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Abstrakt  

 

     V diplomové práci je zpracována analýza provozních nákladů společnosti Výtahy 

Pardubice a. s. Černá za Bory. Pouţitou metodou je vertikální a horizontální analýza 

vybraných nákladových účtů za časové období  let 2007 – 2009. Nedílnou součástí práce je 

návrh na opatření k optimalizaci nákladů, případně zhodnocení efektu těchto opatření 

v oblastech, kde byla optimalizace jiţ zahájena, s ohledem na ekonomické a provozní 

události, které firmu ovlivnily během sledovaného období. 
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Abstract  

 

     The thesis contains analysis of operative costs of Výtahy Pardubice a. s. Černá za Bory. 

Method used is vertical and horizontal analysis of key cost accounts during 2007 – 2009. 

Integral part of the thesis is proposal for costs optimization, event. evaluation of such 

optimization where it has been implemented already, taking into account economic and 

operational evetns, which influenced the company during the given period.  
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Úvod 
 

     Základním předpokladem úspěšného podnikání je dosahování zisku v dlouhodobém 

časovém horizontu. Náklady a výnosy v současném vysoce konkurenčním prostředí nelze 

chápat pasivně pouze jako veličiny, jejichţ porovnáním bude zjištěn výsledek hospodaření. 

Pro kaţdý podnik je nutností sledovat vývoj a strukturu nákladů a výnosů a tyto 

charakteristiky účinně ovlivňovat.  

     Zejména výše nákladů můţe být faktorem, který rozhodne o příští existenci podniku. 

Informační  systém  musí  poskytovat  takové  podklady,  které  umoţní  určit  důvody vzniku 

a oprávněnost objemu nákladů. Rostoucí ceny materiálu, práce a energií vyţadují zaměřit se 

na realizovatelné moţnosti úspor. Provedená analýza podkladů by měla vést k přípravě 

opatření vedoucích k optimalizaci nákladů – např. v oblasti nákupu materiálu a sluţeb, 

organizace práce či v závádění nových technologických postupů. 

     Ve své diplomové práci se zabývám analýzou provozních nákladů společnosti Výtahy  

Pardubice a. s. Černá za Bory, která podniká v oblasti dodávek nových a modernizovaných 

výtahů a souvisejících sluţeb. Cílem práce je analyzovat vybrané nákladové poloţky, jejich 

vývoj okomentovat s ohledem na všechny skutečnosti, které ovlivňují interní a externí 

prostředí společnosti, navrhnout moţná opatření k jejich optimalizaci a stanovit výši moţných 

úspor. 

     V  první  kapitole  jsou  vymezeny  náklady  podniku  podle  základních   hledisek  třídění 

z pohledu finančního a manaţerského účetnictví. 

     Druhá část  představuje  společnost  Výtahy  Pardubice a. s. Černá za Bory.  Tato kapitola 

popisuje historii a současnost firmy, orgány a podíly vlastníků na společnosti a je zde uvedena 

stručná ekonomická charakteristika společnosti.   

     Třetí   část   diplomové   práce   se  zabývá   konkrétními  provozními  náklady  společnosti  

ve sledovaném časovém období. U kaţdé vybrané nákladové skupiny provedu horizontální 

analýzu a uvedu zde skutečnosti, které  měly  vliv  na změny stavu nákladů mezi jednotlivými 

lety a navrhnu moţná opatření k optimalizaci nákladů.  
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1.   Teoretická část 

 

1.1   Vymezení pojmu „náklady“ v podniku 

  

     Náklady podniku vyjadřují v peněţních jednotkách částky, které podnik účelně vynaloţil 

v daném časovém období na získání výnosů. Náklady musí vţdy souviset s výnosy daného 

časového období a je nutné je odlišovat od peněţních výdajů. V podnikové praxi mají 

náklady, jako hodnotové vyjádření spotřeby ţivé a zvěcnělé práce, významnou úlohu. Aby 

mohla být učiněna správná manaţerská rozhodnutí o dalším vývoji podniku a náklady mohly 

být efektivně řízeny, je nutné jejich vhodné členění. Klasifikační hlediska jsou různá a jsou 

dána účelem sledování nákladů. Evidenci nákladů v podniku zabezpečuje účetnictví  podniku. 

To se obvykle člení na finanční účetnictví, nákladové účetnictví a manaţerské účetnictví. [10] 

       Finanční účetnictví je regulováno národním právním systémem i vazbou na nadnárodní 

ekonomická a politická uskupení a je určeno především pro externí uţivatele. Eviduje aktiva, 

pasiva, náklady, výnosy a výsledek hospodaření. Nákladové účetnictví slouţí především 

vnitropodnikovému řízení. Je úzce spojeno s kalkulacemi, rozpočty, hmotnou stránkou 

hospodářských procesů, kontrolní činností atd. a spojuje náklady s výkony. Manažerské 

účetnictví  vytváří  podrobnou  informační  základnu  pro  operativní  řízení  daného podniku 

a vyuţívá údajů finančního i nákladového účetnictví, kalkulací, operativní evidence, statistiky 

atd. Vychází z manaţerského pojetí nákladů, které je odlišné od účetního pojetí. Náklady 

podniku tvoří: 

 provozní náklady (spotřeba materiálu a energií, osobní náklady, odpisy 

dlouhodobého  majetku a ostatní provozní náklady), 

 finanční náklady (úroky a jiné finanční náklady), 

 mimořádné náklady (např. dary, mimořádné odměny). 

 

     Řízení vývoje nákladů vyţaduje stanovit a následně zjistit nákladovou náročnost, pouţívat 

vhodné metody pro řízení nákladů a stanovit závislost nákladů na faktorech, které zásadním 

způsobem ovlivňují jejich vývoj. Podstatné pro řízení firmy je i sledování vývoje poměru 

mezi jednotlivými nákladovými sloţkami. Poměr mezi náklady je důleţitý pro obecné řízení 

firmy a rozhodování, kde hledat úspory, je-li třeba  zlepšit ziskovost firmy. Obecně vzato je 
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třeba věnovat největší pozornost největším nákladům, ty plánovat, sledovat jejich vývoj oproti 

plánu a/nebo předchozímu období, sledovat trendy na trhu. V případě hledání úspor (přesněji 

řečeno efektivity, tj. lepšího poměru výkon - cena) je vţdy snazší „ukrajovat“ z celkové 

základny, neţ po částech sbírat z mnoha poloţek.  

 

1.2   Pojetí nákladů ve finančním účetnictví 

 

     Náklady jsou ve finančním účetnictví zachycovány v 5. účtové třídě. Vzhledem k řízení 

nákladů, jejich analýze a správnému přiřazení k určitému časovému období, je nutné náklady 

členit podle základních hledisek: 

 podle jednotlivých nákladových druhů, 

 podle účelu, ke kterému byly vynaloženy, 

 podle místa jejich vzniku a odpovědnosti, 

 kalkulační členění nákladů, 

 podle závislosti na objemu výroby. 

 

1.2.1   Členění nákladů podle jednotlivých nákladových druhů 

 

     Základní  význam  druhového  členění  nákladů  na  podnikové  úrovni  spočívá  v  tom, ţe  

je   informačním  podkladem  při   zajištění  proporcí,  stability  a  rovnováhy   mezi  potřebou 

těchto  zdrojů v  podniku a vnějším okolím,  které  je  schopno  je poskytnout. [9]  Průkaznost  

a jednoznačnost vykázané spotřeby zdrojů podniku jsou základní předností druhového členění 

nákladů. Jako výchozí členění pouţíváme rozdělení podle účtové osnovy pro podnikatele na: 

50 – Spotřebované nákupy (spotřeba materiálu, energie, ostatních neskladovatelných 

dodávek atd.), 

51   –  Služby (opravy a udrţování, cestovné, náklady na reprezentaci apod.), 

52 – Osobní náklady (mzdové náklady, zákonné sociální pojištění, zákonné zdravotní 

pojištění), 

53  –  Daně a poplatky (daň z nemovitostí, daň silniční, ostatní daně a poplatky apod.), 

54 – Jiné provozní náklady (prodaný materiál v pořizovací ceně, smluvní pokuty a úroky 

z prodlení, zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku apod.),  
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55 – Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky prov. 

nákladů (odpisy dlouhodobého majetku, tvorba zákonných rezerv, tvorba opravných 

poloţek), 

56  –  Finanční náklady (prodané cenné papíry a vklady, kurzové ztráty, úroky apod.), 

57  –  Rezervy a opravné položky finančních nákladů (tvorba rezerv a opravných poloţek), 

58  –  Mimořádné náklady (manka a škody atd.), 

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

 

Účtová třída 50 – 55 tvoří provozní náklady, třída 56 – 57 tvoří finanční náklady a třída 58 

tvoří mimořádné náklady. Toto členění pouţíváme při sestavování výkazu zisku a ztráty, 

který je podle zákona č.  563/1991 Sb., o účetnictví, povinným výkazem účetní jednotky. 

 

Zároveň pak podle toho, zda vznikly v podniku poprvé či nikoli, rozlišujeme náklady na: 

 prvotní – vznikají v podniku poprvé a vztahují se k okolí podniku (např. dodavatel 

nám dodal objednaný materiál), 

 druhotné – vznikají uvnitř podniku na základě spolupráce mezi jednotlivými 

definovanými nákladovými středisky (středisko údrţba provedlo běţnou údrţbu 

strojního zařízení). 

 

Pro vstupující nákladové druhy jsou charakteristické tyto vlastnosti: 

 při vstupu do podniku se projevují v nerozlišené časové podobě – výdaje se stávají 

nákladem aţ v budoucím období nebo naopak náklad stávajícího období se stane 

výdajem v budoucnu, 

 stávají se předmětem zobrazení ve chvíli jejich vstupu do podniku, 

 představují externí náklady, které vznikají spotřebou výrobků, prací či sluţeb okolních 

subjektů, 

 z hlediska moţnosti jejich podrobnějšího členění na podnikové úrovni jsou 

jednoduché. [10]  

 

1.2.2   Členění nákladů podle účelu, ke kterému byly vynaloženy 

 

    Z tohoto hlediska sledujeme náklady ve vztahu k výnosům, na jejichţ dosaţení byly 

vynaloţeny. Účelové členění nákladů je vyuţíváno ke kontrole přiměřenosti vynakládání 
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nákladů, tzn. ke kontrole hospodárnosti ve vztahu ke všem podnikovým procesům, aktivitám 

a činnostem. Obvykle se provádí strukturalizace účelového členění nákladů v několika 

úrovních, tzn. pro jednotlivé nákladové poloţky nebo jejich skupiny. Nejdříve se tyto náklady  

rozčlení do širších okruhů výrobních činností a činností pomocných a obsluţných. V rámci 

těchto okruhů se poté provádí podrobnější členění, např. podle aktivit nebo jednotlivých 

operací.  Je  potřebné  identifikovat  tzv.  věcného  nositele,  který  je  příčinou vzniku nákladů 

 a jeho velikost je podkladem pro určení úrovně nákladů. [13] 

 

     Podle vztahu k technologickému procesu rozlišujeme náklady technologické, které 

vznikají v důsledku bezprostředního vynaloţení prostředků a práce při uskutečňování 

technologických   operací  pro   zhotovení   určitých   druhů  výrobků  a  náklady  na  obsluhu 

 a řízení, které se vytváří za účelem vytvoření, zajištění a udrţení podmínek průběhu daného 

výrobního procesu. Z hlediska způsobu kontroly hospodárnosti rozlišujeme náklady jednicové 

a reţijní. Charakter účelového členění nákladů má do určité míry i členění kalkulační. 

 

1.2.3   Členění nákladů podle místa jejich vzniku a odpovědnosti za jejich vznik 

 

     Řízení  hospodárnosti   a  účinnosti  není   vyčerpáno  pouze  účelovým  spojením  nákladů  

s činností, která vyvolala jejich vznik, ale rozvíjí se dál vztahem ke konkrétním 

vnitropodnikovým jednotkám, ve kterých dílčí činnost probíhá a jejichţ pracovníci  

odpovídají za racionální vynaloţení či zhodnocení nákladů na tuto činnost. Odpovědnostní 

členění nákladů slouţí především ke kontrole hospodaření těchto jednotlivých 

vnitropodnikových jednotek. Z tohoto hlediska členíme náklady: 

1. podle útvarů. Základními vnitropodnikovými útvary jsou hospodářská střediska 

hlavní činnosti, ostatních činností, správy, zásobování a odbytu. Při tvorbě 

hospodářských středisek bychom měli dodrţet určité zásady: středisko by mělo mít 

jediného  odpovědného  vedoucího,  samostatně  plánovat  svoji  činnost,  přesně měřit 

a vyjádřit své vstupy a výstupy a řídit svoji činnost s vyuţitím střediskových rozpočtů. 

Systém, počet a rozsah středisek je závislý především na druhu a organizaci činnosti 

podniku. Hierarchicky niţším typem útvaru je nákladové středisko. [1] 

2. podle výkonů (kalkulační třídění nákladů). Toto hledisko je pro podnik rozhodující; 

umoţňuje zjistit rentabilitu (ziskovost) jednotlivých výrobků a aktivně řídit 

výrobkovou strukturu. Výkony jsou konečným nositelem nákladů. 
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1.2.4   Kalkulační členění nákladů     

 

     Kalkulace je činnost, kterou se vypočítávají, stanovují a v určité struktuře vykazují vlastní 

náklady  výkonů  a  jejím  úkolem  je  zjistit  výši  nákladů  připadajících  na  určitý  výkon, tj.  

na určitý výrobek, práci nebo sluţbu, a to na jejich kalkulační jednici. Při tomto členění 

nákladů je tudíţ  třeba  přiřadit  všechny  náklady  příslušnému  nositeli  (hledisko  příčinné  

souvislosti) a zároveň přihlíţet k moţnosti početně technického přiřazení nákladů 

k příslušnému výkonu  (hledisko  přičitatelnosti).   Jednotlivé   sloţky   nákladů   se   vyčíslují 

v  kalkulačních poloţkách v  kalkulačním vzorci: 

 

1. Přímý materiál 

2. Přímé mzdy 

3. Ostatní přímé náklady 

4. Výrobní reţie 

Vlastní náklady výroby (zahrnují poloţky 1 - 4) 

5. Správní reţie 

Vlastní náklady výkonu (zahrnují poloţky 1 - 5) 

6. Odbytová reţie 

Úplné vlastní náklady výkonu (zahrnují poloţky 1 - 6) 

7. Zisk 

Prodejní cena bez DPH (zahrnuje poloţky 1 – 7) 

8. Daň z přidané hodnoty 

Prodejní cena s DPH 

 

     Ve vztahu k jednotlivým výrobním a nevýrobním činnostem obsaţených v kalkulačním 

vzorci náklady účelově členíme na jednicové náklady (přímé) a režijní náklady (nepřímé). 

Jednicové náklady se přímo přiřazují jednotlivým druhům výrobků bez jejich předchozího 

soustřeďování podle místa vzniku: jednicový materiál, jednicové mzdy, ostatní jednicové 

náklady. Jednicové  náklady  můţeme  bezprostředně,  průkazně  a hospodárně  kvantifikovat 

a přiřadit k výkonům. Režijní náklady jsou náklady, které se týkají celého kalkulovaného 

mnoţství výrobků, více druhů výrobků nebo zajištění chodu celého podniku nebo výrobní 

jednotky a které není moţné stanovit na kalkulační jednici přímo nebo je to příliš sloţité. 
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     Z hlediska času členíme kalkulace nákladů na kalkulace předběžné – ty se sestavují před 

zahájením výrobního procesu a mají za úkol stanovit, kolik budou činit vlastní náklady 

výkonu  a  vytvořit  představu  o  budoucí   výši  nákladů.  Výsledná  kalkulace  se  sestavuje 

po skončení výrobního procesu a představuje náklady skutečně vynaloţené na konkrétní 

výkon. Předběţné kalkulace můţeme dále členit z hlediska funkce, kterou plní, na: 

 plánované – vyjadřují  úroveň  vlastních  nákladů na kalkulační jednici, kterých se má 

v plánovaném  období dosáhnout, 

 operativní (okamžikové) – vztahují se ke konkrétním podmínkám a mění se vţdy, 

kdyţ se mění tyto podmínky, 

 propočtové –  sestavují se u těch výkonů, kde neznáme nebo dosud nebyly stanoveny 

přesné normy, např. při zavádění nových výrobků. 

 

     Běţnými kalkulačními metodami jsou kalkulace dělením prostým (této techniky 

vyuţíváme v případě, ţe vyrábíme jeden druh výrobku, tzv. homogenní výrobek), kalkulace 

dělením s poměrovými čísly (pouţíváme ji tehdy, kdyţ se vyráběné výrobky liší, např. 

pracností, rozměrem) a kalkulace přirážková (pouţíváme v případě, kdyţ vyrábíme různé 

druhy výrobků). 

     Z metodického hlediska dělíme kalkulace na kalkulace postupné, kdy se spotřebovávané 

polotovary vlastní výroby z předchozí fáze oceňují v kalkulaci fáze následné vlastními 

náklady  výkonu  a   jsou   uvedeny   jednou   poloţkou  v  kalkulaci  a  kalkulace  průběžné, 

ve kterých se spotřebované polotovary nebo jiné výkony z předchozích fází výroby  vykazují 

v kalkulačním členění příslušného kalkulačního vzorce, tzn. v jednotlivých původních 

poloţkách nákladů. [1]   

 

1.2.5   Členění nákladů podle závislosti na objemu výroby 

 

     Členění  nákladů  podle  závislosti  na  objemu výroby  na  náklady variabilní  a  fixní  má 

v klasifikaci  nákladů  důleţité místo pro zhodnocení budoucích variant podnikání. Pouţívá se 

při krátkodobém pohledu na náklady. V dlouhodobém pohledu na náklady jsou všechny 

náklady variabilní. 
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Variabilní náklady (VN) – jsou charakteristické tím, ţe se za určité období mění v závislosti 

na změně objemu výkonů. Mezi typické poloţky patří spotřeba základního materiálu, mzdy 

pracovníků ve výrobě apod.  

Zpravidla rozlišujeme tři základní typy variabilních nákladů: 

a) proporcionální – za sledované období  se  jejich  absolutní  výše  mění přímo úměrně 

se změnou objemu výkonů, jejich podíl na jednotku objemu výkonů  je konstantní, 

b) podproporciální – za sledované období rostou s růstem objemu výkonů pomaleji neţ 

objem výkonů, jejich podíl na jednotku objemu výkonů se zvyšováním objemu 

výkonů klesá, 

c) nadproporcionální – za sledované období rostou rychleji neţ objem výkonů, jejich 

podíl na jednotku objemu výkonů roste. [6]  

 

Fixní náklady (FN) – jsou na změnách výroby nezávislé, nemění se. Tyto náklady jsou 

vyvolány nutností zabezpečit chod podniku jako celku. Jedná se o tzv. o kapacitní náklady, 

vyvolané potřebou zajištění podmínek pro efektivní průběh podnikatelského procesu. Mezi 

fixní náklady zahrnujeme mzdy správních a technickohospodářských pracovníků, nájemné, 

leasingové poplatky, odpisy aj. Co nejvyšším vyuţitím výrobní kapacity podnik můţe 

výrazným způsobem sníţit podíl fixních nákladů na jednotku objemu výkonů. [10] 

 

nadproporcionální

proporcionální

celkové náklady

fixní náklady

podproporcionální

     Q,q

objem výroby

 

                   Obr. 1  Průběh celkových nákladů 

                     Zdroj:  SYNEK, M. Manaţerská ekonomika. Praha: Grada Publishing, a. s., 2007. s.85 
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Vývoj celkových nákladů v závislosti na dosahovaném objemu výroby (Q) lze vyjádřit 

pomocí nákladové funkce. Celkové náklady (CN) se skládají ze dvou sloţek – fixních nákladů 

(FN) a variabilních nákladů (VN). 

CN = FN + VN 

Z celkových  variabilních  nákladů  můţeme  zjistit  variabilní  náklady na jeden kus 

výrobku (b), tj. změna celkových variabilních nákladů při změně objemu výroby (Q) o jeden 

kus. 

 
Q

VN

Q

CN
b









  

 

Nákladová funkce bude mít potom tvar: 

CN = FN + b * Q 

Vynásobíme-li objem výroby v kusech cenou výrobku (P), získáme objem výroby vyjádřený 

v korunách (Q*)  

Q
*
 = P * Q 

 a  můţeme vyjádřit variabilní náklady připadající na jednu korunu produkce (b*): 















Q

VN

Q

CN
b  

Nákladová funkce bude mít potom tvar: 

CN = FN + b
* 

* Q
*
                                                                 

Vztah mezi variabilními náklady na jeden kus produkce a na jednu korunu produkce lze 

vyjádřit takto: 

P

b
b 

                                                    

Bod zvratu představuje objem výkonů, při kterém jsou celkové dosaţené výnosy (T) rovny 

celkovým vynaloţeným nákladům (CN) a podnik nedosahuje zisku ani ztráty. [10] 

T (cena výrobku P * objem výroby Q) = CN  
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Objem výroby (Q), při kterém je dodrţena tato rovnost, představuje bod zvratu (QBZ). 

Rovnici T = CN můţeme rozloţit na: 

P * Q = FN + b * Q 

P      cena výrobku 

Q     objem výroby 

FN   fixní náklady 

b      náklady připadající na jednu korunu produkce 

 

 

Objem výroby (Q), při němţ je dodrţena tato rovnost, představuje bod zvratu (QBZ), který 

získáme matematickým vyřešením rovnice. 

 

bP

FN
QBZ


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Obr. 2  Bod zvratu při lineárním průběhu nákladů 

     Zdroj:  vlastní zpracování 

Kč Trţby

Celkové náklady

Zisk

Fixní náklady

0 Objem produkce

Q bod zvratu
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Při nelineárním průběhu nákladů můţe existovat i více neţ jeden bod zvratu, a to v závislosti 

na průběhu křivek trţeb a nákladů. Křivky nákladů a trţeb jsou pak vyjádřeny nelineárními 

funkcemi. Stále však platí, ţe v bodě zvratu se trţby rovnají nákladům. 

             

 

Kč

Celkové náklady

Tržby

Fixní náklady

0 Objem produkce

BZ Q BZ

Zisk

 
                      

                   Obr. 3   Bod zvratu při nelineárním průběhu nákladů 

     Zdroj:   vlastní zpracování   

 

 

1.2.6   Časové  rozlišení nákladů 

 

     Předpokladem správnosti a úplnosti vykázaného výsledku hospodaření a stavu majetku 

účetní  jednotky za běţné účetní období je zahrnout do běţného účetního období  všechny 

náklady a výnosy, které do něj věcně patří a vyloučit všechny náklady a výnosy, které sice 

byly v daném účetním období realizovány, avšak týkají se příštích účetních období. [1] 

     Časové  rozlišení  nákladů  slouţí v praxi pro odstranění časového nesouladu mezi náklady   

a výdaji, tzn. ţe peněţní výdaje, které znamenají pro podnik vznik nákladů, časově přímo 

nesouvisejí s výkony prováděnými v určitém období. Předmětem časového rozlišení nákladů 

v uţším pojetí jsou skutečnosti, u kterých můţeme přesně určit čeho se týkají, známe 
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vynaloţenou  částku  a období,  kterého  se týkají (např. letenka, předplatné, nájemné). Pokud 

u některých poloţek  není  jedna  či  více  z uvedených  charakteristik  známa,  pak hovoříme 

o časovém rozlišení v širším pojetí. 

 

1.3    Manažerské, ekonomické pojetí nákladů 

 

     Nejdůleţitějším rysem odlišujícím manaţerské účetnictví od účetnictví finančního je 

mnohem širší spektrum informací o nákladech. Manaţerské účetnictví slouţí bezprostředně 

pro efektivní řízení podniku a jeho vnitropodnikových útvarů a středisek. Vyuţívá údajů 

finančního i nákladového účetnictví, kalkulací, operativní  evidence, statistiky, pouţívá   

statistických,  matematických  aj.  metod a  postupů. Jeho  předmětem  jsou nejen náklady, ale 

i výnosy a také výkaz peneţních toků. Zajišťuje soustavnou kontrolu nákladů a poskytuje 

podklady pro manaţerské rozhodování. Je součástí manaţerského informačního systému, 

který sám je součástí celkového informačního systému podniku. V ekonomice kaţdého 

podniku  mají  náklady  rozhodující  úlohu  vzhledem  k  tomu, ţe při rozhodování vycházíme 

ze vzájemného porovnání nákladů (kolik musíme vynaloţit) s výnosy (kolik z  toho získáme). 

Manaţerské účetnictví:                                                                 

 pracuje s  ekonomickými (skutečnými, relevantními) náklady, které zahrnují 

oportunitní (alternativní náklady), 

oportunitní náklady – částka peněz, která je ztracena, pokud zdroje, kterými 

rozumíme práci a kapitál, nejsou pouţity na nejlepší ušlou alternativu, 

 při kaţdém rozhodnutí bere v úvahu přírůstkové relevantní náklady, tzn. ty náklady, 

které jsou tímto rozhodnutím ovlivněny, 

 rozlišuje krátkodobý a dlouhodobý pohled na náklady a jejich vývoj, 

 provádí strategické řízení nákladů, protoţe náklady jsou součástí strategie určitého 

výrobku. [14] 

     V  rámci  strategického řízení  nákladů provádíme analýzu činností  hodnotového  

řetězce, tzn. analyzujeme všechny činnosti v podniku, které se podílejí na tvorbě hodnoty 

určitého výrobku tak, jak ji vnímá zákazník (nákup materiálu, marketingové aktivity, vývoj, 

technickou přípravu výroby, logistiku a všechny nutné podpůrné činnosti).  
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     Další  částí  strategického  řízení  nákladů  je analýza samotného výrobku nebo výrobků 

na trhu. Hlavním  cílem  této  dílčí  analýzy  je  zjištění,  zda  se  plní  podniková  strategie 

stanovená pro daný výrobek a zda a jak je zajišťováno udrţení konkurenční výhody daného 

výrobku.  Důleţitou  součástí  strategického  řízení  nákladů  je  analýza „původců nákladů“ 

– zjišťování příčin vzniku nákladů a přiřazení určité výše kaţdé z těchto příčin pro určitý 

výrobek včetně kalkulace nákladů na základě dílčích činností metodou ABC (Activity Based 

Costing). 

     Podstatou metody ABC, která se celosvětově rozšířila a rozvinula na počátku 90. let 

minulého století, je přiřazování a rozklíčování  nákladů  aţ  na jednotlivé produkty, sluţby, 

zákazníky, regiony, apod. a na rozdíl od tradičních kalkulačních metod nevyuţívá přeměnu 

nákladů na kalkulační jednici přes nákladová střediska, ale přes aktivity, které jsou pro tvorbu 

výkonů nezbytné. Hlavním důvodem pro zavedení této metody je nalezení interních zdrojů, 

tzn. dosaţení co největší hodnoty s co nejmenšími náklady. [7] 

     Struktura metody ABC se naprosto liší od struktury tradičního sledování nákladů. Pokud 

náklady sledujeme za celý útvar, můţeme zjistit pouze informace o spotřebách materiálu, 

nákladech na cestovné, spotřebách energií, atd. Pokud se nám tyto celkové náklady jeví příliš 

vysoké, nedokáţeme zjistit, proč tomu tak je. V případě pohledu přes aktivity však můţeme 

celou situaci detailně analyzovat a například konstatovat, ţe náklady v daném období zvýšil 

větší počet zakázek se speciálními poţadavky zákazníka. Na základě této informace pak 

můţeme dál konkrétně zjistit, jaké činnosti toto zvýšení způsobily (vysoký počet obchodních 

schůzek, další specializované najímané sluţby atd.).  

     Metoda ABC se skládá ze tří základních prvků - jedná se o zdroje, aktivity (nebo také 

procesy) a nákladové objekty. 

     Zdrojem lze rozumět tradiční nákladové středisko, na které je většina podniků podle 

interních potřeb jiţ rozdělena. Při tomto dělení je nutné dodrţet principy stejnorodosti 

činností střediska,  jeho  ohraničení  prostorem,  majetkem  a  personálem.  V  případě  aktivit 

se jedná o procesy, které jsou nezbytné k zajištění chodu firmy. Zjednodušeně je můţeme 

vyjádřit slovesem nakupovat, plánovat, objednat, uskladnit apod.  

     Jako  nákladový  objekt   je  moţné   definovat  cokoli,   co   podnik  zajímá  a   ovlivňuje 

z hlediska nákladů. K typickým nákladovým objektům patří výrobky, výrobkové řady či 

sluţby podniku. Další skupinu nákladových objektů mohou tvořit jednotlivé skupiny 
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zákazníků nebo i dodavatelů, protoţe jejich aktivity často tvoří podstatnou část reţijních 

nákladů.  

     Výhodou metody ABC je získání přesné informace o nákladech na všechny dílčí činnosti, 

které jsou součástí analyzovaného procesu. Nevýhodou  je skutečnost, ţe náklady na sestavení 

a následně její uplatnění, jsou většinou velmi vysoké. Pouţití metody ABC má vyšší časovou  

náročnost  na  přípravu a  zpracování  veškerých vstupních  informací  a  vyţaduje  zkušenosti 

u pracovníků, kteří metodu zavádějí. Na druhou stranu se tato investice můţe podniku 

mnohonásobně vrátit v případě určení slabých míst jednotlivých procesů a aktivit. 

 

1.4    Finanční analýza 

 

     Finanční analýza zahrnuje systematický rozbor získaných dat (která jsou obsaţena 

především   v  účetních  výkazech),  jejich   poloţek,   agregovaných  dat,  stejně  jako  vztahů  

a vývojových tendencí. Cílem finanční analýzy je vyhodnocovat finanční zdraví firmy, 

identifikovat slabé stránky, které by firmě mohly způsobit v budoucnu menší či větší 

problémy a naopak stanovit její silné stránky, o které by v budoucnu mohla opírat svoji 

činnost. [12] Finanční analýza zahrnuje následující základní metody: analýzu extenzivních 

(absolutních) ukazatelů, analýzu fondů   finančních   prostředků,   analýzu   poměrových  

ukazatelů a analýzu soustav ukazatelů.  

              

     Kaţdá firma si volí svoji metodu a svoje ukazatele, které vzhledem k zajištění relevantní 

vypovídací schopnosti sleduje v delším časovém období. Jedním ze základních kritérií je 

optimálně definovat jednotlivá nákladová střediska. 

     Nákladové středisko podniku je organizační jednotkou v rámci podniku, která byla 

vytvořena za účelem efektivního sledování a ovlivňování nákladové stránky činnosti podniku 

v přesně vymezeném prostoru jeho činnosti. K vytvoření a efektivnímu fungování 

nákladových středisek musí být splněny určité organizační i jiné předpoklady:  

 musí být vymezeny činnosti prováděné střediskem a veškeré vazby střediska  

na ostatní vnitropodnikové útvary, 

výkony (produkce, sluţby), které si střediska předávají v rámci podniku, musí být 

           měřitelné a oceněné vnitropodnikovými cenami, 

náklady vznikající v rámci střediska musí být měřitelné. [14] 
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     V podnikatelské praxi se nákladová střediska vytvářejí seskupováním jednotlivých činností  

na základě jejich podobnosti, technicko-organizačních podmínek výroby a dalších 

podstatných vlivů. Pro nákladová střediska je charakteristické, ţe spotřebovávají jak vstupy 

externích dodavatelů, tak také vstupy, které jsou produkované ostatními vnitropodnikovými 

útvary. Nákladová střediska vytváří spolu s ostatními podnikovými nákladovými středisky 

ekonomickou strukturu organizace. [15] 

 

1.4.1   Nákladový controlling 

 

     S existencí nákladových středisek v podniku úzce souvisí nákladový controlling jako 

forma sledování a řízení nákladů v nákladových střediscích. Smyslem nákladového 

controllingu je vytvářet předpoklady k podnikovým úsporám nákladů pomocí objektivního 

hodnocení hospodaření středisek.  

      

     Základní funkcí controllingu je kontrola těch veličin, které jsou významné pro dosaţení 

plánovaných podnikových cílů. Podmínky pro úspěšné fungování tohoto modelu v praxi jsou: 

vytvoření optimálního počtu nákladových středisek s rozdělením na hlavní a vedlejší, 

    kdy vedlejší střediska jsou svojí činností  „podpůrná“ pro střediska hlavní, 

existence odpovědného pracovníka, který bude zodpovídat za dosaţené výsledky, 

přesné oceňování předávek výkonů mezi nákladovými středisky (jejich transparentnost), 

vědomí, ţe k neúspěchu při uplatňování hodnocení hospodaření nákladových středisek 

   mohou vést neobjektivní kritéria hodnocení. [16] 

 

1.4.2   Analýza nákladů 

 

     Nákladová analýza se zaměřuje především na analýzu extenzivních (absolutních) 

ukazatelů, a to nejčastěji formou  horizontální a vertikální analýzy. 

 

     Horizontální analýza (analýza trendů) se „po řádcích“ zabývá porovnáváním změn 

poloţek jednotlivých výkazů v časové posloupnosti. S přihlédnutím ke všem okolnostem, 

které tyto změny ovlivnily a se znalostí makroekonomického a mikroekonomického prostředí, 
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lze z těchto změn odvozovat i pravděpodobný vývoj těchto ukazatelů i v budoucnosti. 

K dosaţení dostatečné vypovídací schopnosti této metody je zapotřebí: 

a) mít k dispozici dostatečně dlouhou časovou řadu srovnávaných údajů (lépe více neţ 

dvě období, která jsou minimem), 

b) zajistit srovnatelnost údajů v časové řadě u konkrétního analyzovaného podniku (zde 

je potřeba vzít zřetel na změnu ve velikosti podniku, předmětu jeho činností, objemu 

výroby a zakázek aj.), 

c) pokud moţno vyloučit z údajů všechny náhodné vlivy, které na vývoj poloţky 

nějakým způsobem působily (rozsáhlé opravy vlivem přírodním katastrof apod.), 

d) při odhadech budoucího vývoje je třeba do analýzy zahrnout objektivně předpokládané 

změny (inflace, změny cen energií, vývoj měnového kurzu apod.). 

 

V rámci horizontální analýzy uvádíme změnu v absolutním nebo procentním vyjádření: 

 

     absolutní změna =  ukazatelt  -  ukazatelt – 1 

 

                                                                                                     absolutní změna  . 100 

                                                       procentní změna =  ------------------------------ 

                                                                                   ukazatelt – 1 

 

 

Výstupy z horizontální analýzy lze samostatně vyjádřit i ve formě bázických nebo řetězových 

indexů. Bázické  indexy  porovnávají  hodnoty  určitého  ukazatele  v  jednotlivých  obdobích  

s hodnotou téhoţ ukazatele ve zvoleném stále stejném období, které je vzato za základní 

srovnání. Řetězové  indexy srovnávají  hodnoty  určitého  ukazatele  v  jednotlivých obdobích 

s hodnotou téhoţ ukazatele v předcházejícím období.) [12] 

     Vertikální analýza (procentní, strukturální analýza) spočívá ve vyjádření jednotlivých 

poloţek účetních výkazů jako procentního podílu k jediné zvolené základně vyjádřené jako 

100 %, (např. pro rozbor mzdových nákladů po jednotlivých definovaných střediscích 

v podniku jsou jako základ zvoleny mzdové náklady celkem).                                                          
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1.4.3    Zdroje informací pro finanční a nákladovou analýzu 

 

     Účetní výkazy zachycují pohyb podnikových financí ve všech jejich podobách a ve všech 

fázích podnikové činnosti. Podle účelu, ke kterému slouţí, je můţeme rozdělit do dvou 

skupin: 

1. výkazy finančního účetnictví,  které  podávají  přehled  o  stavu  a  struktuře  majetku  

      v podniku,  o zdrojích  jeho krytí, o  tvorbě  a  uţití  výsledku  hospodaření,  o  pohybu   

      peněţních toků  a  také o změnách ve sloţení vlastního kapitálu  (rozvaha, výkaz zisku     

      a ztráty, výkaz peněţních toků). 

2. výkazy vnitropodnikového účetnictví, které si kaţdý podnik vytváří sám a jsou „šité 

na míru“ dle vnitropodnikových potřeb. Podnik si sám stanoví v jakém členění chce 

náklady sledovat. [12] 

     Jako podklad k analýze vnitropodnikových nákladů slouţí především závazné závěrkové 

výkazy finančního účetnictví – rozvaha a výkaz zisku a ztráty. Jejich podoba a struktura je 

v České republice závazně upravena vyhláškou Ministerstva financí České republiky, která 

vychází ze zákona  č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a z postupů účtování.  Dalším podkladem je 

výkaz peněţních toků (cash flow). 

 

     Rozvaha je účetní výkaz, který k určitému datu podává  ve srozumitelném a přehledném 

uspořádání  přehled  o  aktivech  a  pasivech,  informuje  o  stavu  a sloţení  majetku. 

Sestavuje se na základě údajů z účetnictví vţdy na začátku účetního období – zahajovací 

rozvaha, na konci účetního období – řádná rozvaha  a dále při mimořádných událostech, např. 

při změnách ve vlastnictví společnosti. V levé straně rozvahy sledujeme majetek podle formy 

a podoby v  jaké  se vyskytuje a  nazýváme  jej  aktiva,  tj.  zjednodušeně „co podnik vlastní“ 

a v pravé straně sledujeme pasiva, tj. z  jakých zdrojů je majetek financován. Rovnost 

celkových aktiv s celkovými pasivy nazýváme bilanční rovnicí.  

 

AKTIVA PASIVA 

Stálá aktiva Vlastní zdroje 

Oběžná aktiva Cizí zdroje 

Přechodná aktiva Přechodná pasiva 

              AKTIVA celkem                               PASIVA celkem 

                  

                Obr. 4  Zjednodušené schéma rozvahy 

                Zdroj:  vlastní zpracování  
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     Výkaz  zisku  a  ztráty   neboli   výsledovka,  je  účetní  výkaz,  který   podává  informace  

o finanční výkonnosti, tj. o výnosech, nákladech a tvorbě výsledku hospodaření za určité 

období  (rozdíl mezi výnosy a náklady). Podle zákonného ustanovení pracuje se 6 kategoriemi 

výsledku hospodaření: 

 s provozním výsledkem hospodaření, který získáme ve třech krocích; za prvé 

vypočítáme obchodní marţi jako rozdíl trţeb za prodej zboţí a nákladů vynaloţených 

na   prodané  zboţí,  za  druhé  k  obchodní  marţi   přičteme  trţby  za  prodej  výkonů  

a odečteme výkonovou spotřebu, čímţ získáme přidanou hodnotu a za třetí přičteme 

k přidané hodnotě další provozní výnosy a odečteme další provozní náklady, 

 s finančním výsledkem hospodaření, 

 s výsledkem hospodaření za běţnou činnost, 

 s mimořádným výsledkem hospodaření, 

 s výsledkem hospodaření za účetní období, 

 s výsledkem hospodaření před zdaněním. 

                     

Obchodní marže (tržby z prodeje zboží minus náklady na prodané zboží) 

Přidaná hodnota (obchodní marže plus tržby za prodej výkonů minus výk. spotřeba) 

Provozní výsledek hospodaření 

Finanční výsledek hospodaření 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost 

Mimořádný výsledek hospodaření 

Výsledek  hospodaření za účetní období 

Výsledek hospodaření před zdaněním 

 

Obr. 5  Zjednodušené schéma výkazu zisku a ztráty 

Zdroj:  vlastní zpracování  

 

      

     Výkaz peněžních toků  (cash flow)  vyjadřuje  všechny  změny  ve  finanční  situaci 

podniku  a  zjišťuje   zdroje  tvorby   peněţních  prostředků  a  jejich  vyuţití  za  dané  období 

ve všech základních oblastech činnosti podniku. Pod pojmem peněţní tok rozumíme veličinu, 

která zobrazuje přírůstek nebo úbytek peněţních prostředků. Z výkazu cash flow můţeme 

zjistit, proč je podnik v platební neschopnosti, proč se zvyšuje nedostatek peněţeních 

prostředků, lze posoudit i schopnost podniku zajistit v budoucnu dostatečnou tvorbu 

peněţních prostředků. [21]  Cash flow (CF)  představuje  výsledek   přílivu  a  odlivu  peněz,  
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který se jeví  jako  rozdíl  mezi příjmy a  výdaji  za  určité  období,  tj.  jako  stav  (zásoby)  

reálných peněz (hotovostních i bezhotovostních) ke konci období. [6]   

 

CF = příjmy – výdaje 

 

Výkaz cash flow můţe být formálně uspořádán: 

 ve vertikální formě, kdy se k peněţním prostředkům na začátku období postupně 

přičítají peněţní příjmy a naopak se od nich odečítají peněţní výdaje, přičemţ 

konečným výsledkem tohoto výpočtu jsou peněţní prostředky na konci období, 

 v účetní formě, tj. ve formě dvoustranného účtu, kde levou stranu tvoří peněţní příjmy 

a pravou stranu peněţní výdaje a zároveň úbytek peněţních prostředků se 

zaznamenává  na levou stranu a přírůstek na pravou stranu výkazu. 

 

                    

Stav peněžních prostředků na začátku účetního období

1. Peněžní tok z provozní činnosti

2. Peněžní tok z investiční činnosti

3. Peněžní tok z finanční činnosti

Stav peněžních prostředků na konci účetního období  

                                         Obr. 6  Zjednodušené schéma výkazu peněţních toků 

                                  Zdroj:  vlastní zpracování 
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2.    Profil společnosti Výtahy Pardubice a. s. Černá za Bory 

 

     Společnost Výtahy Pardubice a. s. Černá za Bory ve své současné právní formě podnikání 

rozvíjí svoji činnost v oblasti dodávek nových a modernizovaných výtahů a souvisejících 

sluţeb a je jednou z největších českých výtahářských firem. Veškeré dodávky společnosti jsou 

prováděny tzv. na klíč, tj. včetně bouracích, zednických, malířských a natěračských prací. 

Další důleţitou činností společnosti je výroba některých částí výtahů, jako jsou výtahové 

šachetní dveře, řídící výtahové systémy s kompletní elektroinstalací výtahu atd. Všechny 

vyráběné komponenty jsou výsledkem vlastního firemního vývoje.   

     Sídlem společnosti a hlavního výrobního závodu je Černá za Bory (Pardubický kraj) a její 

působnost je po celé České republice formou svých vlastních obchodních zastoupení – 

středisek. V sídle společnosti v Černé za Bory je dále soustředěna veškerá  administrativa,  

skladové hospodářství, elektrovýroba a kovovýroba. Servisní střediska má společnost  

v Pardubicích, Praze, Kolíně, Jičíně a Rychnově nad Kněţnou. Ve všech střediscích je 

zabezpečen nepřetrţitý dispečink 24 hodin denně pro havarijní opravy výtahů  a pohotovostní 

servisní pracovník je vţdy připraven k výjezdu včetně sobot, nedělí a svátků. V ostatních 

lokalitách ČR, kde společnost nemá servisní středisko, má své obchodní zastoupení formou 

spolupracujících osob. 

 

 

 

                                              Obr. 7  Mapa servisních středisek 

                                              Zdroj:  Výtahy Pardubice a. s. 
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     Společnost Výtahy  Pardubice  a. s.  je  členem Unie  výtahového  průmyslu  České  

republiky a zakládajícím členem Českého sdruţení pro výtahovou techniku. Veškerá činnost 

společnosti je v souladu se systémem řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001. Cerfikát jakosti 

dle ČSN EN ISO 9001 byl společnosti udělen v roce 1999 a je průběţně audity obnovován. 

Tento certifikát společnost získala jako první z firem ve svém oboru. Dlouhodobým cílem 

společnosti je neustále zvyšovat kvalitu své výroby a sluţeb pro zákazníka a inovovat 

výrobky a sluţby tak, aby byly konkurenceschopné vůči nadnárodním firmám se zahraniční 

majetkovou účastí. [20] 

 

 

                                            Obr. 8  Výtah v interiéru 

                                            Zdroj:  Výtahy Pardubice a. s. 
 

                                     
 

Obr. 9  Výtah v interiéru                                                  Obr. 10  Výtah v interiéru  

Zdroj:  Výtahy Pardubice a. s.                                         Zdroj:    Výtahy Pardubice a. s.                                         



 

23 

 

2.1   Historie a vývoj společnosti 

 

     Historie společnosti Výtahy Pardubice a. s. sahá do roku 1990, kdy se na základě změn 

v období po sametové  revoluci v  roce 1989  otevřela  moţnost  podnikat. Paní Ing. Věra 

Slavíková začala společně s panem Jaromírem Michkem podnikat zpočátku kaţdý na svůj 

ţivnostenský list v oblasti oprav a údrţby výtahů. Vzhledem k rostoucímu počtu zakázek 

zaloţili na začátku roku 1990 druţstvo s pěti členy. V této době se převáţně jednalo o montáţ 

nakoupeného materiálu od investorů. Ještě na  konci roku  1990 byla zaloţena firma Výtahy, 

s. r. o., která měla tři  společníky a svoji činnost provozovala v omezených prostorách. V roce 

1995  společnost  získala  ve  veřejné  draţbě  objekt  v   Černé  za  Bory,  který  

zrekonstruovala a začala plně vyuţívat.  

     Od roku 1996 se firma stabilizovala, začala vyvíjet vlastní produkty, rozvinula vlastní 

výrobu a určila jasný podnikatelský plán. V roce 2004 byla provedena změna právní formy 

podnikání  a  firma  Výtahy, s. r. o.. byla  přeměněna  na akciovou společnost s novým 

názvem a logem – Výtahy Pardubice a. s. Aţ do konce roku 2007 byla v souvislosti 

s rozsáhlejší bytovou výstavbou hlavním předmětem činnosti výroba a montáţ nových 

výtahů. Renovace a modernizace do té doby tvořila menší podíl na činnosti společnosti.  

     Od začátku roku 2008 se struktura zakázek výrazným způsobem změnila. Tuto změnu 

způsobily zejména dva faktory, a to hospodářská krize a s ní spojený útlum výstavby nových 

bytových domů a legislativní změny v rámci Evropské unie, které se týkají bezpečnosti 

výtahů. Jedná se o normy ČSN EN 81-80 Předpisy pro zvyšování bezpečnosti existujících 

výtahů – kde jsou uvedena  rizika,  která  se  mohou  u výtahů  vyskytovat  a  k  nim  

přiřazeny návrhy opatření k jejich odstranění a podle závaţnosti  těchto  rizik  dále  stanoveny  

termíny  pro  odstranění  a  ČSN 274007 – Prohlídky a zkoušky výtahů v provozu – kde je 

mimo   poţadavku  na  provádění  odborných  zkoušek  servisní  firmou  stanoven  poţadavek 

na provádění inspekčních prohlídek inspekčním orgánem, jejichţ podstatou je identifikace 

rizik ve smyslu ČSN EN 81-80.  

     Společnost Výtahy Pardubice a. s. Černá za Bory je stabilní firmou na trhu bez účasti 

zahraničního kapitálu a během dvaceti let působení si vytvořila dobré jméno a vysoký kredit 

mezi odběrateli svojí profesionalitou, odborností, dlouhodobými zkušenostmi a znalostmi. 

Velký podíl na tomto úspěchu má spoluzakladatelka paní Ing. Věra Slavíková, která v roce 

1999 získala  cenu  „Nejlepší  podnikatelka  východních  Čech“  v  kategorii  právnických  
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osob. Ve stejném roce byla finalistkou soutěţe o cenu „Nejlepší podnikatelka České 

republiky“. Další  informace  o  firmě,  jejím  výrobním a servisním programu, jsou dostupné 

na www.vytahy-pce.cz. [19] 

 

 

                                    Obr. 11  Logo společnosti Výtahy Pardubice a. s. 

                                    Zdroj:    Výtahy Pardubice a. s. 

  

 

2.2   Orgány a podíly vlastníků na společnosti, organizační struktura 

   

     Statutárním orgánem společnosti Výtahy Pardubice a. s. je představenstvo, které tvoří 

předseda pan Jaromír Michek, místopředsedkyně paní Ing. Věra Slavíková a člen 

představenstva pan JUDr. František Culek. Jménem společnosti ve všech věcech jedná 

představenstvo společnosti, přičemţ ve všech věcech jménem společnosti je oprávněn jednat 

kaţdý člen představenstva samostatně. Ve společnosti je dále zřízena dozorčí rada, která má 

předsedu, místopředsedu a člena dozorčí rady. Společnost má základní kapitál ve výši 

13 000 000 Kč a je vydáno 130 kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč. 

V současné době jsou akcie rozděleny mezi 2 akcionáře ve stejném poměru. Předmětem 

podnikání je montáţ, opravy, revize a zkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení; výroba 

vyhrazených zdvihacích zařízení;  zprostředkování  obchodu;  zprostředkování  sluţeb a koupě zboţí 

za účelem jeho dalšího prodeje a  prodej.  Společnost Výtahy  Pardubice a. s. Černá za Bory 

v současné  době  zaměstnává na hlavní pracovní poměr 115 zaměstnanců, z toho 15 ţen, viz 

obrázek 12.  Struktura zaměstnanců podle dosaţeného vzdělání je uvedena v obrázku 13. [18] 

http://www.vytahy-pce.cz/
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          Obr. 12  Poměr muţů a ţen                       Obr. 13  Rozdělení zam. podle vzdělání 

                        ve společnosti                              Zdroj:    vlastní zpracování 

         Zdroj:     vlastní zpracování                         

     V rámci zaměstnaneckých výhod společnost poskytuje všem zaměstnancům stravenky, 

příspěvky na sportovní a kulturní aktivity, odměny k ţivotnímu jubileu, půjčky na bydlení, 

příspěvky na penzijní připojištění. Součástí zaměstnaneckých benefitů je také moţnost 

zahraniční rekreace v Chorvatsku, kde firma pronajímá penzion. Management firmy a vedoucí 

pracovníci mají k dispozici sluţební automobil i k soukromým účelům. V rámci procesního 

řízení kaţdodenní činnosti společnosti Výtahy Pardubice a. s. viz obr. 14, je úloha 

zaměstnanců uvedena v organizačním schématu viz obr. 15.   

31. 33. ZÁMEČNICKÁ 35.
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32.                     SKLADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

1. EKONOMIKA / PERSONALISTIKA / VNITŘNÍ SPRÁVA

 
             Obr. 14  Procesní řízení společnosti Výtahy Pardubice a. s. 

             Zdroj:    Výtahy Pardubice a. s. 
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Ředitel společnosti

Zástupce pro kvalitu

Ředitel ekonomiky, Asistent ředitele

personalistiky a vnitřní správy

Účetní Pracovník vnitřní správy

Ředitel obchodu Asistent ředitele

Obchodní zástupce

Ředitel výroby Asistent ředitele

Vedoucí konstrukce Konstruktér

Vedoucí skladového Skladový dělník

hospodářství

Vedoucí výroby Kontrolor výroby

zámečnické

Odborný pracovník Výrobní dělník

Vedoucí výroby Kontrolor výroby

elektro

Odborný pracovník Výrobní dělník

Vedoucí montáže Montážní pracovník

Ředitel servisu Asistent ředitele Zkušební technik/metrolog

Dispečer servisu

Mistr servisu Odborný servisní technik

Servisní technik

 

       Obr. 15  Organizační schéma společnosti Výtahy Pardubice a. s. 

      Zdroj:     Výtahy Pardubice a. s. 
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2.3   Ekonomická charakteristika společnosti Výtahy Pardubice a. s. 

 

     Společnost Výtahy Pardubice a. s. je finančně zdravá firma, které ve sledovaném období 

narůstá výrazným způsobem obrat i provozní zisk (mezi rokem 2007 a 2008 téměř 

trojnásobný nárůst u provozního zisku) navzdory tomu, ţe její působení je z větší části lokální 

a konkurenční firmy na trhu v oblasti, ve které podniká, mají silné kapitálové zázemí 

zahraničních mateřských firem. Veškerý provoz společnosti je financován z vlastních 

prostředků, společnost od roku 2005 nevyuţívá cizí zdroje a zisk investuje do dalšího rozvoje. 

Leasing strojního vybavení a automobilů byl ukončen v roce 2007. Hodnota celkových aktiv 

podle údajů k 31. 12. 2010  je 106 091 tis. Kč a vlastního kapitálu 60 256 tis. Kč. 
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                              Obr. 16  Vývoj obratu v letech 2007 – 2009 (v tis. Kč)  

                              Zdroj:     interní materiály společnosti Výtahy Pardubice a. s.                         
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                                Obr. 17  Vývoj provozního zisku v letech 2007 – 2009 (v tis. Kč)   
                             Zdroj:     interní materiály společnosti Výtahy Pardubice a. s. 
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3.    Praktická část 

 

     Analýzu  provozních  nákladů společnosti Výtahy Pardubice a. s. Černá za Bory provedu 

na datech za období 2007 - 2009.  Cílem  analýzy  je  aplikace různých pohledů na vývoj 

nákladů  v  čase   (absolutní   a   relativní   srovnání;   náklady   na   jednotku;  poměr   fixních 

 a variabilních nákladů) zejména s ohledem na nalezení pravidelností či nepravidelností 

ovlivňujících  řízení  a  rozhodování  firmy.  Podkladem pro analýzu je interní účetní evidence  

a finanční výkazy společnosti Výtahy Pardubice a. s.,  a  to  výkaz  zisku  a ztráty  za  kaţdé  

sledované  období  a rozvaha k 31. 12. 2007, k 31. 12. 2008 a k 31. 12. 2009. Finanční výkazy 

jsou doloţeny v přílohách mé diplomové práce (přílohy 1 aţ 6). 

 

3.1   Zhodnocení celkových provozních nákladů 

 

     Pro  zhodnocení  celkových provozních nákladů a jejich vývoje pouţiji úroveň detailu 

z výkazů zisku a ztráty za sledovaná období.  Tabulka 1  ukazuje,  ţe  během  dvou  let  

provozní  náklady vzrostly ze 176,6 milionů korun na 201,4 miliony korun. Pokud se na tato 

čísla podívám v absolutní hodnotě, jde o nárůst o 24,8 milionů korun, resp. o 13,6 %.  Jakmile 

k  těmto  údajům   zohledním   i   vývoj    obratu,   jsem   schopna   posoudit  velikost  nárůstu  

 i v relativním pojetí k fungování společnosti jako celku. 

 

 

Tabulka 1  Obrat a provozní náklady v letech 2007 – 2009 (v tis. Kč), horizontální analýza 

 2007 2008 2009 2009-

2008 

2008-

2007 

2009/2008 2008/2007 

obrat 184 736 207 408 221 861 14 453 22 672 7,0% 12,3% 

provozní 

náklady 

176 556 188 276 201 381 13 105 11 720 7,0% 6,6% 

provozní 

zisk 

8 180 19 132 20 480 1 348 10 952 7,0% 133,9% 

 

Zdroj:  vlastní zpracování 
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     Zatímco provozní náklady během dvou let vzrostly o 24,8 milionů korun, trţby 

zaznamenaly nárůst o 37,1 milionů korun, celkově tak došlo k nárůstu provozního výsledku 

hospodaření - zisku. Absolutní nárůst zisku je důleţitý pro běţný chod firmy, ale také 

zejména pro investiční rozhodování firmy a tím určení finančních limitů dalšího rozhodování. 

Pro firmu samotnou je neméně důleţité relativní srovnání.  

 

 Procentuální vyjádření umoţňuje: 

1.  srovnání s konkurencí bez ohledu na velikost firmy,  

2.  sledování trendu, zejména kvůli zrychlení či zpomalení růstu (event. poklesu),  

3.  při zjednodušení i moţnost převedení tohoto růstu na jakoukoli absolutní hodnotu  

     pro identifikaci potenciálu při skokovém extenzivním růstu firmy (tj. např. při akvizici  

     jiné společnosti, absolutním zdvojnásobení obratu firmy se stejný % vývoj dá aplikovat  

     na tuto novou, v absolutní hodnotě větší základnu). 

 

Z tabulky 1 je zřetelné, ţe: 

 nárůst obratu v roce 2008 oproti roku 2007 byl větší neţ nárůst provozních nákladů, 

proto došlo ke skokovému růstu provozního zisku, 

 nárůst obratu v roce 2009 oproti roku 2008 byl stejně rychlý jako nárůst provozních 

nákladů (resp. zisku), 

 nárůst provozních nákladů mezi roky 2009 a 2008 byl rychlejší neţ nárůst z roku 2007  

na rok 2008, i kdyţ nejde o podstatné zrychlení. 

 

     Moţnou interpretací například můţe být, ţe v obou případech šlo pouze o nárůst 

variabilních nákladů, nikoli fixních (jinak by růst nákladů byl rychlejší neţ nárůst obratu). 

Jinou  interpretací  je,  ţe  v  roce  2008   došlo  k  určité   optimalizaci   nákladů,  která  vedla 

k  pomalejšímu růstu  nákladů  neţ  obratu.  Ţádnou z tezí  nelze  potvrdit nebo vyvrátit pouze 

na základě celkového pohledu na provozní náklady. 

 

3.2   Analýza celkových provozních nákladů podle druhového členění  

 

     Proto  jako  další  úroveň  analýzy volím  členění  nákladů  do  druhových  skupin  podle 

oficiálního výkazu zisků a ztráty. Tabulka 2 pouţívá stejnou logiku jako Tabulka 1. 
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2 007 2 008 2 009

2009-

2008

2008-

2007
2009/2008 2008/2007

celkové provozní náklady 176 556 188 276 201 381 13 105 11 720 7,0% 6,6%

A. náklady vynaložené na prodané zboží 22 0 0 0 -22 -100,0%

B. výkonová spotřeba 133 869 139 205 148 875 9 670 5 336 6,9% 4,0%

B.1. spotřeba materiálu a energie 101 499 105 106 106 837 1 731 3 607 1,6% 3,6%

B.2. služby 32 370 34 099 42 038 7 939 1 729 23,3% 5,3%

C. osobní náklady 39 265 43 158 45 164 2 006 3 893 4,6% 9,9%

D. daně a poplatky 107 104 150 46 -3 44,2% -2,8%

E. odpisy DNIM a DHIM 1 075 1 702 2 610 908 627 53,3% 58,3%

F. zůstatk.cena prodaného DIM a mat. 855 785 649 -136 -70 -17,3% -8,2%

G. Zm.st.rezerv, OP v pr.obl. a kom.nákl.p.o 268 2 327 2 826 499 2 059 21,4% 768,3%

H. ostatní provozní náklady 1 095 995 1 107 112 -100 11,3% -9,1%

Tabulka 2  Přehled provozních nákladů v letech 2007 – 2009 ( v tis. Kč), horizontální analýza 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

     Pokusím-li se nalézt odpověď na předchozí teze, začnu sledováním odlišností rychlosti 

nárůstu (event. poklesu) nákladů oproti vývoji celkových provozních nákladů. Co se týká 

variabilních nákladů, pro zjednodušení můţeme vzhledem k povaze a způsobu fungování 

společnosti povaţovat výkonovou spotřebu a osobní náklady za náklady variabilní. Výkonová 

spotřeba v obou srovnávaných obdobích vykazuje menší nárůst neţ celkové provozní 

náklady.  

      

     Pokud by tedy společnost neměla další náklady, rostla by ziskovost rychleji neţ rostl obrat 

(6,9% růst výkonové spotřeby vs. 7% růst obratu; v předchozím pozorovaném období 

dokonce 4% vs. 12,3%). Vzhledem k tomu, ţe výkonová spotřeba také tvoří nejvyšší podíl 

provozních nákladů, viz Tabulka 3, ostatní druhy nákladů musí růst o to rychleji, aby celkové 

provozní náklady dosáhly vyššího růstu. 
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Tabulka 3  Podíl jednotlivých druhů nákladů na celkových provozních nákladech  

                    2007 - 2009 (v %), vertikální analýza 

 

2 007 2 008 2 009

celkové provozní náklady 100,0% 100,0% 100,0%

A. náklady vynaložené na prodané zboží 0,0% 0,0% 0,0%

B. výkonová spotřeba 75,8% 73,9% 73,9%

B.1. spotřeba materiálu a energie 57,5% 55,8% 53,1%

B.2. služby 18,3% 18,1% 20,9%

C. osobní náklady 22,2% 22,9% 22,4%

D. daně a poplatky 0,1% 0,1% 0,1%

E. odpisy DNIM a DHIM 0,6% 0,9% 1,3%

F. zůstatk.cena prodaného DIM a mat. 0,5% 0,4% 0,3%

G. Zm.st.rezerv, OP v pr.obl. a kom.nákl.p.o 0,2% 1,2% 1,4%

H. ostatní provozní náklady 0,6% 0,5% 0,5%  

Zdroj: vlastní zpracování 

 

     V  období   2008/2007  tak   podle   procentuálního  vývoje  jsou  jednoznačným  důvodem  

pro  nárůst  celkových   provozních   nákladů  náklady  osobní  (9,9 %),  změna  stavu  rezerv  

a   opravných    poloţek   (768,3  %)   a  odpisy  majetku  (58,3 %).  Toto  pořadí  reprezentuje  

i význam vlivu  na  celkový vývoj,  ačkoli  podle  srovnání  procent  bychom  pořadí  změnili. 

Důvodem pro udrţení tohoto pořadí je zapojení absolutní velikosti odchylky (3893 tis. Kč – 

2059 tis. Kč – 627 tis. Kč). 

 

     V následujícím období jsou naopak spotřeba materiálu a energií a osobní náklady těmi 

jedinými, které rostly pouze jednocifernými čísly. Vzhledem k jejich podílu tak jsou hlavními 

příčinami zpomalení růstu nákladů. 

 

     V prvním období tak mohu dedukovat, ţe došlo ke změně organizační struktury nebo 

zvýšení jednotlivých mezd, současně k určitým investicím (nárůst odpisů jako důsledek 

nakoupení majetku) a přípravy plánu dalších investic (tvorba rezerv) nebo vytvoření 

opravných poloţek.  

 

V následujícím roce ale jde zejména o optimalizaci v rámci fungování firmy z hlediska 

osobních nákladů. Podobně se o optimalizaci dá mluvit i u spotřeby materiálu a energií, 

nicméně  v  tomto  případě  jde  o  kombinaci  vnitřní  efektivity  a  současně  kroku  k vyuţití 

sluţeb třetích stran (23% nárůst nákladů u poloţky sluţby), kdy se Výtahy  Pardubice  a. s. 

rozhodly  část  prací   na   zakázkách   nedělat  vlastními  silami, ale vyuţily specializovaných 
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 (obvykle i nákladově efektivnějších) firem. 

 

     Uţ z těchto pozorovaných meziročních srovnání je zjevné, ţe společnost poměrně dobře 

pracuje s informacemi o vývoji firmy a je schopna díky tomu provádět rozhodnutí pro další 

pozitivní   vývoj   firmy,   ať   uţ    jde  o   investice   nebo  soustředění  se  na  vlastní  činnost  

a outsourcování specializovaných činností mimo společnost. 

      

     Pro zhodnocení jak dobře se společnosti podařilo tento přechod zrealizovat a zda proběhl 

k  plné spokojenosti, máme nedostatek detailních dat. Proto je moţné pouze nastínit několik 

tezí a provést fiktivní srovnání. Současně by pomohlo srovnání s plánem, který společnost 

před touto změnou jistě vytvořila a sama očekávala nejen jednodušší  řízení  a  menší   nutnost  

specializace  jejích  zaměstnanců,  ale  odhadla  i  dopad  na nákladovou stránku firmy. 

 

 

58%

18%

22%

0%1% 0% 0%

1%

Podíl nákladů na celkových provozních nákladech, 2007

spotřeba materiálu a energie služby

osobní náklady daně a poplatky

odpisy DNIM a DHIM zůstatk.cena prodaného DIM a mat.

Zm.st.rezerv, OP v pr.obl. a kom.nákl.p.o ostatní provozní náklady
 

Obr. 18  Podíl nákladů podle druhů na jednotlivých prov. nákladech za rok 2007 (v %) 

Zdroj:    vlastní zpracování 
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Obr. 19  Podíl nákladů podle druhů na jednotlivých prov. nákladech za rok 2009 (v %) 

Zdroj:    vlastní zpracování 

 

 

 

 
 

Obr. 20  Vývoj podílu sluţeb na celkových provozních nákladech, 2007 – 2009 (v %) 

Zdroj:    vlastní zpracování 
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3.2.1  Modelový příklad optimalizace celkových provozních nákladů 

 

      V   nejoptimističtějším  případě  by společnost mohla  čekat,  ţe   dojde  k   poklesu 

osobních  nákladů a výkonové spotřeby o více neţ je nárůst nákladů na sluţby (tzn. díky 

převedení do jiné společnosti společnost i realizuje úsporu nákladů). V případě, ţe společnost 

„jen“ dosáhne celkově stejných nákladů, jako kdyţ tyto sluţby zvládala sama, je dobrým 

výsledkem outsourcování i samotný fakt, ţe není třeba drţet ve společnosti a dále rozvíjet tyto 

specializované  zaměstnance  (s  tím  související  i  sníţení  skladových  zásob,  resp.  nákladů  

na pořízení materiálů pro tyto specializované práce). Pouze v případě, ţe uvidíme nárůst 

nákladů, dá se tato změna v prvním roce povaţovat za nepřínosnou. 

 

     Vzhledem k tomu, ţe společnost v roce 2009 realizovala další nárůst trţeb, nelze 

jednoduše  hledat  pouze  nulový  nárůst nákladů – jak jiţ bylo uvedeno dříve, osobní náklady 

 i spotřebu materiálu lze povaţovat za variabilní náklady. “Nulový” nárůst nákladů tedy 

znamená růst nákladů stejnou rychlostí jako rostl objem, tedy výkony. 

 

     V levé části Tabulky 4 jsou reálné výnosy a náklady společnosti (ostatní jako dopočet 

celkové provozní náklady minus výkonová spotřeba minus osobní náklady), v pravé části 

modeluji náklady, jak by se bývaly vyvíjely, kdyby variabilní (výkonová spotřeba, osobní 

náklady) rostly stejně rychle jako výkon a fixní si zachovaly stejnou výši jako v reálném 

vývoji (ostatní náklady). 

 

Tabulka 4  Modelová situace společnosti Výtahy Pardubice a. s. (v tis. Kč) 

2 008 2 009
2009-

2008
2009/2008 model 2009

model 2009- 

2008

modelový 

efekt

II. výkony 203 896 219 688 15 792 7,7% 219 688 15 792 0

celkové provozní náklady 188 276 201 381 13 105 7,0% 203 829 15 553 2 448

B. výkonová spotřeba 139 205 148 875 9 670 6,9% 149 987 10 782 1 112

B.1. spotřeba materiálu a energie 105 106 106 837 1 731 1,6% 113 247 8 141 6 410

B.2. služby 34 099 42 038 7 939 23,3% 36 740 2 641 -5 298

C. osobní náklady 43 158 45 164 2 006 4,6% 46 501 3 343 1 337

ostatní 5 913 7 342 1 429 24,2% 7 342 1 429 0  

Zdroj: vlastní zpracování 

 

     Srovnáním modelu a reálných nákladů (sloupec modelový efekt) pak zjistím, jestli se 

společnosti outsourcováním podařilo realizovat nákladovou úsporu. V tomto modelovém 

případě by náklady byly o další 2,4 milionu korun vyšší (pokud by společnost nadále 

specializované sluţby zvládala vlastními silami a nenajala si jiné společnosti na jejich 
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provádění), neţ byly náklady reálné. Tento rozdíl vzniká z potenciálního nárůstu spotřeby 

materiálu a osobních nákladů o 7,7 milionu (6,41 + 1,337 = 7,747) a proti nim niţším 

nákladům na externí sluţby, a to o 5,3 miliony. Z tohoto zjednodušeného pojetí, které 

ignoruje v modelovém případě jakoukoli interní optimalizaci zahrnovaných nákladů, se dá 

vyvodit, ţe společnost outsourcingem realizovala kromě sníţení komplexity i nákladovou 

úsporu. 

 

     Jak jsem jiţ uvedla v teoretické části, podstatné pro řízení firmy je i sledování vývoje 

poměru mezi jednotlivými nákladovými sloţkami a je třeba velkou pozornost věnovat 

největším nákladům. Z tohoto pohledu je situace ve společnosti Výtahy Pardubice a. s. 

poměrně jednoznačnou. Podle Tabulky 3 tvoří více neţ 96 % (v roce 2007 dokonce 98 %) 

provozních   nákladů   suma   osobních   nákladů   a  výkonové  spotřeby  (spotřeba  materiálu 

 a energie a sluţby). Současně platí, ţe spotřeba materiálu a energie samostatně dlouhodobě 

tvoří více neţ polovinu provozních nákladů společnosti a je vodítkem pro řízení nákladů. 

Osobní  náklady  s  podílem  22,4 %  si  drţí  druhé místo,  ale po změně strategie v roce 2009  

se do těsného závěsu dostaly sluţby s podílem 20,9 %. Všechny tři oblasti tak vyţadují 

zvýšenou pozornost vedení společnosti.  

 

     Pro objektivnější hodnocení a rozhodování by mohlo být moţným řešením, aby jeden člen 

vedení měl na starosti spotřebu materiálu a energií a druhý pak i vzhledem k  povaze nákladů 

ty osobní společně se sluţbami. Vznikne tak dvojice nákladových poloţek s velmi podobným 

podílem  na  celku.  Tento  manaţerský  pohled  na  náklady částečně omezí riziko, které jinak  

na společnosti leţí - jakákoli neefektivita nebo zanedbání má v této oblasti jednoznačně 

negativní dopad na fungování společnosti, resp. její hospodářský výsledek. Současně platí, ţe 

i menší procentuální změna ve vývoji takové poloţky znamená v absolutní hodnotě 

nezanedbatelnou   částku.  I   proto  je   nutné  tyto   velké   nákladové  poloţky  dále  klíčovat  

a porozumět skutečným vlivům. 
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2 007 2 008 2 009

2009-

2008

2008-

2007
2009/2008 2008/2007

celkem B. + C. 173 134 182 363 194 039 11 676 9 229 6,4% 5,3%

z toho:

B.1. 501xxx 100 857 104 493 106 025 1 531 3 636 1,5% 3,6%

C. 521xxx 28 289 30 825 32 863 2 038 2 536 6,6% 9,0%

C. 524xxx 9 878 10 990 11 163 173 1 112 1,6% 11,3%

B.2. 518xxx 31 065 31 876 39 724 7 848 811 24,6% 2,6%

celkem 4 účty 170 089 178 184 189 775 11 591 8 095 6,5% 4,8%

3.3   Analýza hlavních nákladových účtů 

 

Tabulka 5  Přehled hlavních nákladových účtů 501, 518, 521, 524 (v tis. Kč), horizontální    

                    analýza 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

     Společnost  Výtahy  Pardubice a. s.  Černá za Bory náklady  eviduje  na  běţných  

syntetických a analytických účtech  podle  české   účetní  osnovy,  k  dalšímu  členění   

pouţívá  devět  nákladových středisek: 001 - servis Pardubice, 002 - servis Praha, 003 - servis 

Kolín, 004 - servis Jičín, 005 - Montáţe, 006 - Dílna, 007 - Administrativa, 008 - 

Elektrovýroba a 009 - Skladové hospodářství  a pro vybrané  náklady  i  evidenci  na  úrovni  

zakázky. K  tomuto  detailu  ale  nemám  přístup,  proto  i  má  analýza  můţe  být  

provedenana úrovni analytický účet – středisko. Vzhledem k velkým podílům pouze tří 

nákladových poloţek je pro správné fungování  společnosti  nezbytné   náklady  evidovat  na  

niţší  úrovni  (zakázky) a na této je analyzovat a řídit. Pokud by společnost například zůstala 

na úrovni analytického účtu, při negativním vývoji by nebyla schopna určit, odkud se 

neefektivnost bere a nebyla by schopna ji zastavit, nebo usměrnit. 

     Jak je vidět z Tabulky 5, pouze čtyři syntetické účty jsou nositeli absolutní většiny 

nákladů. Na tyto účty bude tedy zaměřen další krok analýzy. Všechny čtyři účty vţdy tvoří 

téměř 100 % jednotlivých tří nákladových poloţek a vykazují stejné trendy, nemá smysl proto 

se jimi dále zabývat na syntetické  úrovni a je třeba se podívat na vývoj analytických úrovní. 

Ty jsou přehledně uspořádány v Tabulce 6, ke které se vztahují úvahy a dedukce následujících 

odstavců. 
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3.3.1  Analýza nákladového účtu 501 Spotřeba materiálu 

 

Tabulka 6 Detail syntetického účtu 501, 2007-2009 (v tis. Kč) 

středisko 2007 2008 2009 2009/2008 2008/2007

501 spotřeba materiálu celkem 98 037 101 215 102 673 1% 3%

001 243 151 118 -22% -38%

002 253 180 363 102% -29%

003 0 4 13 222%

004 3 3 10 283% -11%

005 66 099 53 891 40 546 -25% -18%

006 4 454 6 092 10 734 76% 37%

007 404 882 1 694 92% 118%

008 3 085 354 25 -93% -89%

009 23 496 39 659 49 169 24% 69%

501001 daňově neuznané náklady celkem 79 39 29 -26% -50%

501003 spotřeba materiálu - DHIM, NIM celkem 643 869 917 6% 35%

501004 spotřeba materiálu - náhradní díly celkem 149 179 168 -6% 20%

501005 spotřeba materiálu - předplatné celkem 49 30 29 -4% -39%

501006 spotřeba materiálu - kancelářské potřeby celkem 191 209 283 35% 9%

501007 spotřeba materiálu - čisticí prostředky celkem 15 21 33 61% 37%

501008 PHM a neskl. dodávky celkem 1 693 1 931 1 892 -2% 14%

501xxx celkem 100 857 104 493 106 025

analytický účet

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

     Poněkud překvapivě i na úrovni analytických účtů syntetického účtu 501 se ukazuje, ţe 

jeden z nich – 501 bez dalšího označení – kumuluje hodnotu více neţ 95 % celkového účtu. 

Z tohoto  důvodu  je  v Tabulce 6 uvedeno členění  na  střediska  pouze pro tento účet, členění  

u malých částek na 501001-501008 by pouze znepřehlednilo tabulku, přitom by nebylo 

zdrojem nosných informací. 

 

     Pokud bychom účet 501 dále nečlenili, meziroční růst nákladů o 3 %, resp. 1 % by 

neupoutal pozornost a povaţovali bychom jej za stabilní, poměrně dobře řízený (růst nákladů 

na tomto účtu je výrazně pomalejší neţ růst obratu, přitom jde o variabilní náklady, u kterých 

se dá očekávat za normálních okolností stejný vývoj jako u růstu obratu). Přitom rozčlenění 

účtu 501 na střediska přináší nezanedbatelné zjištění – dvě největší střediska 005 a 009 se 

trendově chovají naprosto opačně -  důsledkem toho je změna poměru ze 66:23,5 milionů 

korun  v  roce 2007  na poměr 40,5:49 milionů v roce 2009. Jinými slovy  realizováním  úspor 

na středisku 005 a naopak zdvojnásobením (2009 vs. 2007) nákladů na středisku 009 se 

středisko 009 stalo nákladově nejvýznamnějším střediskem na účtu spotřeby materiálu. 
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středisko 2007 2008 2009 2009/2008 2008/2007

518 ostatní sluţby 001 766 647 662 2% -15%

002 192 94 102 9% -51%

003 0 0 15 - -

004 2 073 1 938 1 904 -2% -7%

005 21 585 22 208 30 830 39% 3%

006 1 230 1 936 2 390 23% 57%

007 2 111 1 870 2 677 43% -11%

008 33 122 12 -90% 269%

009 10 15 2 -87% 55%

518001 ostatní sluţby - daňově neuznatelné 0 0 0 - -

518002 ostatní sluţby - splátka leasingu 1 582 1 683 282 -83% 6%

518003 ostatní sluţby - telefonní sluţby, poštovné 688 554 59 -89% -19%

518004 ostatní sluţby - nájemné 790 808 789 -2% 2%

518xxx celkem 31 059 31 876 39 724

analytický účet

     Poslední poloţkou, kterou na tomto účtu ještě zhodnotím, je vývoj nákladů na pohonné 

hmoty. Drobný pokles o 2 % je v tuto chvíli nerozklíčovatelný, alespoň z hlediska 

zhodnocení,   zda   se jedná o   dostatečně   velkou    úsporu.  Vzhledem   k   vývoji   ostatních  

provozních  nákladů  si  dovoluji  tvrdit,  ţe  jde o dobré sníţení, které pravděpodobně souvisí  

i s zefektivněním cestování stávajících zaměstnanců. 

 

3.3.2  Analýza nákladového účtu 518 Ostatní služby 

 

Tabulka 7  Detail syntetického účtu 518, 2007- 2009 (v tis. Kč) 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

     Podobný přístup zvolím i ke zhodnocení vývoje  na nejrychleji a nejvíce rostoucím 

syntetickém účtu 518. Zejména s ohledem na absolutní nárůst (reprezentuje 67 % růstu 

celkových provozních nákladů z roku 2008 na rok 2009) je třeba analýze věnovat pozornost. 

Z Tabulky 7 je zřejmé, ţe podobně jako v předchozím případě pouze jeden analytický účet má 

smysl  rozdělit  na  jednotlivá  střediska  pro  lepší  porozumění  nákladům.  Nikoli  

překvapivě je i v případě účtu 518 hlavní váha na středisku 5 Montáţe. Detail nám ale 

ukazuje,  ţe  procentuální  nárůst  je dokonce  39 %  (oproti  celkovému  nárůstu  účtu 518xxx  

o 25 %). Je důleţité, aby společnost v tomto případě vytvořila a analyzovala přehled vývoje 

po zakázkách a vývoj sledovala na měsíční bázi i v průběhu roku 2010 a 2011 (s kaţdým 

dalším srovnáním by nárůst měl být menší a menší a brzy se zastavit úplně). Kromě drobné 

úspory  na  zakázce  servis  Jičín  (-2 %)  je  důleţité  zmínit, ţe  zpomalení celkového nárůstu  

na  518xxx   je   způsobeno   sníţením  splátek  leasingu  (rozumějme  ukončením).  Nejde  

tedy o  standardní   operativní   sluţby   nutné   pro  denní  zakázkové  fungování  společnosti,  
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ale o jednorázově realizované ukončení leasingu. O to více je třeba porozumět vývoji na účtu 

518 a tento analyzovat na úrovni zakázky. 

 

3.3.3  Analýza nákladového účtu 521 Mzdové náklady 

 

Tabulka 8  Detail syntetického účtu 521, 2007 – 2009 (v tis. Kč) 

středisko 2007 2008 2009 2009/2008 2008/2007

521 mzdové náklady 001 4 375 5 703 5 637 -1% 30%

002 2 729 2 977 3 388 14% 9%

003 732 757 703 -7% 3%

005 2 013 4 732 5 014 6% 135%

006 2 806 3 338 3 937 18% 19%

007 6 727 6 977 6 863 -2% 4%

008 1 835 2 090 2 029 -3% 14%

521001 mzdové náklady - jednicové 001 266 182 329 80% -31%

002 867 48 215 344% -94%

003 216 0 180 - -100%

005 2 345 607 1 335 120% -74%

006 2 214 2 297 2 188 -5% 4%

007 546 536 535 0% -2%

008 618 580 509 -12% -6%

521xxx celkem 28 289 30 825 32 863

analytický účet

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

     Syntetický účet 521 je jediným z vybraných účtů, u kterého je třeba věnovat se kaţdému 

nákladovému středisku, protoţe není pouze jedno, které by výrazně převaţovalo nad 

ostatními. Pro další odstavce vyjdu z rozdělení na rozpočítávané (účet 521) a jednicové (účet 

521001) náklady.  

 

     Vývoj na analytickém účtu 521 je z hlediska společnosti poměrně pozitivní – největší 

střediska, 007 Administrativa a 001 Servis Pardubice, vykazují v posledním sledovaném 

období pokles. V souvislosti s rostoucími trţbami obě tato střediska přispívají zvyšování 

ziskovosti   firmy   a  jsou   příkladem   nákladové  optimalizace.  Na  druhou  stranu  zejména 

 u střediska 007 Administrativa ovšem můţe jít pouze o další nezvyšování  nákladů vzhledem 

k vývoji 2008/2007. Problematický je ovšem vývoj dalších dvou  středisek,  co  do velikosti  

třetího  a  čtvrtého  největšího.  Středisko  002 Servis  Praha i středisko 006 Dílna v obou 

sledovaných  obdobích  zaznamenává  nárůst  vyšší neţ je nárůst trţeb, v některých případech 

 i dvakrát tak vyšší.  
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     Ani účet 521001 a vývoj na jednotlivých střediscích nedává jasnou odpověď na to, jestli je 

společnost v řízení osobních nákladů efektivní či nikoli. Důvodem pro takový závěr je pohled 

na střediska jednicových mzdových nákladů – největší středisko 006 Dílna ukazuje 5% 

úsporu oproti roku 2008, zatímco druhé největší středisko 005 Montáţe vykazuje 120% 

nárůst. Opačný vývoj nákladů na středisku 005 Montáţe mne vede také k myšlence, ţe 

společnost byla schopna v roce 2009 lépe přiřadit náklady, čehoţ důsledkem je, ţe část 

nákladů  z  005  Montáţe  se  ukázala  jako  nepřímo  spojená  s  tímto  střediskem,  byla 

převedena do nákladů účtu 521 a tam podle klíče rozdělena. 

 

     Současně mne tato úvaha vede k vytvoření pomocné Tabulky 9, která shrnuje mzdové 

náklady po střediscích (pokud bychom alespoň částečně mohli i trţby rozdělit k jednotlivým 

střediskům, zjistili bychom hrubou marţi jednotlivých středisek a zjistili, kde společnost 

vydělává nejvíce – a tedy pravděpodobně kam nejvíc směrovat své úsilí), a v druhé části 

ukazuje poměr mezi 521 a 521001 (tj. přímými a nepřímým mzdovými náklady). 

 

Tabulka 9  Souhrn mzdových nákladů, 2007 - 2009 (v tis. Kč) 

středisko 2007 2008 2009 2009/2008 2008/2007

521, 521001 mzdové náklady včetně jednicových 001 4 641 5 886 5 967 1% 27%

002 3 596 3 026 3 603 19% -16%

003 948 757 882 17% -20%

005 4 359 5 339 6 350 19% 23%

006 5 020 5 635 6 125 9% 12%

007 7 273 7 513 7 398 -2% 3%

008 2 453 2 670 2 538 -5% 9%

521 celkem 21 216 26 574 27 572 4% 25%

521001 celkem 7 072 4 251 5 291 24% -40%

521xxx celkem 28 289 30 825 32 863

analytický účet

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Toto shrnutí ukazuje, ţe: 

 

 jedinými středisky, na kterých byla v roce 2009 realizována úspora, jsou 007 

Administrativa a 008 Elektrovýroba, 

 střediska 002 Servis Praha, 003 servis Kolín a 005 Montáţe rostla dvouciferným 

růstem,  coţ   v  běţném  fungování  je  alarmující;  u  002  a  003  samozřejmě  se 

můţe  pouze  jednat  o  vrácení  nákladů  na  běţnou  hladinu  po úsporách 

realizovaných v r. 2008  v  porovnání  s  r. 2007; u 005  nicméně  jde i ve druhém roce 
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     o zásadní nárůst osobních nákladů, a to 2 - 3 x rychlejším tempem, neţ jak rostly trţby, 

 střediska 001 Servis Pardubice a 006 Dílna v obou sledovaných obdobích náklady 

zvyšují, alespoň částečně dobrou zprávu ale je, ţe jejich růst neakceleruje, naopak se 

zpomaluje (u 001 dokonce roste pomaleji neţ trţby; nemusí to ovšem znamenat 

zefektivnění nákladů, můţe jít pouze o poměr trţeb mezi středisky a samotná 001 

například v trţbách nemusí růst vůbec, pak by tento 1% nárůst nákladů znamenal 

naopak neefektivitu osobních nákladů střediska 001). 

 

     Ve spodní části Tabulky 9 je spíše informativní přehled o velikosti dělených a jednicových 

nákladů. Poměr jednoznačně hovoří ve „prospěch“ nákladů alokovaných. Vzhledem k povaze 

poskytovaných  sluţeb  je  ovšem  mnohem  důleţitější  sledovat  celkovém  mzdové  náklady  

na středisku (pro potřeby rozhodování a řízení firmy), poměr mezi 521 a 521001 můţe 

maximálně vést k podnětu pro přehodnocení nákladů tak, aby větší část nákladů tvořily 

náklady jednicové, tj. jednoznačně spojitelné na dosaţení trţeb. Společnost ale musí zváţit 

náročnost takového propojení oproti výsledné informační hodnotě. 

 

     Při shrnutí vývoje mzdových nákladů je jistě zajímavé také to, ţe ţádné ze středisek 

neukazuje skokové sníţení nákladů, které bych v souvislosti s outsourcingem očekávala. 

 

3.3.4  Analýza nákladového účtu 524 Zákonné sociální pojištění 

 

Tabulka 10  Detail syntetického účtu 524, 2007 – 2009 (v tis. Kč) 

středisko 2007 2008 2009 2009/2008 2008/2007

524 zákonné sociální pojištění 001 1 617 2 057 2 019 -2% 27%

002 1 257 1 064 1 166 10% -15%

003 327 273 300 10% -16%

005 1 522 1 881 2 152 14% 24%

006 1 737 1 973 2 037 3% 14%

007 2 557 2 784 2 614 -6% 9%

008 862 958 875 -9% 11%

524xxx celkem 9 878 10 990 11 163

analytický účet

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

     Vzhledem k tomu, ţe účet 524xxx obsahuje pouze zákonné odvody na sociální a zdravotní 

pojištění, vývoj na tomto účtu by měl kopírovat vývoj na úču 521xxx. Tento předpoklad 

potvrzuje Tabulka 10. Srovnám-li vývoj odpovídajících středisek v Tabulkách 9 a 10, 

skutečně sociální pojištění trendově odpovídá vývoji hrubých mezd. Hlavní příčinou růstu či 
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poklesu tak je vývoj na účtu hrubých mezd. Vedlejší příčinou ovlivňující ziskovost firem 

zejména v posledních letech je daňová reforma. Ve sledovaném období došlo ke změně v roce 

2008 oproti 2007, kde se pro standardní pracovní smlouvy celkové odvody zaměstnavatele 

sníţily z  35 % na 34 %. 

 

     Existuje ovšem ještě jedna veličina, která vývoj na účtu 524xxx ovlivňuje, a to je poměr 

zaměstnanců se standardními pracovními smlouvami a zaměstnanců s pracovními dohodami. 

Odvody u dohody o provedení práce jsou pro zaměstnavatele nulové, a v celkovém součtu 

pak sniţují podíl odvodů ze 34% na procento niţší. Tuto skutečnost si společnost Výtahy 

Pardubice  a. s.  pravděpodobně    lépe   uvědomila  s  přechodem  na   rok  2009  a  vzhledem 

k povaze činností zvýšila podíl spolupracovníků s dohodami. V Tabulce 11  tak  vidíme  jasné   

zvýšení  počtu  dohod  a   následný   pokles  odvodů  aţ  na úroveň 32,4 %  na středisku  002 

Servis Praha. Z  hlediska  řízení  nákladů  je tento způsob pro společnost výhodný, 

samozřejmě jen do jisté míry, aby pak příliš mnoho času a energie  nevěnovala  náboru 

pracovníků na dohodu a s tím souvisejícími administrativními úkony. 

 

Tabulka 11  Odvody z hrubých mezd (524xxx/521xxx),  2007 – 2009 (v %) 

středisko 2007 2008 2009

524 zákonné sociální pojištění 001 34,8% 35,0% 33,8%

002 34,9% 35,2% 32,4%

003 34,5% 36,1% 34,0%

005 34,9% 35,2% 33,9%

006 34,6% 35,0% 33,3%

007 35,2% 37,1% 35,3%

008 35,1% 35,9% 34,5%

524xxx celkem 34,9% 35,7% 34,0%

analytický účet

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

3.3.5  Shrnutí  analýzy vybraných nákladových účtů 

 

     Detailní    analýza   na    úrovni    nákladový    účet  –  středisko    potvrdila  základní   teze  

o skladbě a řízení nákladů společnosti: 

 absolutní většinu provozních nákladů tvoří pouze tři typy nákladů – spotřeba 

materiálů, mzdové náklady (včetně odvodů) a další sluţby, 
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 v takto koncentrované podobě dává společnosti jasné vodítko, na co se při plánování 

      a sledování nákladů soustředit a kde také hledat největší efektivitu, 

 většina těchto nákladů vykazuje v pozorovaných obdobích úspory, ať uţ přímo 

v meziročním srovnání nebo nepřímo v porovnání s růstem obratu, 

 pro analýzu samotnou se zdá být zbytečné vést některé analytické podúčty a v zájmu 

zjednodušení by mohlo dojít ke spojení takových účtů (ale samozřejmě je třeba 

respektovat minimálně daňovou uznatelnost či neuznatelnost nákladů), naproti tomu 

rozdělení klíčových analytických účtů do středisek nepřináší dostatečnou úroveň 

detailu a slouţí “pouze” jako mezistupeň s nutností se přesunout ještě níţe na úroveň 

zakázek; nastavení se mi z tohoto pohledu zdá nevhodné pro pravidelné středně 

detailní analýzy dat. 

 

3.4   Analýza jednotkových provozních nákladů  

 

     Poslední analýzu, kterou jsem se rozhodla pro zhodnocení provozních nákladů společnosti 

provést, je pohled na vývoj nákladů na jednotku, v tomto případě na zakázku. Zakázka je 

nejreprezentativnějším měřítkem u společnosti poskytující sluţby s přidanou hodnotou 

k zakoupenému materiálu (u společnosti s prodejem zboţí půjde o analýzu např. na jeden 

prodaný kus, u společnosti s čistým poskytováním sluţeb pak o výkon/náklad na jednoho 

zaměstnance).  

 

     Analýza jednotkových ukazatelů má nepostradatelnou hodnotu pro taktické aţ strategické 

řízení firmy a můţe být brána jako první identifikátor potřeby toto upravit. Konkrétně mohou 

nastat dva protichůdné případy – s přibývajícím časem dochází (při růstu obratu) k růstu počtu 

zakázek  a  poklesu   jejich  průměrné  velikosti  (tj.  jde  o jisté  rozmělnění  působení  firmy 

 a s kaţdou další zakázkou dochází ke zpomalení růstu) nebo počet zakázek klesá, ale roste 

jejich průměrná velikost (jasná koncentrace při řízení, na druhou stranu riziko větší ztráty při 

ztrátě kaţdé jednotlivé zakázky). Přidáme-li ještě pohled na náklady, můţe se tímto potvrdit 

další klesající trend v nákladech (pokud jednotkové náklady klesají). Na druhou stranu 

samotný pohled na klesající náklady na jednotku příliš velkou vypovídací hodnotu nemají, ta 

přichází aţ při propojení s obratem na jednotku – v našem reálném případě je vše zachyceno 

v Tabulce 12. 
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Tabulka 12  Vývoj výkonů a nákladů na jednotku, 2007 – 2009 (v tis. Kč), horizontální analýza 

2 007 2 008 2 009 2009-2008 2008-2007 2009/2008 2008/2007

počet zakázek 103 141 174 33 38 23,4% 36,9%

výkony 180 105 203 896 219 688 15 792 23 791 7,7% 13,2%

průměrný výkon na zakázku 1 749 1 446 1 263 -183 -303 -12,7% -17,3%

celkové provozní náklady 176 556 188 276 201 381 13 105 11 720 7,0% 6,6%

průměrné provozní náklady na zakázku 1 714 1 335 1 157 -178 -379 -13,3% -22,1%

průměrný provozní zisk ze zakázky 34 111 105 -6 76 -5,0% 221,5%

průměrná provozní rentabilita 2,0% 7,7% 8,3%  

Zdroj: vlastní zpracování 

     

 Záměrně jsem pro toto srovnání pouţila pouze výkony, nikoli celé trţby, tak aby byl vidět 

“čistý” operativní efekt neovlivněný například prodejem majetku. 
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 Obr. 21  Vývoj průměrných provozních nákladů na zakázku a provozního zisku 

                ze zakázky v letech 2007 – 2009  (v tis. Kč) 

 Zdroj:     vlastní zpracování 
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     Obr. 21 velmi dobře vystihuje jednoznačný trend klesajících nákladů při rostoucím počtu 

zakázek.   Současně   také   potvrzuje   správný   postoj   vedení   společnosti   k   řízení  zisku 

 v  analyzovaných  letech   vedoucí   ke  zvyšování  ziskovosti  kaţdé  zakázky. Vrátíme-li   se 

do roku 2007, pak průměrná zakázka byla 1,749 miliónu korun, ze kterého ovšem společnosti 

jiţ na operativní úrovni zůstalo jen 34 tisíc korun (tedy 2% výkonu).  

 

Meziročně v období 2007 - 2008 tak došlo ke dvěma zásadním skutečnostem: 

1. vlivem menší výstavby došlo k jistému posunu od montáţních zakázek  

k pravidelnému servisu, 

2. společnost se zaměřila na řízení profitability a v roce 2008 tak téměř zečtyřnásobila 

svou ziskovost. 

 

     Tento trend v řízení nákladů pokračoval i v dalším roce. Připomeňme, ţe celosvětová 

ekonomika tehdy byla plně zasaţena ekonomickou krizí a velké mnoţství společností se 

zhoršilo ve finančních ukazatelích počínaje poklesem obratu aţ po propad výsledku 

hospodaření do ztráty. Přes toto všeobecně komplikované období byla společnost při růstu 

obratu schopna zlepšit ziskovost, a to jednoznačně vlivem dobrého řízení nákladů. Toto 

tvrzení je opřené o fakt, ţe aby toho společnost dosáhla, musela si být vědoma sniţujícího se 

obratu na zakázku a vědomě sniţovat i náklady tak, aby výsledný efekt stále hovořil v její 

prospěch. 
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4.    Závěr 

 

     V diplomové práci jsem analyzovala provozní náklady společnosti Výtahy Pardubice a. s. 

Černá za Bory. Ve sledovaných letech 2007 – 2009, resp. 2007/2008, došlo ke dvěma 

zásadním  okolnostem,  které  měly  na  provoz  společnosti  podstatný  vliv.  První změna 

byla ve struktuře zakázek, kdy s nastupující ekonomickou krizí a útlumem výstavby nových 

bytových domů  společnost  přišla  o zakázky  na  montáţ nových výtahů a hlavní část její 

činnosti se zaměřila na rekonstrukci a modernizaci výtahů jiţ dříve namontovaných. Druhá  

změna  se  týkala  legislativní  úpravy  v rámci  Evropské unie a týkala se bezpečnosti jiţ 

provozovaných výtahů. I kdyţ bych mohla předpokládat, ţe tyto skutečnosti negativním 

způsobem ovlivní ekonomickou stránku společnosti, provedená analýza tento můj předpoklad 

nepotvrdila a naopak tyto změny pozitivně ovlivnily vývoj firmy zvýšením obratu a zisku. 

     Vzhledem k tomu, ţe komentáře k vývoji nákladů a doporučení pro větší přehlednost 

uvádím vţdy u jednotlivých kapitol, v závěru jsem se soustředila na hlavní zjištění 

zpracované analýzy. 

    Pro analýzu jsem zvolila metodu sledování nákladů od celku k detailu. Rozborem 

celkových provozních nákladů jsem zjistila jejich obecnou tendenci k růstu. Protoţe tento růst 

byl provázen poměrným zvýšením obratu i zisku, bylo zřejmé, ţe společnost je ekonomicky 

stabilní. K získání detailnějšího pohledu na hospodaření společnosti jsem jako další úroveň 

zvolila analýzu nákladů v druhovém členění. Z provedené analýzy na této  úrovni  vyplynulo,  

ţe tři poloţky mají největší podíl na celkových provozních nákladech a právě tady jsem 

hledala moţnosti jejich optimalizace. Jedná se o spotřebu materiálu a energií, sluţby a osobní 

náklady. Dalším krokem byl rozbor těchto nákladů podle jednotlivých účtů, tj. 501 Spotřeba 

materiálu, 518 Ostatní sluţby, 521 Mzdové náklady, 524 Zákonné sociální pojištění.  

 

    V modelovém příkladě optimalizace těchto vybraných nákladových poloţek  jsem vyčíslila 

úsporu, kterou společnost jiţ sama realizovala outsourcováním některých sluţeb. Další moţné 

úspory by společnost mohla dosáhnout v oblasti nákupu materiálů výběrem jiných 

dodavatelů. V tomto případě doporučuji společnosti provést analýzu dodavatelů a jejich 

obchodních a dodacích podmínek. Musím však brát v úvahu moţný faktor podnikatelské 

etiky vůči stávajícím dodavatelům, kteří společnosti v začátcích podnikání poskytli 

nadstandardní podmínky a nadále se společností spolupracují.  
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    Podle mého názoru je moţným rizikovým faktorem pro řízení nákladů skutečnost, ţe 

společnost sice eviduje provozní náklady na úrovni zakázky, ale jiţ je nerozlišuje podle 

jednotlivých servisných středisek. Toto zjištění vyplynulo z analýzy jednotlivých 

nákladových účtů vzhledem k jejich analytickému členění. Proto doporučuji společnosti 

provést analýzu průměrných nákladů a obratu na zakázku po jednotlivých střediscích. Pomůţe 

to  dalšímu  porozumění  vlivům  na  výsledek  hospodaření  a  zejména  pak tomu, zda přesun  

od vývojových zakázek k servisu (jehoţ důsledkem je sníţení průměrného obratu na zakázku) 

je plošnou záleţitostí nebo se například liší regionálně.  

 

     Stejně důleţité je sledovat, ve kterých regionech náklady nejsou efektivní  a je potřeba  jim 

věnovat zvýšenou pozornost. Naopak, pokud jde o oblast výjimečně efektivní, musí se 

obchodní oddělení soustředit na zajištění nových zakázek právě pro ni. V neposlední řadě 

taková analýza poskytne i pohled na to, zda se v čase nezměnil poměr jednotlivých regionů na 

dodávaném obratu nebo nákladech, coţ opět můţe ovlivnit strategii řízení firmy. 

 

     Cílem  mé  diplomové práce   bylo   analyzovat  provozní  náklady,  navrhnout   moţná   

řešení  jejich optimalizace  a  vyhodnotit  výši  moţných  úspor.  Podle výše uvedených 

informací mohu  konstatovat,  ţe  cíl  byl  splněn.  Společnost  Výtahy  Pardubice  a. s.  Černá    

za   Bory  účelným  způsobem   vyuţívá   dostupných   ekonomických   informací  a  na  jejich  

základě   provádí    kroky  vedoucí   k   dalšímu   pozitivnímu  vývoji.  Toto  se  projevuje  jak  

v oblasti investiční, tak v oblasti rozhodování o tom, které výkony bude zajišťovat vlastními 

silami a u kterých bude výhodnější zajistit je prostřednictvím outsourcingu. 

  

     . Společnost Výtahy Pardubice a. s. Černá za Bory je finančně zdravou firmou, která 

optimálně řídí své náklady a aktivně reaguje na všechny skutečnosti týkající se jejího 

provozu. Věřím, ţe výsledky mé diplomové práce mohou společnosti poskytnout ještě jiný 

pohled na řízení nákladů.  
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