 4 500 000 0 0,0 

HV celkový 3 614 099 5 096 634 1 482 535 41,0 

Počet uzavřených zakázek 10 148 10 292 144 1,4 
Zdroj: Materiály společnosti Auto Heller, s.r.o; vlastní zpracování 

 Tabulka ukazuje, že náklady měly spíše klesající tendenci. Největší snížení je zaznamenáno u 

položky Náklady na vozový park a to o 772 252 Kč, což je 22,6 % a u položky Osobní 

náklady režijní, které činilo 792 706 Kč. Naopak položkou, u které lze vypozorovat největší 

nárůst a to až o 133%, jsou Provozní náklady. V následující části práce se budu podrobněji 

zabývat náklady s největšími odchylkami v tomto servisu, začnu se změnami u Nákladů na 

vozový park. 



40 
 

7.2.1 Faktory sníţení nákladů 

Náklady na vozový park: 

Servis Seat + Volkswagen do této položky (také jako servis Škoda), zaznamenává náklady 

spojené s vozovým parkem pro zákazníky. Tyto náklady se zde oproti r. 2009 snížily o 

772 252 Kč. Zjistila jsem, že i zde byla obměněna struktura vozového parku, která spočívala v 

zařazení do služeb servisu levnějších typů vozů. Následující tabulka č. 11. zobrazuje 

podrobnější členění tohoto nákladu. 

Tabulka č. 11: Náklady na vozový park (Kč), horizontální analýza 

 

  2009 2010 Rozdíl % 

Náklady na vozový park 3 410 395 2 638 143 -772 252 -22,6 

1. Spot. materiálu - interní zakázky přes 

sklad 388 732 278 077 -110 655 -28,5 

2. Spotřeba materiálu - mazadla, oleje 28 991 23 528 -5 463 -18,8 

3. Spotřeba materiálu - pohonné hmoty 132 117 171 921 39 804 30,1 

4. Ost.daně a poplatky - dálniční známky 16 200 16 800 600 3,7 

5. Ost.provoz.nákl. - zákonné pojištění aut 55 327 65 361 10 034 18,1 

6. Ost.provoz.nákl. - havarijní pojištění aut 162 946 143 257 -19 689 -12,1 

7. Odpisy drobného majetku - auta 2 045 709 1 553 019 -492 690 -24,1 

8. Vnit.nákl.-interní zakáz. - druh 802 346 699 141 330 -205 369 -59,2 

9. Vnit.nákl.-mytí-DHM, druh 807 233 675 244 850 11 175 4,8 
Zdroj: materiály společnosti Auto Heller, s.r.o., vlastní zpracování 

Na základě této tabulky je dobře patrné, že k úspoře až o 28,5% došlo v rámci položky č. 1: 

Spotřeba materiálu - interní zakázky přes sklad. Rozdíl činí 110 655 Kč. Jak u servisu Škoda, 

tak i v této položce jsou započítány opravy aut, které jsou poskytovány zákazníkům během 

oprav jejich vozů. I v tomto případě došlo k finanční úspoře v důsledku obměny vozového 

parku (viz. Tabulka č. 12: Celkový počet automobilů na servise Seat, Volkswagen). Tato 

změna se také pozitivně odrazila na dalších souvisejících nákladových položkách. Jedná se o 

výrazné snížení ve výši 492 690 Kč u položky Odpisů drobného majetku (v tomto případě 

automobilů). Tento pokles souvisí již se zmiňovaným uplatněním mimořádných zrychlených 

odpisů na majetek pořízen do r. 2010.
16

 A k drobným úsporám dochází také u výdajů na 

havarijní pojištění aut, spotřeby mazadel, olejů. Tento pokles má opět návaznost na změnu 
                                                           
16

 V průběhu roku 2009 byl novelizován zákon o daních z příjmů zákonem č. 216/2009 Sb, který byl přijat v 

rámci tzv. protikrizových opatření. Tato novela s sebou přinesla mimořádné odpisy. Mimořádné odpisy upravuje 

§ 30a  zákon o daních z příjmu 
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struktury vozového parku. Poslední položku, u které bych zmínila znatelný pokles nákladů 

proti r. 2009, je položka č. 8, Vnitřní náklady – interní zakázky druh 802. V tomto případě 

servis zaznamenává práci mechaniků na interních zakázkách. 

Tabulka č. 12 : Celkový počet automobilů na servise Seat, Volkswagen  

 

  Golf Jetta Passat Transporter Crafter Touran Celkem 

2009 2 2 3 1 1 1 10 

2010 4 1 2 1 1 - 10 
Zdroj: materiály společnosti Auto Heller, s.r.o., vlastní zpracování 

Dochází k pravidelné obměně struktury vozového parku z důvodu opotřebení vozů. Výběr 

modelu vozu je podmíněn cenou a nejčastějším typem auta, který zákazníci přivážejí do 

servisu. Fungování vozového parku je pro všechny servisy stejné. Principy jsou podrobněji 

popsány u servisu Škoda (viz. Vozový park servisu Škoda). 

 

Osobní náklady reţijní: 

 

Dalším nákladem, který vykazoval snížení v roce 2010, jsou Osobní náklady režijní. Celkový 

pokles v tomto případě činí 792 706 Kč. Jak zobrazuje níže uvedená tabulka č. 13, došlo ke 

snížení mzdových nákladů. Z materiálu společnosti jsem zjistila, že servis Seat a Volkswagen 

v roce 2010 snížil počty svých zaměstnanců a to následujícím způsobem. Ze servisu odešli 

celkem 2 zaměstnanci. Jeden pracovník přešel na jinou pracovní pozici do jiné servisu 

společnosti Auto Heller, s.r.o., druhý pracovník byl propuštěn. Tento fakt zapříčinil také 

snížení osobních nákladů, včetně sociálního a zdravotního pojištění. 

 

Tabulka č. 13: Osobní náklady reţijní (Kč), horizontální analýza 

  2 009 2 010 Rozdíl % 

Osobní náklady reţijní 8 320 123 7 527 417 -792 706 -9,5 

1. Mzdové náklady - bez úkolové mzdy 5 129 219 4 509 408 -619 811 -12,1 

2. Mzdové náklady - ostatní osobní náklady 155 417 170 389 14 972 9,6 

3. Zák.soc.poj.-fond. sociální pojištění 2 245 912 2 084 085 -161 827 -7,2 

4. Zák.soc.poj.-fond. zdravotní pojištění 826 667 750 270 -76 397 -9,2 

5. Ost.soc.pojštění - nemocenská 5 408 13 265 7 857 145,3 

6.Tv.Ostat.rezerv-daň z převodu nemovit. - 42 500 0 42 500 - 
Zdroj: Materiály společnosti Auto Heller, s.r.o., vlastní zpracování 
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7.2.2 Faktory zvýšení nákladů 

Provozní náklady: 

Také u servisu Seat, Volkswagen se projevuje důsledek změny struktury vozového parku pro 

zákazníky v letech 2009-2010. Celkové provozní náklady se tímto navýšily o 625 672 Kč. 

V procentuálním vyjádření se jedná o 133%. Dochází k navýšení shodné položky jako u 

servisu Škoda, tj. Provozní náklady. V tabulce č. 14, lze také vysledovat, že toto navýšení 

v roce 2010 měla na svědomí položka č.5, Vnitropodnikové náklady-repasní zak.druh 803. 

Tabulka č.: 14 Provozní náklady (Kč), horizontální analýza 

 

  2 009 2 010 Rozdíl % 

Provozní náklady 470 380 1 096 052 625 672 133 

1. Spotřeba materiálu. – neprochází skladem 281 020 379 741 98 721 35,1 

2. Ost.sl. –provize za zprostř.prodaného zboží 11 560 1 501 -10 059 -87 

3. Ost.sl. - přepravné, poštovné při pořízení 

zboží 2 615 2 888 273 10,5 

4. Ost.finanční poplatky - poplatky karty 171 967 189 022 17 055 9,9 

5. Vnit.náklady - repasní zák.druh 803 3 218 522 900 519 682 16148,2 
Zdroj: Materiály společnosti Auto Heller, s.r.o., vlastní zpracování 

Do položky č. 5, Vnitropodnikové náklady-repasní zák.druh 803, která měla hlavní podíl na 

zvýšení tohoto druhu nákladů společnost Auto Heller, s.r.o. započítává zakázky na nové 

vozidlo. Jsou zde zaznamenány určité montáže (zámek zpátečky, handsfree apod.) Tyto 

montážní úpravy servis provedl jednak na nových autech, které se prodávají v salónu Seat, 

Volkswagen, tak i na nově pořízených autech pro servis. Tyto úpravu v souhrnu činily 3 218 

Kč v roce 2009, ale za rok 2010 to už bylo 522 900 Kč (viz. Tabulka č. 14). Skokové 

navýšení je z důvodu, jak jsem již zmiňovala u předešlého servisu, obměnou struktury 

vozového parku a s tím spojené úpravy vozů podle požadavků společnosti. Další položka, 

která zaznamenala nárůst hodnoty, je v řádku č. 1, Spotřeba materiálu – neprochází skladem. 

Zde společnost zaznamenává spotřební materiál nutný k práci mechanika. Jedná se o 

přípravky například pro odmaštění, ošetření některých dílů apod. 
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7.3 SERVIS AUDI (1367) 

Tento servis patří mezi nejnovější servisy. V roce 2007 se odděluje v interních záznamech od 

servisu Seat, Volkswagen. V tabulce níže uvedené jsou zpracovány základní údaje, ze kterých 

budu vycházet pro analýzu nákladů tohoto servisu. 

 

Tabulka č. 15: Základní tabulka servisu Audi Auto Heller, s.r.o. (Kč), horizontální 

analýza 

Útvar: AUDI - 1367 

Ukazatel 2009 2010 Rozdíl  % 

Marže dílenská 5 594 075 6 944 181 1 350 106 24,1 

Marže materiální 7 358 298 7 975 504 617 206 8,4 

HV obchodní 12 952 373 14 919 685 1 967 312 15,2 

Ostatní tržby 690 796 789 598 98 802 14,3 

Provozní náklady 268 965 261 976 -6 989 - 2,6 

Osobní náklady režijní 3 073 836 3 235 714 161 878 5,3 

Náklady na vozový park 2 582 973 3 317 979 735 006 28,5 

Náklady na budovu 2 323 459 3 512 565 1 189 106 51,2 

Výrobní režie 2 123 031 2 442 574 319 543 15,1 

HV střediskový 3 270 906 2 938 475 -332 431 - 10,2 

Správní režie 1 500 000 1 500 000 0 0,0 

HV celkový 1 770 906 1 438 475 -332 431 - 18,8 

Počet uzavřených zakázek 4 045 4 142 97 2,4 
Zdroj: materiály společnosti Auto Heller, s.r.o., vlastní zpracování 

Z této základní tabulky je zřejmé, že k žádnému velkému snížení nákladů nedochází. Naopak 

tento servis je jediný ze všech servisů, ve kterém došlo ke snížení HV Celkového a to o 

332 431 Kč. Také jako jediný ze servisů má nárůst nákladů na Vozový park a také si 

povšimněme velkého zvýšení nákladů u Nákladu na budovu. Následně se budu zabývat 

těmito dvěma náklady, u kterých v roce 2010 došlo k největší změně. 
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7.3.1 Faktory zvýšení nákladů 

Náklady na vozový park: 

Tento typ nákladů servisu Audi se oproti předešlému roku navýšil o 735 006 Kč. Jedná se o 

více než čtvrtinové zvýšení nákladů, proto jsem se snažila dohledat důvody tohoto navýšení 

pomocí podrobnějšího rozčlenění jednotlivých nákladů, které se zahrnují pod Náklad na 

vozový park. 

Tabulka č. 16: Náklady na vozový park servisu Audi (Kč), horizontální analýza 

 

  2009 2010 Rozdíl % 

Náklady na vozový park 2582973 3317979 735006 128,5 

1. Spotřeba materiálu - interní zakázky 

přes sklad 265 981 251 066 -14 915 - 5,6 

2. Spotřeba materiálu - mazadla, oleje 8 598 23 275 14 677 170,7 

3. Spotřeba materiálu - pohonné hmoty 72 200 123 780 51 580 71,4 

4. Ost.daně a poplatky - dálniční známky 7 660 10 800 3 140 41,0 

5. Ost.provoz.nákl. - zákonné pojištění aut 42 377 58 990 16 613 39,2 

6. Ost.provoz.nákl. - havarijní pojištění aut 264 698 281 409 16 711 6,3 

7. Odpisy drobného majetku - auta 1 603 831 2 178 554 574 723 35,8 

8. Vnit.nákl.-int.zakáz. - druh 802 111 297 116 400 5 103 4,6 

9. Vnit.nákl.-mytí-DHM, druh 807 206 330 273 705 67 375 32,7 
Zdroj: Materiály společnosti Auto Heller, s.r.o., vlastní zpracování 

Z interních materiálů jsme zjistila, že hlavní příčinou navýšení byl nákup dvou osobních vozů 

značky Audi
17

. Tyto vozy byly zakoupeny pro užívání zákazníků, kteří mají své auto v tomto 

servise. Celkový počet vozů, které má servis Audi k dispozici, je v současnosti deset kusů. 

Tento nákup se samozřejmě projevil v navýšení řady dalších nákladů. Výrazně na výši odpisů, 

které stouply o 574 723 Kč pro rok 2010, ale také náklady na pohonné hmoty, mazadla, oleje, 

pojištění. 

 Jako druhý typ nákladů, který dosáhl největšího zvýšení oproti roku 2009 v servise 

Audi, jsou náklady na budovu (viz. Tabulka č. 15: Základní tabulka servisu Audi). 

Náklady na budovu: 

Z tabulky č. 17 zjistíme, že došlo k navýšení Nákladů na budovu o 1189 106 Kč, což tvoří 

v procentuálním vyjádření nárůst o 51, 2 %. Za hlavní příčinu navýšení Nákladů na budovu 

                                                           
17

 2 zakoupené vozy byly typu  A6 Combi, Audi TT. 
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pro rok 2010, lze označit položku číslo 4 : Opravy a udržování – budovy, stavby. U nákladů 

na udržování – budovy, stavby vidíme navýšení o 1 237 689 Kč. V interních materiálech jsem 

vyhledala, že v roce 2010 se servis stěhoval do nových pronajatých prostor. Tyto prostory si 

vyžadovaly úpravy. Společnost musela dělat nové podlahy, dovybavit tyto prostory pro 

potřeby servisu apod. Tento objekt, není ve vlastnictví společnosti Auto Heller, s.r.o. Proto 

zde vznikají také velké náklady v podobě placení nájmu. Roční nájem těchto prostor činí až 

818 508 Kč, což také zobrazuje položka č. 5: Ostatní služby – nájem poz. a nebytových 

prostor. V současné době, však dochází k odkupu tohoto objektu do vlastnictví společnosti. 

Tabulka č. 17:  Náklady na budovu (Kč), horizontální analýza 

 

  2009 2010 Rozdíl % 

Náklady na budovu 2 323 459 3 512 565 1 189 106 51,2 

1. Spotřeba energie - elektrická energie 170 662 162 884 -7 778 - 4,6 

2. Spotřeba energie -vodné, stočné 9 801 7 774 -2 027 - 20,7 

3. Spotřeba energie - teplo 299 180 256 673 -42 507 - 14,2 

4. Opr. a udržování -budovy,stavby 134 597 1 372 286 1 237 689 919,6 

5. Ost.sl.-náj.poz. a nebytových prostor 818 508 818 508 0 0,0 

6.Ost.sl-LS605186 -areál Motot. 4 467 0 -4 467 0,0 

7.Odpisy D.M. -budovy 886 244 894 440 8 196 0,9 
Zdroj: materiály společnosti Auto Heller, s.r.o., vlastní zpracování 

Servis Audi jako jediný ze všech sledovaných servisů má klesající celkový 

hospodářský výsledek. Hlavní příčinou je to, že servis měl vysoké náklady v r. 2010 na své 

rozšíření. Dosavadní kapacita nestačila, proto byl servis umístěn do větších pronajatých 

prostor. Společnost předpokládá, že v dalších letech se tyto náklady budou snižovat. Velký 

nárůst si vyžádala pouze potřebná rozšíření servisu. Počet uzavřených zakázek se každým 

rokem i nadále zvyšuje. V r. 2008 bylo 3143 uzavřených zakázek, o rok později už 4045 

zakázek a v r. 2010 byl opět navýšen počet a to na 4142 uzavřených zakázek. 

7.4 KAROSÁRNA A LAKOVNA (1354 + 1355) 

Karosárna a lakovna jsou v interních materiálech vedeny společně. Dosahují největších tržeb 

ze všech 4 útvarů, i když mají nejmenší počet zakázek. Je to dáno finanční náročností 

jednotlivých zakázek. Cena jedné zakázky se v průměru pohybuje okolo 30 000 Kč. 

Také u tohoto posledního útvaru budu vycházet ze Základní tabulky Karosárny a Lakovny pro 

rok 2009 a 2010. 
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Tabulka č. 18: Základní tabulka Karosárna a Lakovna Auto Heller, s.r.o., (Kč), 

horizontální analýza 

Útvar: KAROSÁRNA a LAKOVNA (1355) 

Ukazatel 2009 2010 Rozdíl % 

Marže dílenská 18 385 841 19 485 016 1 099 175 6,0 

Marže materiální 10 451 186 11 081 818 630 632 6,0 

HV obchodní 28 837 027 30 566 834 1 729 807 6,0 

Ostatní tržby 1 472 318 1 200 121 -272 197 - 18,5 

Provozní náklady 477 892 528 601 50 709 10,6 

Osobní náklady režijní 6 148 819 6 799 303 650 484 10,6 

Náklady na vozový park 3 059 589 2 873 184 -186 405 - 6,1 

Náklady na budovu 2 400 671 1 962 685 -437 986 - 18,2 

Výrobní režie 1 629 247 1 995 580 366 333 22,5 

HV střediskový 16 593 127 17 607 603 1 014 476 6,1 

Správní režie 5 412 000 5 412 000 0 0,0 

HV celkový 11 181 127 12 195 603 1 014 476 9,1 

Počet uzavřených zakázek 1 995 2 221 226 11,3 
Zdroj: Materiály společnosti Auto Heller, s.r.o., vlastní zpracování 

Ze základní tabulky pro tento útvar je viditelné, že ani zde nedochází k výrazným změnám 

v oblasti výši nákladů. I této divizi se podařilo navýšit celkový hospodářský výsledek 

vzhledem k r. 2009 o 1 014 476 Kč. Jak v předchozích krocích tak i nyní se zaměřím na 

položky, u kterých došlo k největším změnám ve snížení či zvýšení nákladů. 

7.4.1 Faktory sníţení nákladů 

Náklady na vozový park: 

Také v tomto posledním útvaru se projevila obměna vozového parku, zařazení levnějších typů 

automobilů (viz. Tabulka č. 20 Vozový park Karosárny a Lakovny) a následné využití 

zrychlených odpisů v podobě snížení Nákladů na vozový park. Celkové náklady na vozový 

park Karosárny a Lakovny se snížily v roce 2010 o 186 405 Kč. Tabulka č. 19 zobrazuje 

jednotlivé Náklady na vozový park určený zákazníkům servisu. 
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Tabulka č. 19: Náklady na vozový park (Kč), horizontální analýza 

 

  2 009 2 010 Rozdíl  % 

Náklady na vozový park 3 059 589 2 873 184 -186 405 - 6,1  

1. Spot.materiálu - interní zakázky přes 

sklad 523 147 387 132 -136 015 - 26 

2. Spot.materiálu - mazadla, oleje 10 259 13 379 3 120 30,4 

3. Spot. materiálu - pohonné hmoty 23 350 46 399 23 049 98,7 

4. Ost.daně a poplatky - dálniční známky 3 000 22 800 19 800 660,0 

5. Ost.provoz.nákl. - zákonné pojištění 

aut 54 789 81 036 26 247 47,9 

6. Ost.provoz.nákl. - havarijní pojištění 

aut 161 400 174 357 12 957 8,0 

7. Odpisy D.M. - auta 1 824 472 1 759 918 -64 554 - 3,5 

8. Vnit.nákl.-int.zakáz. - druh 802 302 923 177 533 -125 390 - 41,4 

9. Vnit.nákl.-mytí-DHM, druh 807 156 250 210 630 54 380 34,8 
Zdroj: materiály společnosti Auto Heller, s.r.o., vlastní zpracování 

U útvaru Karosárna Lakovna dochází ke stejné situaci, jak u předešlých servisů (vyjímaje 

servis Audi). Také zde dochází ke snížení položky č. 1: Spotřeba materiálu - interní zakázky 

přes sklad. V této položce se zahrnují náklady na opravy automobilů určených pro zákazníky. 

K poklesu zde došlo z důvodu obměny vozového parku, jelikož nově zakoupená auta 

nepotřebovala mnoho oprav. Rozdíl mezi lety 2009 - 2010 činí 136  015 Kč, v procentuálním 

vyjádření 26 %. Také zde dochází ke snížení odpisů automobilů z důvodů využití 

mimořádných zrychlených odpisů na majetek pořízen do 30. 6. 2010.
18

 

 Tabulka č. 20: Vozový park Karosárny a Lakovny (Ks) 

    2009 2010 

Škoda 

Octavia 3 1 

Fabia 2 1 

Roomster 2 3 

Superb 1 - 

Seat 

Leon - 2 

Altea 1 1 

Exeo 1 - 

Toledo - 2 

VW 

Golf 1 1 

Transporter - 1 

Caddy 2 1 

Audi A4 2 2 

  Celkem 15 15 
Zdroj: Materiály společnosti Auto Heller, s.r.o., vlastní zpracování 

                                                           
18

 V průběhu roku 2009 byl novelizován zákon o daních z příjmů zákonem č. 216/2009 Sb, který byl přijat v 

rámci tzv. protikrizových opatření. Tato novela s sebou přinesla mimořádné odpisy. Mimořádné odpisy upravuje 

§ 30a  zákon o daních z příjmu 



48 
 

Také u tohoto střediska jsou principy zapůjčení vozu zákazníkovi, obměna vozového parku a 

související úkony stejné, jako u všech ostatních servisů. Podrobnější zpracování a vysvětlení 

uvedeno u servisu Škoda (viz. Vozový park servisu Škoda). 

Další náklad, který se snížil u útvaru Karosárny a Lakovny byly náklady na budovu, 

jak je patrné i z níže uvedené tabulky č. 21. 

 

Náklady na budovu: 

Na základě interních materiálů jsem zpracovala následující tabulku č. 21, kde jsou jednotlivé 

náklady na budovu podrobněji rozepsány. 

 

Tabulka č. 21: Náklady na budovu (Kč), horizontální analýza 

 

  2 009 2 010 Rozdíl % 

Náklady na budovu 2 400 671 1 962 685 -437 986 -18,2 

1.Spotřeba energie -elektrická energie 504 975 519 228 14 253 2,8 

2.Spotřeba energie - teplo 283 748 330 742 46 994 16,6 

3.Spotřebaenergie - plyn 299 328 281 889 -17 439 -5,8 

4.Opravay a udržování - budovy, stavby 604 841 131 075 -473 766 -78,3 

5.LS605186 - areál Motot. 265 078 257 049 -8 029 -3,0 

6.Odpisy drobný majetek - budovy 442 701 442 701 0 0,0 
 Zdroj: materiály společnosti Auto Heller, s.r.o., vlastní zpracování 

Největší snížení nastalo u položky č. 4: Opravy a udržování – budovy, stavby a to o 473 766 

Kč. Příčinou tohoto rozdílu, jak jsem zjistila, bylo pořízení nové podlahy na Karosárně. Tato 

nová podlaha byla dělána v roce 2009, a proto došlo k jednotkovému navýšení nákladů.  

7.4.2 Faktory zvýšení nákladů 

V Karosárně a Lakovně během roku nedošlo k výrazné změně v podobě zvýšení nákladů. 

Zmínila bych tedy dva druhy nákladů, u kterých lze vypozorovat výraznější nárůst, jedná se o 

Výrobní režii a Osobní náklady režijní. Následující tabulka zobrazuje jednotlivou výši 

nákladů spadající do Výrobní režie.  
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Tabulka č. 22: Výrobní reţie (Kč), horizontální analýza 

 

  2009 2010 Rozdíl % 

Výrobní reţie 1 629 247 1 995 580 366 333 22,5 

1.Sp.mater.-reklama 13 983 5 979 -8 004 -57,2 

2.Sp.mater.-nářadí 178 323 164 808 -13 515 -7,6 

3.Sp.mater.-drobný majetek nad 5000Kč 69 235 207 684 138 449 200,0 

4.Sp.mater.-drobný majetek do 5000 Kč 30 047 115 145 85 098 283,2 

5.Sp.mater.-ochranné pomůcky 49 543 96 529 46 986 94,8 

6.Opr.a udržování- stroje a zařízení 260 266 144 105 -116 161 -44,6 

7.Cestovné - tuzemsko 15 245 84 761 69 516 456,0 

8.Nákl.na repr.-řekl.před-dan.neuznatele 0 6 6 

 9.Ost.sl- reklama, propagace, inzerce 15 495 13 500 -1 995 -12,9 

10.Ost.sl-školení 34 084 114 643 80 559 236,4 

11.Ost.sl-oper.náj.strojů a zařízení 18 938 40 969 22 031 116,3 

12.Ost.sl-výkony spoju (internet, Tel.) 73 665 80 017 6 352 8,6 

13.Ost.služby 323 858 309 390 -14 468 -4,5 

14.Ost.soc.poj.-penzijní připojištění 33 200 31 200 -2 000 -6,0 

15.Ost.soc.poj.-životní pojištění 75 258 73 260 -1 998 -2,7 

16.Zák.soc.náklady 3 753 2 502 -1 251 -33,3 

17.Ost.soc.náklady 4 946 22 892 17 946 362,8 

18.Ost.daně a poplatky 800 0 -800 0,0 

19.Ost.prov.nákl.-náhr.škod na cizi.majetku 1 007 1 833 826 82,0 

20.Ost.prov.nákll.-hal.vyrovnání 24 0 -24 0,0 

21.Odpisy D.M. - stroje a zařízení 292 846 307 155 14 309 4,9 

22.Vnit.nákl.-práce pro.středisko (86) 134 730 179 202 44 472 33,0 
Zdroj: materiály společnosti Auto Heller, s.r.o., vlastní zpracování 

Po analýze jednotlivých nákladů jsem zjistila, že položek, které navýšily celkovou výrobní 

režii v r. 2010, je více. Hledala jsem, zda existuje mezi nimi případná souvislost. Zjistila jsem, 

že v r. 2010 se začaly nově vyrábět některé modely aut značky Audi s podílem hliníkových 

částí. Proto došlo ke zvýšení nákladů v několika oblastech. Hlavní navýšení, jak nám ukazuje 

tabulka č. 22, nastalo u drobného majetku nad 5000 Kč, které činilo 138 449 Kč, 

v procentuálním vyjádření se jedná o 200 %. Tento drobný majetek obsahuje speciální 

vybavení, nářadí pro práci s hliníkovými časti, které bylo nutno pořídit. Rovněž bylo nutné 

proškolení pracovníků a s tím spojené cestovné a tím došlo k nárůstu nákladů na školení až o 

o 236,4 %. Celková částka na školení v roce 2010 dosahovala 114 643 Kč. 

 Další položka, která zaznamenala zvýšení nákladů je Osobní náklady režijní. Ze 

základní tabulky č. 18 pro tento úvar je patrné navýšení o 650 484 Kč. I zde jsem se 
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podrobněji podívala na jednotlivé náklady. Tabulka č. 23 zobrazuje jednotlivé položky tvořící 

Osobní náklady režijní. 

 

Tabulka č. 23: Osobní náklady reţijní (Kč), horizontální analýza 

 

  2 009 2 010 Rozdíl  % 

Osobní náklady reţijní 6 148 819 6 799 303 650 484 10,6 

1. Mzdové náklady - bez úkolové mzdy 3 197 912 3 490 786 292 874 9,2 

2. Mzdové náklady - ostatní osobní náklady 164 150 243 448 79 298 48,3 

3. Zák. soc.poj.-fond sociální pojištění 2 036 037 2 241 293 205 256 10,1 

4. Zák. soc.poj.-fond zdravotního pojištění 739 707 806 868 67 161 09,1 

5. Ost.soc.poj.- nemocenská 22 914 16 908 -6 006 -26,2 

6. Tv.ostatních rezerv-daň z převodu 

nemovit. -11 900 0 11 900 0,0 
Zdroj: materiály společnosti Auto Heller, s.r.o., vlastní zpracování 

V materiálech společnosti jsem dohledala informaci o změně principu odměňování 

zaměstnanců. Nový způsob odměňování začal platit od 1. dubna 2010 a je aplikován u všech 

4 servisů. Nová metoda spočívá v tom, že z celkových tržeb daného servisu se vypočte určitá 

částka, která je k dispozici vedoucímu pracovníkovi k rozdělení odměn. Vedoucí pracovník 

rozděluje odměny, podle pracovního nasazení jednotlivých zaměstnanců a jejich podílu na 

tržbách společnosti. Je tedy možné, že tento nový způsob odměňování přináší navýšení 

mzdových nákladů. Tato domněnka je potvrzena i tím, že u všech servisů stoupla položka 

Osobních mzdových nákladů. Domnívám, že i když došlo k navýšení nákladů, tento způsob je 

spravedlivější z pohledu zaměstnanců. Ti zaměstnanci, kteří přispívají nejvíce svou činností 

k navýšení tržeb společnosti, jsou za svou snahu finančně odměněni. 
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Závěr 

V této diplomové práci jsem se věnovala problematice nákladů jednotlivých servisů za období 

2009 až 2010. Za účelem dosažení cíle mé diplomové práce jsem provedla horizontální 

analýzu jednotlivých servisů společnosti Auto Heller, s.r.o. v Ostravě. 

 Z první kapitoly praktické části vyplynulo, že celkové hospodářské výsledky 

odpovídají dobré ekonomické situaci. I přes dopad globální finanční krize na hospodářství 

České republiky si společnost drží růstovou tendenci a plní své vytyčené cíle. Za posledních 

deset let se celkový obrat zvýšil více než dvojnásobně. Nejvyšších tržeb společnost dosahuje 

v oblasti prodeje nových osobních a užitkových automobilů. V roce 2009 činily tržby z tohoto 

prodeje 1 166 mil. Kč. 

Dále bylo zjištěno, že všechny servisy obměňovaly svoji strukturu vozového parku 

poskytovaného zákazníkům servisů a tím se jim podařilo snížit náklady na vozový park. Počet 

vozů v jednotlivých servisech zůstával stejný, společnost měnila strukturu pomocí zařazení 

levnějších typů vozu. Největší snížení nákladů na vozový park zaznamenal servis Seat, 

Volkswagen. Zde došlo k úspoře v roce 2010 vzhled k předešlému roku o 772 252 Kč. Hlavní 

položka snižující Náklady na vozový park, byly Odpisy. Servisy využívaly mimořádných 

zrychlených odpisů na hmotný majetek pořízený od 1. 1. 2009 do 30. 6. 2010. Tyto 

mimořádné odpisy byly přechodným zákonným opatřením vlády. Obměna vozového parku ve 

společnosti probíhá pravidelně, za účelem snížení nákladů a z důvodu opotřebení 

zapůjčovaných vozidel. Dle mého názoru na základě zjištěných skutečností se společnosti 

touto činností daří snižovat náklady na vozový park. Domnívám se, že v případě pravidelné 

obměny vozového parku je důležité věnovat pozornost dobrému plánování a výběru typů 

vozidel. 

Myslím si, že hospodaření servisů je vyrovnané. K žádnému skokovému navýšení 

nákladů nedochází. V případě navýšení nákladů v jednotlivých servisech jsem z materiálu 

společnosti následně zjistila, že došlo k účelnému vynaložení finančních prostředků např. 

v podobě stěhování servisu do nových prostor, úpravy zapůjčovaných automobilů pro pohodlí 

zákazníků. Všechna navýšení, o která jsem se zajímala, byla dle mého názoru v materiálech 

společnosti dostatečně zdůvodněna a podložena. 

Servisní služby tvoří jádro firmy a jejich kvalitě je věnována značná pozornost. 

Společnost disponuje moderně vybavenými servisními středisky. Neustále dochází k inovaci 

používaných diagnostických přístrojů, příkladem je zakoupení nejmodernější lakovny v České 

republice. Filozofií firmy je, že spokojený zákazník s opravou vozidla je potenciální kupec 
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nového automobilu. Velká pozornost je věnována nejen inovaci přístrojů, ale také vlastnímu 

školení zaměstnanců. Kvalita poskytovaných služeb je také nezbytnou podmínkou pro 

přiznání statusu autorizovaného prodejce. Jednou ze základních podmínek získání autorizace 

je povinná účast zaměstnanců na pravidelných školeních. Systém školení společnosti Import 

Volkswagen group, s.r.o. je shodný pro všechny autorizované prodejce v České republice 

automobilových značek Seat, Volkswagen, Audi. Školení pro značku Škoda probíhá na 

shodném principu, ale systém školení zajišťuje Škoda Auto, a.s. Po seznámení se systémem 

školení jsem dospěla k názoru, že bude vhodnější se zaměřit na školení mechaniků spadající 

pod skupinu IVG, s.r.o. Z důvodu četnějšího a pravidelného školení. Po přepočtení nákladů na 

školení jednoho mechanika IVG, s.r.o., jak v ročním časovém intervalu, tak i za jeden den 

školení, se domnívám, že tyto náklady jsou poměrně vysoké. Zároveň se domnívám, že 

nastavený školící systém Importu Volkswagen group, s.r.o., je nákladný pro všechny servisy. 

Za hlavní aspekt vysokých nákladů považuji pevné sazby za školení. Za jednodenní školení 

mechanika, společnost IVG, s.r.o. požaduje 1300 Kč a za servisního poradce 1600 Kč (stejné 

sazby i Škoda Auto, a.s.). Například jen v loňském roce musela společnost vyslat mechaniky 

značek Seat, Volkswagen a Audi celkem na 130 školících dnů. Tím pádem, jen na poplatcích 

společnost byla nucena vynaložit 169 000 Kč. 

Po seznámení se s problematikou školení v mé praktické části diplomové práce, se 

domnívám, že nastavený školící systém společnosti IVG, s.r.o., je nákladný. Za hlavní 

aspekty vysokých nákladů považuji pevně stanovené poplatky za účast na školení, dále 

nevhodné umístění školicího střediska v malém městě Kosmonosy, které neposkytuje více 

alternativ ubytování. 

Dle mého názoru z práce vyplývá, že příliš velký prostor společnost Auto Heller, s.r.o. 

v úspoře nákladů na školení svých zaměstnanců, v současném systému nemá. Auto Heller, 

s.r.o. totiž jako autorizovaný servis a prodejce, je povinen splňovat podmínky školení 

nastavené IVG, s.r.o. a Škoda Auto, a.s. Jako možná doporučení snížení nákladů na školení ve 

své práci navrhuji následující: 

 Přehlednější vedení záznamů ohledně školení, na kterých byli jednotliví pracovníci. 

(Společnost si nevede například tabulky obsahující jaký zaměstnanec, kdy a na jakém 

školení byl). 

 Jistě by byla také zajímavá společná snaha všech autorizovaných servisů spadající pod 

IVG, s.r.o. o koordinované směřování požadavků směrem k vyřešení špatné ubytovací 

situace v Kosmonosích. Jako řešení může být navrhnuta alespoň jedna regionální 

pobočka školicího střediska IVG, s.r.o. na Moravě.  
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 Společným postupem servisů bych se také snažila podpořit návrh související se 

změnou principu školení. Například školení servisních poradců probíhá pouze v 

teoretické rovině formou přednášek. Myslím si, že některé kurzy či workshopy by šly 

uskutečnit formou on-line. 

 Rovněž výhodnější variantou pro servisy by bylo přesunutí školicího střediska do 

většího města.  

 Myslím si, že by společnost Auto Heller, s.r.o. měla věnovat větší pozornost výběru 

ubytování i mimo tradiční ubytování v hotelu Bestar. Například navrhuji ubytování 

v Hotelu Zimní Stadion. Po přepočtení nákladů na dojíždění z tohoto hotelu, který je 

lokalizován 4 km od města, kde se nachází školicí středisko, jsem zjistila teoretickou 

úsporu nákladů na ubytování 21 190 Kč za rok, při stejném počtu školících dnů 

jako loňském roce.  

 

Společnost si je vědoma, že náklady na školení jejich zaměstnanců, představují výraznou část 

nákladů společnosti. Na druhou stranu, školení zajistní společnosti profesionální zaměstnance, 

kteří jsou zákazníkům schopni poskytnout kvalitní a odborné znalosti při opravě jejich 

vozidel. Zvyšující se počty zakázek v servisech Auto Heller, s.r.o., dokazují, že zákazníci 

svěřují své vozidlo do odborného servisu stále častěji. „Dobré jméno“ a kvalita služeb, jsou 

pro společnost Auto Heller, s.r.o., jistě velmi důležitými aspekty jejich činnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

Seznam pouţité literatury  

[1] POPESKO, B., Moderní metody řízení nákladů. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009. 240s. 

ISBN 978-80-247-2974-9. 

[2] SYNEK, M. a kolektiv, Manažerská ekonomika 4., aktualizované a rozšířené vydání. 

Praha: Grada Publishing, a.s., 2007. 464s. ISBN 978-80-247-1992-4. 

[3] DYNTAROVÁ, V. POUŠEK, M., Náklady, kalkulace a ceny. České vysoké učení 

technická Praha, 2009. 117s. ISBN 978-80-01-04215-1. 

[4] LANDA, M. POLÁK, M., Ekonomické řízení podniku. Brno: Computer Press, a.s., 2008. 

198s. ISBN  978-80-251-1996-9. 

[5] GRUBLOVÁ, E. a kolektiv., Podniková ekonomika. Repronis Ostrava 2007, 438s. ISBN 

80-86122-75-1. 

[6] HRADECKÝ, M. LANČA,J., ŠIŠKA. L., Manažerské účetnictví. Praha: Grada 

Publishing, a.s. 2008. 264s. ISBN 978-80-247-2471-3. 

[7] FIBÍROVÁ, J. ŠOLJAKOVÁ, L. WAGNER, J. Nákladové účetnictví (Manažerské 

účetnictví I). Nakladatelství Oeconomica, Vysoká škola ekonomická v Praze, 2004. 374s. 

ISBN 80-245-0746-3.  

[8] KRČOVÁ, S., Náklady a kalkulace. Ostrava: Vysoká škola podnikání, a.s., 2007. 85s. 

ISBN 978-80-86764-69-6. 

[9] KŘIKAČ, K. PAVLÁK, M. Podniková ekonomika 2. Plzeň: Západočeská univerzita 

v Plzni, 2010. 118s. ISBN 978-80-7043-896-1. 

[ 10] DEAKIN, E. B.; MAHER, M. W. Cost Accounting. 3. vyd. Illinois: RICHARD D. 

IRWIN, 1991. 1059 s. ISBN 0-256-06919-0, s. 16. 

 [11] USRY, M. F.; HAMMER, L. H. Cost Accounting. Planning and Control. 10. vyd. 

Cincinnati: South-Western Publishing, 1991. 903 s. ISBN 0-538-80925-6, s. 36. 

 [12] KONEČNÝ, M., ŘEZŇÁKOVÁ, M., Controlling. Brno: Vysoké učení technické 

v Brně, 2005. 151s. ISBN 80-214-2869-4. 

[13] HILMAR, J. VOLLMUTH,  Führungsinstrument Controlling.Hinderburgstr: R.HAUFE 

VERLAG&CO.KG, 2001. 258s. ISBN 978-3809214700. 

[14 ] KISLINGEROVÁ, E. a kol., Inovace nástrojů ekonomiky a managementu organizací. 

Praha: C.H. Beck, 2008, 293s. ISBN 978-80-7179-882-8. 

[15 ] PREISSLER, P., Controlling, Lehrbuch und Intensivkurs , 5.vyd. München/Wien: 

1994. ISBN 978- 3-486-58499-8. 



55 
 

[16 ] INTERNATIONAL GROUP OF CONTROLLING. Slovník controllingu česko -

anglický/ anglicko-český: 120 nejdůležitějších termínů pro práci controllera. Praha: 

Management Press, 2003. 396s. ISBN 80-7261-037-6.  

 [17] KRÁL, B., Manažerské účetnictví. 3dopl. a aktualiz.vyd. Praha: Management Press, 

2010. 660s. ISBN 978-80-7261-217-8. 

[18] ESCHENBACH, R. a kol. Controlling. 2. vydání. Praha: Aspi Publishing, 2004. 816 s. 

ISBN 80-7357-035-1. 

[19] HANSEN, MOWEN,GUAN, Cost management. USA: Cengage Learning Academic 

ResourceCenter, 2009. 833s. ISBN 978-0-324-55967-5. 

[20] HORVÁTH & PARTNERS. Nová koncepce controllingu:Cesta k účinnému 

controllingu. Praha: Profess Consulting, 2004. 288s. ISBN 80-7259-002-2. 

 [21] KONDRÁTOVÁ, M., Manažerské účetnictví a controlling. Ostrava: Vysoká škola 

podnikání, 2007, 100s. ISBN 80-8676-462-1. 

[22] LAZAR, J. HERMANN, P. Nákladový controlling. 1. vydání.Ostrava: Repronis, 1999. 

97s. ISBN 80-86122-34-4. 

[23] SCHOLLOVÁ, H., Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. Praha: Grada 

Publishig, a.s. 2008. 256s. ISBN 978-80-247-2424-9. 

[24] RŮČKOVÁ, P., Finanční analýza. Praha: Grada Publishing 2007, 118s. ISBN 978-80-

247-1386-1. 

 

Internetové zdroje 

[ 25] LÁNÍK, O., Český trh v roce 2010: Pořadí značek, [cit. 2011-01-12]. 

Dostupné na: < http://www.auto.cz/cesky-trh-v-roce-2010-poradi-znacek-53857 > 

[ 26] BUREŠ, D., Ceny pohonných hmot v roce 2010, [cit. 2011-01-03]. 

Dostupné na: < http://www.auto.cz/ceny-pohonnych-hmot-v-roce-2010-53655 >  

www.autoheller.cz 

 

 

 

http://www.auto.cz/cesky-trh-v-roce-2010-poradi-znacek-53857
http://www.auto.cz/ceny-pohonnych-hmot-v-roce-2010-53655


56 
 

Seznam obrázků 

Obrázek č. 1: Průběh nákladů podnikatelským procesem .......................................................... 2 

Obrázek č. 2: Controlling jako průnik odpovědností manažera a controllera .......................... 13 

Obrázek č. 3: Princip Kvalifikační cesty pro získání certifikátu .............................................. 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

Seznam tabulek 

Tabulka č. 1: Tržby servisů Auto Heller, s.r.o. ........................................................................ 23 

Tabulka č. 2: Základní tabulka servisu Škoda Auto Heller, s.r.o. (Kč), horizontální analýza . 25 

Tabulka č. 3:  Náklady na vozový park (Kč), horizontální analýza ......................................... 26 

Tabulka č. 4: Celkový počet automobilů na servise Škoda ...................................................... 28 

Tabulka č. 5: Náklady na budovu (Kč), horizontální analýza .................................................. 29 

Tabulka č. 6: Provozní náklady (Kč), horizontální analýza ..................................................... 29 

Tabulka č. 7:  Výše nákladů servisů na školení (Kč), horizontální analýza ............................. 31 

Obrázek č. 3: Princip Kvalifikační cesty pro získání certifikátu .............................................. 32 

Tabulka č. 8:  Náklady na 1 den školení mechanika ................................................................ 34 

Tabulka č. 9: Roční náklady na školení mechaniků (IVG, s.r.o.) ............................................ 37 

Tabulka č. 10:  Základní tabulka servisu Seat, Volkswagen (Kč), horizontální analýza ......... 39 

Tabulka č. 11: Náklady na vozový park (Kč), horizontální analýza ........................................ 40 

Tabulka č. 12 : Celkový počet automobilů na servise Seat, Volkswagen ................................ 41 

Tabulka č. 13: Osobní náklady režijní (Kč), horizontální analýza ........................................... 41 

Tabulka č.: 14 Provozní náklady (Kč), horizontální analýza ................................................... 42 

Tabulka č. 15: Základní tabulka servisu Audi Auto Heller, s.r.o. (Kč), horizontální analýza . 43 

Tabulka č. 16: Náklady na vozový park servisu Audi (Kč), horizontální analýza ................... 44 

Tabulka č. 17:  Náklady na budovu (Kč), horizontální analýza ............................................... 45 

Tabulka č. 18: Základní tabulka Karosárna a Lakovna Auto Heller, s.r.o., (Kč), horizontální 

analýza ...................................................................................................................................... 46 

Tabulka č. 19: Náklady na vozový park (Kč), horizontální analýza ........................................ 47 

Tabulka č. 20: Vozový park Karosárny a Lakovny (Ks) .......................................................... 47 

Tabulka č. 21: Náklady na budovu (Kč), horizontální analýza ................................................ 48 

Tabulka č. 22: Výrobní režie (Kč), horizontální analýza ......................................................... 49 

Tabulka č. 23: Osobní náklady režijní (Kč), horizontální analýza ........................................... 50 

 

 

 

 

 



58 
 

Seznam grafů 

Graf č. 1: Obrat společnosti Auto Heller, s.r.o. v roce 2000-2009 ........................................... 20 

Graf č. 2: Struktura tržeb v roce 2009 dle jednotlivých činností, (Kč) .................................... 20 

Graf č. 3: Počet zakázek jednotlivých servisů v letech 2007 - 2010 ........................................ 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

Seznam příloh 

Příloha č. 1: Rozvaha Auto Heller, s.r.o. pro rok 2009 

Příloha č. 2: Výkaz zisku a ztrát Auto Heller, s.r.o. pro rok 2009 

Příloha č. 3: Výrobní režie servis Škoda 

Příloha č. 4: Pozvánka IVG, s.r.o. na školení  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

Příloha č. 1: Rozvaha Auto Heller, s.r.o. pro rok 2009 

 

 

 

 

 

 



61 
 

 

 

 

 

 



62 
 

 

 

 

 

 

 



63 
 

 

 

 

 

 

 



64 
 

Příloha č. 2: Výkaz zisku a ztrát Auto Heller, s.r.o. pro rok 2009 

 

 

 

 



65 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 

Příloha č. 3: Výrobní režie servis Škoda 

 

 

 

 

 



67 
 

 

 

 

 

 

 



68 
 

Příloha č. 4: Pozvánka IVG, s.r.o. na školení  

 


