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1. Úvod 

Náklady. Príliš vysoké, neprimerané, zbytočné. V súvislosti so stále doznievajúcou 

finančnou krízou neustále rozoberaný pojem. Finančná kríza znamenala pre podniky 

predovšetkým zníženie zisku. V snahe o udržanie chodu firmy a prosperity boli 

podnikatelia nútení pristúpiť k ráznym opatreniam znižujúcim náklady. Nie vždy sa však 

jednalo iba o bezhlavé znižovanie nákladov – podniky využili túto príležitosť 

k reorganizácii celej podnikovej štruktúry. Vzrástol záujem o aplikáciu optimalizačných 

metód, ako napríklad Just-in-Time alebo metóda ABC. 

Každá spoločnosť sa snaží o minimalizáciu nákladov a optimalizáciu vo všetkých 

oblastiach života podniku každodenne. Práve pre aktuálnosť a neustálu prítomnosť tejto 

problematiky v podnikovej realite ma zaujala téma nákladov v podniku.  

Hlavným cieľom mojej diplomovej práce, ako vyplýva so samotného názvu, bude 

analyzovať a zhodnotiť vývoj nákladov vo výrobnom podniku, stanoviť bod zvratu           

a následne interpretovať výsledky. Tiež sa pokúsim navrhnúť riešenie prípadných 

zistených problematických miest. 

Prvá časť práce predstavuje analyzovanú spoločnosť, jej postavenie na trhu, 

základné ekonomické údaje a štruktúru jej sortimentu výrobkov.  

V ďalšej časti sú charakterizované teoretické východiska práce, nevyhnutné pre 

následné zhodnotenie nákladovej situácie. Sú tu popísané základné zdroje informácii 

o nákladoch, klasifikácia nákladov, analýza bodu zvratu, kalkulácie a tiež moderné 

metódy riadenia nákladov.  

Nasledujúca praktická časť sa zameriava na samotnú analýzu nákladovej štruktúry, 

kalkulácie, výpočet bodu zvratu a identifikáciu problematických miest. Hlavnými 

podkladmi pre túto časť sú účtovné výkazy a účtovná kniha za obdobie piatich rokov,    

od roku 2007 po rok 2011. 

Diplomovú prácu tvorí šesť základných kapitol, zoznam použitej odbornej literatúry, 

zoznam použitých skratiek a prílohy. Prvá kapitola predstavuje úvod celej práce. 

Nasledujú základné informácie o spoločnosti a jej predstavenie. Podklady pre túto časť 

mi poskytla spoločnosť a tiež som čerpala informácie z ich internetových stránok. Tretia 
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kapitola poskytuje teoretické východiska pre samotnú praktickú časť. Informácie         

pre túto kapitolu som čerpala z odbornej literatúry, ktorej podrobný prehľad je uvedený 

v zozname použitej literatúry. Praktická časť je venovaná nákladom analyzovanej 

spoločnosti – horizontálnej a vertikálnej analýze, stanovenie nákladovosti, výpočet bodu 

zvratu, krycieho príspevku a zostavenie kalkulácie. Táto časť vznikla prostredníctvom 

osobných konzultácií v rozoberanej spoločnosti. Zhrnutím zistených výsledkov vznikla 

kapitola piata, návrhy a doporučenia. Tu sú formulované zistené problémové miesta 

a návrhy na ich riešenie. Posledná kapitola uzatvára diplomovú prácu. 
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2. Špecifikácia vybraného podniku 

Analyzovaná spoločnosť je významným výrobcom stavebných prefabrikátov      

na Slovensku s viac ako polstoročnou históriou. Pred rokom 1992 vystupovala 

spoločnosť ako štátny podnik, odvtedy existuje ako samostatná spoločnosť s ručením 

obmedzeným so základným imaním 44 613 EUR. Spoločnosť za obdobie piatich rokov 

2007 - 2011 zamestnávala priemerne cca 220 zamestnancov.  

Sortiment spoločnosti tvoria certifikované prefabrikáty určené k výstavbe 

mostov, bytov, ciest, objektov pre občiansku vybavenosť. Pod vplyvom moderných 

stavebných trendov zmodernizovala výrobné linky, ktoré aktuálne povoľujú výrobu 

veľkorozmerných prefabrikátov nosných skeletových konštrukcií, určených k výstavbe 

výrobných hál a nákupných stredísk. Súčasne s výrobou prefabrikátov spoločnosť 

ponúka aj ich montáž a projekčnú činnosť.  

Kvalitu produkcie zaručuje celoročne dozerajúci Technický a skúšobný ústav 

stavebný a medzinárodná skúšobňa, certifikačné miesto pre stavebné výrobky MPA LGA 

Norimberg, o čom firma vlastní platné certifikáty. 

K prednostiam spoločnosti patrí tiež vlastná ťažba štrkopieskov, ich následné 

spracovanie a predaj. Taktiež ponúka spoločnosť rozvoz betónovej zmesi,  prenájom 

ťažkej nákladnej dopravy, prepravu nadrozmerných nákladov, autožeriavy na montáž, 

nakladače a pod. Táto spoločnosť vlastní tiež vlastné výskumné laboratórium. 

S priemernou ročnou výrobnou kapacitou cca 52 400 m3 stavebných dielcov patrí 

medzi významnú spoločnosť v odvetví, a to nie len na slovenskom trhu, ale tiež 

napríklad v Poľsku a v Českej republike. 

Všetky údaje vo výkazoch poskytnutých spoločnosťou sú uvádzané v eurách. 

Údaje do roku 2009 boli prepočítané konverzným kurzom, ktorý bol pre prepočet bývalej 

slovenskej koruny na euro stanovený na 30,126 SK/EUR. 
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3.  Teoretické východiska identifikovaných nákladov 

Všetky rozhodnutia ekonomických subjektov zahŕňajú porovnanie prínosu 

z určitej činnosti a prostriedkov, ktoré vyžaduje na svoju realizáciu. V podniku je vždy 

nutné počítať so spotrebou materiálu a energií, opotrebením majetku a zvažovať 

množstvo vynaloženej práce. 

Práve náklady sa obvykle definujú ako peňažne vyjadrená spotreba výrobných 

faktorov, účelne vynaložená na tvorbu podnikových výnosov, vrátane ďalších nutných 

nákladov spojených s činnosťou podniku. (Mikovcová, Scholleová, 2006) 

Toto pojatie nákladov je charakteristické pre finančné účtovníctvo, zatiaľ čo 

ekonomický (manažérsky) pohľad chápe náklady ako to, čo bolo skutočne obetované, 

nie len v peňažnom vyjadrení. Patria sem aj náklady obetovaných príležitostí,                

tzv. alternatívne náklady.  

Náklady patria k najdôležitejším charakteristikám dôležitým pri riadení podniku. 

Existencia kvalitného systému riadenia a kontrolovania nákladov je nevyhnutným 

predpokladom úspešného riadenia vôbec.  

3.1.  Zdroje informácií o nákladoch 

 Kvalitné informácie sú základom pre správne vyhodnotenie nákladov. Medzi 

základné zdroje týchto informácií patrí výkaz ziskov a strát, súvaha, účtovná kniha 

a informácie o objeme výroby a cenách jednotlivých výrobkov.  

3.1.1. Súvaha  

Za sprostredkovanie informácií o podnikovom majetku a finančných zdrojoch 

jeho krytia zodpovedá súvaha. Je to súpis majetku, ktorý je v súvahe reprezentovaný 

položkou aktíva, a zdrojov jeho krytia (pasíva).  

Základná štruktúra súvahy je znázornená na nasledujúcom obrázku:          

(Vlachynský, 1999) 
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Obr. 3.1. : Súvaha (Vlachynský, 1999) 

 

3.1.2.  Výkaz ziskov a strát 

Výkaz ziskov a strát nám poskytuje informácie o podnikových výnosoch 

a nákladoch. Z ich rozdielu zistíme hospodársky výsledok podniku – zisk alebo stratu    

za hodnotené obdobie.  

Štruktúra výkazu delí výnosy a náklady do 3 skupín, a to v tomto poradí – na 

prevádzkové, finančné a mimoriadne. Z jednotlivých oblastí je súčasne určovaný aj 

hospodársky výsledok. 

Tržby za predaj tovaru 

- Náklady vynaložené na predaný tovar 

OBCHODNÁ MARŽA 

Výroba: 

+ výnosy z prevádzkovej činnosti 

- náklady prevádzkovej činnosti 

Prevádzkový hospodársky výsledok 

+ finančné výnosy 

- finančné náklady 

Hospodársky výsledok z finančných operácií 

- daň z príjmov za bežnú činnosť 

Hospodársky výsledok za bežnú činnosť 

+ mimoriadne výnosy 

- mimoriadne náklady 

- daň z príjmov za mimoriadnu činnosť 

Mimoriadny hospodársky výsledok 

HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK ZA ÚČTOVNÉ OBDOBIE 

Obr. 3.2 : Výkaz ziskov a strát  (Vlachynský, 1999) 

Aktíva Pasíva 

A. Pohľadávky za upísané vlastné imanie A. Vlastné imanie 

B. Stále aktíva (fixný majetok)      A.1.  Základné imanie 

     B.1.  Nehmotný investičný majetok      A.2.  Kapitálové fondy 

     B.2.  Hmotný investičný majetok      A.3.  Fondy zo zisku 

     B.3.  Finančné investície      A.4.  Hospodársky výsledok minulých rokov 

C. Obežné aktíva (obežný majetok)      A.5.  Hospodársky výsledok bežného účtovného obdobia 

     C.1.  Zásoby B. Cudzie zdroje 

     C.2.  Dlhodobé pohľadávky      B.1.  Rezervy 

     C.3.  Krátkodobé pohľadávky      B.2.  Dlhodobé záväzky 

     C.4.  Finančný majetok      B.3.  Krátkodobé záväzky 

D. Ostatné aktíva - prechodné účty aktív      B.4.  Bankové úvery 

     D.1.  Časové rozlíšenie C. Ostatné pasíva - prechodné účty pasív 

     D.2.  Dohadné účty aktívne      C.1.  Časové rozlíšenie 

       C.2.  Dohadné účty pasívne 

MAJETOK KAPITÁL 
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Tento výkaz sa používa aj pre vertikálnu a horizontálnu analýzu nákladov. 

Horizontálna analýza sa zaoberá porovnávaním zmien jednotlivých položiek                    

vo výkazoch v časovej následnosti a tým umožňuje predpoveď pravdepodobného vývoja 

položiek.  

Hlavnou podstatou vertikálnej (percentuálnej, štrukturálnej) analýzy je                

vo vyjadrení jednotlivých položiek vo výkazoch ako percentuálneho podielu ku jeho 

zvolenej základnej položke, ktorá predstavuje 100 %.  

3.1.3.  Účtovná kniha 

V účtovnej knihe sú spracované účtovné doklady. Vecné a formálne správne 

vedenie účtovnej knihy je nutným predpokladom správnosti účtovníctva a dôležitým 

nástrojom vnútorného kontrolného systému. Účtovné prípady sa pri zaznamenávaní 

v účtovných knihách triedia a zoskupujú predovšetkým podľa vecného hľadiska. 

V tomto smere slúžia údaje získané z účtovných kníh nielen k riadeniu účtovnej jednotky 

= strediska, ale aj ku kontrole jej činnosti. Účtovné knihy obsahujú všetky nutné údaje 

nielen o stave, ale aj o pohybe aktív a pasív, nákladov a výnosov. (Schiffer, 2009) 

Z hľadiska štruktúry a poslania sa vedú nasledujúce účtovné knihy: 

 Hlavná kniha – syntetická evidencia, obsahuje systematické účtovné zápisy         

na syntetických účtoch. Obsahuje účtovanie všetkých účtovných prípadov 

v účtovnej jednotke za stanovené účtovné obdobie. 

 Denník – účtovná kniha, ktorá obsahuje chronologicky usporiadané účtovné 

zápisy. Účtovné prípady zaznamenáva jednotlivo, bez ohľadu na druh prípadu. 

Počet denníkov nie je obmedzený, preto sa väčšinou špecializujú na pre 

zachytenie určitého druhu účtovného prípadu.  

 Knihy analytických účtov – obsahuje sústavné účtovné zápisy, ktorými sa 

rozvádzajú údaje jednotlivých syntetických účtov v rôznom stupni podrobnosti 

z najrôznejších oblastí hospodárskej činnosti účtovnej jednotky.  

 Knihy podsúvahových účtov  

 Vnútropodnikové účtovníctvo  
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3.2.  Klasifikácia nákladov 

Účelné a hospodárne riadenie nákladov je podmienené ich podrobnejším 

rozdelením do určitých skupín. Dôvodom ich delenia je nutnosť zistiť príčinu ich vzniku. 

Najčastejšie uvádzané je nasledujúce delenie nákladov: 

 Účelové delenie – výrobné, odbytové, správne 

 Kalkulačné delenie – priame, nepriame 

 Druhové delenie – materiálové, mzdové, odpisy, ... 

 Delenie vo vzťahu ku zmenám objemu výroby – fixné a variabilné       

(Mikovcová, Scholleová, 2006) 

3.2.1.  Druhové delenie nákladov 

 Toto delenie vychádza z výrobných faktorov – práca (osobné náklady), materiál 

(spotreba materiálu a energií), dlhodobý hmotný majetok (odpisy), atď. V skutočnosti je 

druhové delenie podrobnejšie, o čom svedčí jeden zo základných podnikových výkazov – 

výkaz ziskov a strát. Tento kombinuje dvoje triedenie nákladov – podľa oblasti činnosti 

(prevádzkové, finančné a mimoriadne) a podľa nákladových druhov (spotreba 

materiálu/energií, osobné náklady, odpisy a finančné náklady). 

 Druhové delenie nákladov umožňuje previazanosť plánov nákladov na jednotlivé 

plány podniku (napr. odpisy na plán investícií, spotreba materiálu na zásobovanie) 

a poskytuje údaje pre rôzne podnikové analýzy. 

3.2.2.  Účelové delenie nákladov 

 Centrom pozornosti u tohto delenia sú vnútropodnikové útvary; jednotlivé 

strediská.  Každé stredisko eviduje náklady (výnosy), za ktoré je zodpovedné.  

 Náklady, ktoré je možné priamo priradiť určitému nákladovému stredisku, 

označujeme ako jednicové náklady strediska. Tie, ktoré nejdú priamo pripočítať ku 

konkrétnemu stredisku nazývame režijné náklady. Obvykle sa v podniku rozlišujú 

režijné náklady materiálové, výrobné, správne a odbytové. Prehľadom nákladov je 

rozpočet. (Synek, 2010)     
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3.2.3.  Kalkulačné delenie nákladov 

 Inak nazývané aj triedenie nákladov podľa výkonov, umožňuje zisťovanie 

nákladov podľa jednotlivých výrobkov – t.j. podľa nositeľa nákladu. Pomocou tohto 

delenie môžeme zistiť výnosnosť výrobku a tak usmerňovať aj výrobný program.  

 Rozlišujú sa tu dve základné skupiny nákladov: 

- priame (jednicové), ktoré je možné priradiť jednotlivým druhom výrobkov 

- nepriame (režijné), ktoré sú vynaložené na produkciu ako celok 

Jednicovými nákladmi obvykle býva výrobný materiál a výrobné mzdy, režijnými 

nákladmi potom všetky ostatné. Písomný prehľad o jednotlivých položkách nákladov 

a ich súhrn na kalkulačnú jednicu nazývame kalkulácia nákladov. Obrázok (3.3.) 

znázorňuje všeobecný kalkulačný vzorec. 

Všeobecný kalkulačný vzorec používaný v ČR 

1. Priamy (jednicový) materiál 

2. Priame (jednicové) mzdy 

3. Ostatné priame (jednicové) náklady 

4. Výrobná (prevádzková) réžia 

Vlastné náklady výroby (1 až 4) 

5. Správna réžia 

Vlastné náklady výkonu (1 až 5) 

6. Odbytové náklady 

Úplné vlastné náklady výkonu (1 až 6) 

7. Zisk (strata) 

Predajná cena 

Obrázok 3.3.: Všeobecný kalkulačný vzorec používaný v ČR (SYNEK, 2010) 

 Pre komplexnosť podrobnejšie k jednotlivým položkám. Prvú skupinu tvoria, ako 

je vo všeobecnom kalkulačnom vzorci názorné, priame náklady.  Do tejto skupiny sa 

radia nasledujúce položky: 
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1. Priamy materiál – ide o materiál, ktorý sa obvykle stáva trvalou súčasťou 

výrobku alebo prispieva k vytvoreniu jeho potrebných vlastností; môže to byť 

základný materiál, polotovary, suroviny, výrobné obaly, pomocný a ostatný 

materiál, pohonné hmoty. 

2. Priame mzdy – patria sem základné mzdy, príplatky a doplatky ku mzde, prémie 

výrobných pracovníkov priamo súvisiace s kalkulovanými výkonmi. 

3. Ostatné priame náklady – jedná sa tu napríklad o energiu a technologické palivo, 

odpisy, údržbu a opravy, straty a zmätky. 

 

Ďalšia časť je tvorená nepriamymi nákladmi. Patria sem: 

4. Výrobná (prevádzková) réžia – zahrnuté sú tu položky súvisiace s riadením 

a obsluhou výroby, ktoré nie je možné určiť priamo na kalkulačnú jednicu; patria 

sem napríklad režijné mzdy a materiál, opotrebenie strojov, odpisy dlhodobého 

hmotného majetku alebo aj náklady na technický rozvoj. 

5. Správna réžia – podstatu tvoria nákladové položky súvisiace s riadením podniku, 

závodu alebo daného organizačného útvaru; patria sem mzdy riadiacich 

pracovníkov, odpisy správnych budov, poistenie, telefónne poplatky, atď. 

6. Odbytová réžia – náklady na propagáciu, skladovanie, predaj a expedíciu 

výrobkov.  (Synek, 2007)  

Pri použití vhodnej kalkulačnej metódy je možné určiť spôsob stanovenia 

jednotlivých položiek nákladov na kalkulačnú jednicu, ktorá závisí na spôsobe pričítania 

nákladov výkonom, predmete kalkulácie a na požiadavkách kladených na štruktúru 

a podrobnosť členenia nákladov.  

Pri rozvrhovaní nepriamych nákladov sa veľmi často uplatňuje tzv. rozvrhová 

sadzba (prirážka) v závislosti na stanovené rozvrhové základne podľa ročných 

rozpočtov. Táto hodnota sa potom vynásobí množstvom jednotiek rozvrhovej základne 

obsiahnutej v jednotlivých kalkulačných jedniciach. 

                   
                                

                                  
            (3.1.) 

Rozvrhová základňa by mala byť stanovená tak, aby pomer medzi ňou 

a nepriamymi nákladmi sa pokiaľ možno nemenil. Toto je dôležité pre prehľadnosť 

a kontrolu. Ako rozvrhovú základňu je možné použiť tieto príklady: priame mzdy, 
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priamy materiál, súčet priamych miezd a priameho materiálu, súčet priamych miezd 

a výrobnej réžie, normohodiny, atď.  

 

3.2.4. Delenie nákladov podľa závislosti na zmenách objemu produkcie 

 Podľa závislosti na zmenách objemu výroby delíme náklady na variabilné 

(premenlivé) a fixné (stále). Ako už z názvu vyplýva, variabilné náklady reagujú na 

zmenu objemu výroby, a to buď proporcionálne (rastú rovnakou rýchlosťou), 

nadproporcionálne (rastú rýchlejšie), alebo podproporcionálne (pomalší rast) . Fixné 

náklady naopak ostávajú na rovnakej úrovni bez ohľadu na meniaci sa objem výroby. Ich 

zmenu (skokom) môže vyvolať až zmena výrobnej kapacity. (Synek, 2010) 

 Vývoj jednotlivých druhov graficky popisuje nasledujúci obrázok (3.4.): 

 

Obrázok 3.4.: Priebeh nákladov (Synek, 2010, str. 40)  

 Všeobecne platí, že toto delenie nákladov je platné v krátkodobom časovom 

horizonte. Pri dlhodobejšom pohľade toto delenie stráca platnosť – všetky náklady sa 

stávajú variabilnými.  

 V reálnom podniku je však toto delenie relatívne, väčšinou ide skôr o odhady. 

Vzťah medzi nákladmi a objemom produkcie je možné zachytiť matematickými 

funkciami, tzv. nákladovými funkciami. 
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3.2.5. Ďalšie druhy nákladov  

  Okrem základných vyššie spomenutých delení sa v literatúrach uvádzajú aj iné 

delenia. Napríklad delenie nákladov podľa pôvodu spotrebovaných vstupov. Tie môžu 

pochádzať z okolia podniku (prvotné/externé náklady), alebo vznikajú priamo 

spotrebou vnútropodnikových výkonov (druhotné/interné náklady).   

 Spomenúť určite treba tzv. prírastkové náklady (incremental cost), vyvolané 

prírastkom objemu výroby. K tejto skupine patria aj marginálne (medzné, hraničné) 

náklady, ktoré predstavujú prírastok nákladov vyvolaný prírastkom výroby o jednu 

jednotku. Tieto náklady sa využívajú k stanoveniu takého objemu produkcie, ktorý 

prinesie maximálny zisk – podľa poučky z ekonomickej teórie je totižto známe,                

že maximálneho zisku sa dosiahne pri takom objeme produkcie, keď marginálne tržby 

sa rovnajú marginálnym nákladom.   

 V manažérskej ekonomike má termín prírastkové náklady trochu iný význam. 

Znamená tu náklady, ktoré sa menia rozhodnutím manažéra a odlišujú sa v jednotlivých 

alternatívach. Ostatné náklady sú z tohto hľadiska nemenné, pretože nie sú 

ovplyvňované rozhodnutím manažéra a sú nazývané utopené náklady (sunk cost).                           

Pre manažérske rozhodovanie sú relevantnými nákladmi len prírastkové náklady, zatiaľ 

čo utopené náklady sa do rozhodovania vôbec nezahŕňajú. 

 Ďalším významným druhom nákladov sú tzv. oportunitné (alternatívne) náklady, 

nazývané aj náklady ušlých príležitostí. Je to hodnota, ktorá musí byť obetovaná, keď 

výrobné zdroje nie sú využité na najlepšiu možnú alternatívu. Zjednodušene, akej 

hodnoty sme sa vzdali v prospech inej. 

 Pri riadení podniku sa používa mnoho ďalších klasifikačných druhov nákladov. 

Náklady môžu byť napríklad plánované, normované alebo skutočné. Tiež technologické 

náklady, náklady na obsluhu zariadenia, atď.  (Ogerová, Fibíková, 1998) 

3.3. Hospodársky výsledok podniku, výnosy a bod zvratu   

Výsledkom činnosti podniku sú výrobky alebo služby. V peňažnom ocenení 

hovoríme o výnosoch podniku, a to bez ohľadu na to, či v danom období došlo k ich 

inkasu.  Týmto sa výnosy odlišujú od peňažných príjmov.  
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Hlavnými výnosmi podniku sú tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb. 

Tržby sú závislé na fyzickom objeme predaja výrobkov, cenách jednotlivých druhov 

výrobkov a sortimentnej skladbe predaja.  

                  (3.2.) 

(kde: T – tržby, p – ceny jednotlivých druhov výrobkov, q – fyzický objem    

predaja výrobkov) 

Podnik maximalizujúci svoje tržby sa snaží maximalizovať množstvo jednotlivých 

druhov výrobkov a ich cenu, a tiež nájsť takú štruktúru predaja, ktorá by tieto 

maximálne tržby zaistila.  

Výnosy podniku za určité obdobie sú spolu s nákladmi zachytené vo výkaze 

ziskov a strát. V tomto výkaze sú sledované v troch skupinách – prevádzkové, finančné 

a mimoriadne. Rozdiel medzi výnosmi a nákladmi podniku tvorí hospodársky výsledok. 

Ak sú výnosy väčšie ako náklady, podnik dosiahol za dané obdobie zisk, a naopak.  

Práve zisk je základným motívom podnikania a tým hlavným kritériom pre 

rozhodovanie. Tiež je hlavným zdrojom pre samofinancovanie podniku a tvorí podstatu 

mnohých dôležitých pomerových ukazovateľov (napr. rentabilita).  Tiež treba rozlišovať 

účtovný zisk (zistíme ho z účtovníctva), daňový zisk (vypočíta sa úpravami účtovného 

zisku, ktoré vyplývajú z daňových zákonov) a  ekonomický zisk.  

Ekonomický zisk vypočítame odčítaním všetkých nákladov od výnosov. 

Ekonomický zisk slúži ako základ pre podnikateľské rozhodovanie a je základnou 

súčasťou ukazovateľa EVA.  

Zo základného vzťahu (zisk = tržby – náklady) vyplýva, že zisk rastie s rastom 

výnosom a znižovaním nákladov. Rovnicu môžeme konkretizovať pomocou rovníc pre 

výpočet tržieb (3.2.) a nákladov (3.3.).       

                 (3.3.) 

(kde: N – celkové náklady, F – fixné náklady, q – objem produkcie,                  

n – náklady na jednotku produkcie) 

Dostaneme upravenú rovnicu pre zisk: 

                                 (3.4.) 
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Rovnica (3.4.) je východiskom pre celú radu ekonomických výpočtov, ktoré slúžia 

ako základ pre rozhodovanie podniku. Súhrnne ju označujeme ako analýza bodu zvratu. 

(Synek, 2010) 

3.3.1. Analýza bodu zvratu (BEP analýza) 

Pri určovaní bodu zvratu je potrebné odlišovať tzv. kapitálovo ľahkú a ťažkú 

firmu.  Pre rozdelenie je využívaná prevádzková páka, ktorá je založená na fixných 

a variabilných nákladoch.  

                    
             

                  
       (3.5.) 

Zo vzorca (3.5.) vyplýva, že podnik s nízkymi fixnými a vysokými variabilnými 

nákladmi ma nízku prevádzkovú páku, tzn. jedná sa o kapitálovo ľahkú firmu. Naopak, 

podnik s vysokými fixnými nákladmi a nízkymi variabilnými nákladmi vypovedá o firme 

kapitálovo ťažkej.  

Presná definícia nízkej a vysokej hodnoty prevádzkovej páky nie je k dispozícii, 

pre naše účely však postačí vymedzenie obrom podnikania danej firmy. Ku kapitálovo 

ľahkým firmám bývajú zaraďované podniky spotrebného priemyslu a služieb, naopak 

podniky ťažobného a strojárskeho priemyslu patria ku kapitálovo ťažkým.          

(Kalouda, 2009) 

Situáciu okolo bodu zvratu znázorňuje obrázok (3.5.): 

 

Obrázok 3.5.: Bod zvratu (Synek, 2010, str. 44)  
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 Vzťahy medzi veličinami sú najlepšie pozorovateľné z tohto obrázku. 

Horizontálna os x je os, na ktorú nanášame objem výroby. Os y zachytáva tržby, náklady 

a zisk v Kč. Z obrázku logicky vyplýva niekoľko záverov: 

 priamka tržieb začína v bode nula, pretože pri nulovom predaji sú aj tržby nulové 

 priamka celkových nákladov začína v bode F, tzn. v bode ukazujúcom na výšku 

fixných nákladov 

 pokiaľ nemá byť výroba stratová, musí mať priamka nákladov menší sklon ako 

priamka tržieb 

 priamka zisku (straty) začína v záporných hodnotách na ose y, a to v rovnakej 

vzdialenosti od nuly ako priamka celkových nákladov, pretože pri nulových 

tržbách vzniká strata vo výške fixných nákladov  

 pretože priamka tržieb rastie strmšie než priamka nákladov, obe priamky sa 

v určitom bode pretnú 

 priamka zisku pretína osu x v rovnakej vzdialenosti od nuly, ktorej súradniciam 

zodpovedá priesečník priamok tržieb a nákladov  

Objem výroby, ktorý je priradený priesečníku priamok tržieb a nákladov, 

nazývame bod zvratu (tiež nazývaný mŕtvy bod, bod krytia nákladov, bod zisku, kritický 

bod rentability, break even point). Tento bod predstavuje taký objem výroby, pri ktorom 

sa tržby rovnajú celkovým nákladom – tzn. podnik ešte nie je stratový, ale nedosahuje 

ani zisku.  

Analyticky je možné bod zvratu odvodiť zo vzťahu tržieb a nákladov. Vyjadrenie 

bodu zvratu popisuje vzorec (3.6.), ktorý vychádza zo základnej podmienky – rovnosť 

tržieb a celkových nákladov; 

T  = N 

p*q = F + n*q         

       
 

     
         (3.6.) 

 Tento vzorec je určený pre výpočet bodu zvratu pre jeden druh výrobku. 

Menovateľ tohto zlomku, rozdiel medzi cenou p a variabilnými nákladmi na jednotku 

objemu výroby n, predstavuje  príspevok na úhradu fixných nákladov a zisku. Ide o takú 

čiastku peňazí, ktorá ostane z ceny výrobku po uhradení jeho variabilných nákladov. 

V podnikovej praxi býva tento ukazovateľ často nahradzovaný menej presným 
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ukazovateľom – hrubým rozpätím. To sa určí ako rozdiel medzi cenou a jedincovými 

nákladmi – v praxi sa určujú výrobkovo jednicové náklady a nie variabilné. 

 Z obrázku (3.5.) logicky vyplýva, že ak chce podnik dosiahnuť zisk, musí 

prekročiť bod zvratu. Pokiaľ existuje stanovený požadovaný objem zisku, dosadíme toto 

do rovnice ako Z+  : 

            
     

   
        (3.7.) 

 Vo vzorci pre výpočet bodu zvratu môžeme za neznámu považovať ktorúkoľvek 

veličinu. Môžeme pomocou neho počítať minimálnu predajnú cenu, maximálne 

variabilné náklady na jeden kus, maximálnu výšku fixných nákladov, kritické využitie 

výrobnej kapacity. Nižšie sú uvedené niektoré spôsoby úpravy vzorca bodu zvratu. 

Pre výpočet kritického využitia kapacity: 

                   
      

  
             (3.8.) 

 

Pre stanovenie minimálnej výšky ceny: 

     
 

 
                       (3.9.) 

Pre výpočet maximálnej výšky fixných nákladov: 

                            (3.10.) 

 Doteraz používaný vzorec bol určený len pre jeden druh výrobku. Nasledujúci 

vzorec pre výpočet bodu zvratu so ziskom je už určený pre podnik, ktorý vyrába 

rôznorodý sortiment: 

             
     

   
                 (3.11.) 

(kde: h – podiel variabilných nákladov pripadajúcich na 1 Kč tržieb) 

Menovateľ zlomku (1-h) predstavuje akúsi obdobu príspevku na úhradu. V tomto 

prípade sa ale nejedná o príspevok pripadajúci na jeden výrobok, ale konkrétne 

príspevok pripadajúci na 1 Kč tržieb – tzn. že bod zvratu bude vyjadrený v Kč.  

(Grublová, 2007) 
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3.4. Efektívnosť 

 Pokiaľ podnik vyrába výrobky uspokojujúce potreby trhu s maximálnym 

využitím všetkých výrobných faktorov, pričom výrobné faktory sú v optimálnom 

množstve a v optimálnej proporcii, môžeme o ňom prehlásiť, že vyrába efektívne. Tým 

sa dostávame k pojmu efektívnosť.  

   efektívnosť 

VSTUPY (výrobné faktory)               PODNIK (výroba)              VÝSTUPY (výrobky, služby) 

Výrobky a služby vznikajú spotrebou výrobných faktorov, ktoré tvoria vstup 

(input) podniku. Súhrnným efektom podniku sú poskytované výrobky a služby,               

tj. výstup (output) podniku. Efektívnosť sa potom vyjadruje ako pomer výstupu 

a vstupu.  

              
      

     
  

                

               
                (3.12.) 

 Takýmto spôsobom môžeme merať účinnosť každého jednotlivého výrobného 

faktoru. V praxi sa takto meria napríklad účinnosť ľudskej práce (ukazovateľ 

produktivity práce), účinnosť strojov alebo výrobných zariadení (produktivita, 

výrobnosť), účinnosť využitia materiálu (množstvo spotrebovaného materiálu na 

jednotku produkcie a rýchlosť obratu jeho zásob). 

 Pri určovaní efektívnosti môžeme za výstup považovať hodnotu všetkých statkov 

vyrobených za určité obdobie, meranú zvyčajne ako výnosy (tržby). Hodnota vstupu je 

tvorená hodnotou výrobných faktorov spotrebovaných na daný výstup, tj. náklady alebo 

vynaložený kapitál. Pokiaľ využijeme vzorec efektívnosti a ako hodnotu výstupu 

použijeme výnosy, môžeme vytvoriť tieto ukazovatele: výnosy/náklady 

a výnosy/kapitál. Prvý z ukazovateľov sa v praxi používa skôr v obrátenej podobe ako 

podiel nákladov pripadajúcich na jednu peňažnú jednotku výnosov. Označuje sa ako 

ukazovateľ halierovej nákladovosti:    

                                      
       

     
               (3.13.) 
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 Oba tieto ukazovatele ale môžeme považovať za charakteristiku hospodárnosti. 

Výrobne technická hospodárnosť spočíva vo voľbe technických prostriedkov 

k dosiahnutiu stanoveného technického výkonu – hospodárska stránka počíta 

s vyčíslenými nákladmi podstúpených obetí, ktoré porovnáva s dosiahnutými výnosmi. 

V podstate nie je princíp hospodárnosti nič iného, ako požiadavka šetrného 

vynakladania zdrojov.   

                          
                

                                              
              (3.14.) 

 Pokiaľ sa za hodnotu vstupu do vzorca efektívnosti dosadí kapitál, dostaneme 

ukazovateľ využitia (aktivity) kapitálu (aktív) (3.15.). Tento ukazovateľ charakterizuje 

rýchlosť obratu kapitálu (aktív). Je jedným z ukazovateľov pre finančné hodnotenie 

podniku. 

                               
      

       
                 (3.15.) 

 Za hodnotu výstupu je možné dosadiť aj zisk. Tak dostávame ukazovateľ 

rentability. Zisk môžeme dať do pomeru s nákladmi alebo vynaloženým kapitálom. 

V prvom prípade dostaneme ukazovateľ rentability nákladov (3.19.), v druhom 

ukazovateľ rentability (výnosnosti) kapitálu (3.20) a (3.21.). 

                                
     

       
                             (3.16.) 

 Tento ukazovateľ je v praxi často používaný. Ako vhodnejší však býva 

označovaný ukazovateľ rentability výnosov, tzn. pomer zisku a výnosov. Súčet tohto 

ukazovateľa a ukazovateľa halierovej nákladovosti nám dáva číslo jedna 

                                               
    

               
              (3.17.) 

                                              
    

               
              (3.18.) 

 Rentabilita je považovaná za jeden z princípov hospodárneho jednania v tržnej 

ekonomike. Vypovedá o tom, ako sa kapitál za určité obdobie zúročil. Vyššia 

hospodárnosť zvyšuje rentabilitu a má aj ďalšie pozitívne vplyvy (dosiahnutie úspor – 

prémie zamestnancom, zníženie ceny výrobku, atď.) Treba ale vziať v úvahu, že aj 
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podnik pracujúci nehospodárne môže dosiahnuť vysokej rentability prostredníctvom 

vysokým tržným cenám svojich statkov alebo malej konkurencii v odvetví. Za základné 

kritérium efektívnosti je ale v praxi považovaný ukazovateľ ROE. (Synek, 2010)  

3.5. Nástroje riadenia nákladov 

Základom efektívneho riadenia nákladov sú kvalitné informácie a plánovanie 

nákladov. V praxi býva plán nákladov často súčasťou finančného rozpočtu.  Hlavným 

zmyslom plánovania nákladov je dosiahnuť ich zníženie, optimalizáciu. Plánovanie 

nákladov môže prebiehať pomocou dvoch skupín plánovacích metód, a to metód 

globálnych a metód podrobných. Podstata globálnych metód je v základných vzťahoch 

v ekonomike podniku, zachytených pomocou rôznych modelov. Podrobné metódy 

vychádzajú z detailných plánovacích podkladov (operatívny plán, normy spotreby, ...). 

Najtypickejším predstaviteľom podrobných metód sú kalkulácie a rozpočty.  

3.5.1. Technicko-hospodárske normy (THN) 

 Technicko-hospodárske normy nám poskytujú informácie o potrebnom množstve 

výrobných činiteľov vynakladaných na určitú jednoznačne vymedzenú jednotku výkonu 

(výrobku, služby), alebo nevyhnutne potrebné množstvo určitého druhu zásob 

k zaisteniu efektívneho chodu hospodárskej činnosti podniku. Stanovujú sa v hmotných 

alebo časových jednotkách. (Grublová, 2007) 

3.5.2. Kalkulácie 

 Význam a využitie kalkulácií v podniku je mnohostranné.  Slúžia ako základ 

k stanoveniu vnútropodnikových výkonov, významnú úlohu hrajú aj pri zostavovaní 

rozpočtov, kontrole,  a tiež sa používajú pri rozbore hospodárnosti výroby. Účelom 

kalkulácie je teda stanoviť náklady na jednotlivé  výrobky. V praxi sa používa niekoľko 

kalkulačných metód a techník. 

Vo všeobecnosti je hlavnou náplňou kalkulácií nákladov riešiť kalkulačný problém, 

tzn. jednoznačné priradenie nákladov k výkonom. Existuje niekoľko základných 

prístupov k riešeniu tohto problému: 

 absorpčná metóda ( v podobe 3 kalkulačných technik) 

 metóda variabilných nákladov 

 ABC (Activity based costing) 
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 Špeciálne kalkulačné metódy 

Absorpčná metóda (metóda úplných nákladov, full costing) 

Jej podstatou je snaha o úplné priradenie všetkých nákladov na výrobok bez 

ostatku, teda vrátane režijných nákladov (exaktne vlastne nepriraditeľných). Z tohto 

vyplývajú riziká chyby metódy z dôvodu nepresne priradených réžií. Varianty metódy, 

v podobe jednotlivých kalkulačných techník, sú nasledujúce: 

 Delenie (prosté delenie) – bez chyby metódy 

 Delenie s pomerovými číslami (zovšeobecnené prosté delenie) - s chybou metódy 

 Percento réžie (zovšeobecnené delenie s pomerovými číslami) – s chybou metódy 

Technika delenia (prostého delenia) bez chyby metódy sa používa v prípadoch 

homogénneho výrobného programu tvoreného len jedným výrobkom. Platí tu vzťah,    

že náklady na jeden homogénny výrobok sú: 

   
  

 
 

  

 
 

  

 
                           (3.19.) 

(Kde:    - celkové náklady na všetky prvky homogénneho výrobného programu, 

     – priame náklady (jednotkové) na všetky prvky výrobného programu,            

    - nepriame  náklady na všetky prvky výrobného programu (režijné) 

Delenie s pomerovými číslami je technikou absorpčnej metódy, ktorá vychádza 

z predpokladu, že aj keď výrobný program nie je tvorený len jedným výrobkom, sme 

schopný určiť jediný parameter pi , pomocou ktorého vieme rozlíšiť jednotlivé výrobky. 

Z tohto pohľadu je možné rozlíšiť 2 techniky: 

a) Technika základná  

b) Technika tzv. kilogramových cien  

Obe techniky delenia s pomerovými číslami majú spoločnú nevýhodu – pre všetky 

réžie slúži ako parameter jedna veličina. Tým pádom je diferenciácia nemožná a všetky 

réžie sa na výrobky prideľujú podľa hodnoty rovnakého parametra. Za ten je v praxi 

dosadzovaná hodnota typicky technického alebo technologického charakteru (dĺžka, 

váha) a jeho relevantnosť v prípade výrobnej réžie je prijateľná. Problém nastáva 

u ostatných réžií (správnej, odbytovej, zásobovacej), kde vypovedacia schopnosť býva 

spochybniteľná.  



 
 

24 
 

Nevýhodu predchádzajúcej metódy odstraňuje percento réžie, ktoré zavádza 

namiesto jedného parametra práve taký počet rozvrhových základní, koľko je réžií 

k rozvrhovaniu. Ako rozvrhové základne slúžia u tejto kalkulačnej techniky väčšinou 

priame náklady. Základnými vzťahmi tejto metódy sú:   

      
  

   
                      (3.20.) 

                 
  

   
                     (3.21.) 

(Kde:                                                                  

  - celkový objem réžií na všetky výrobky,    - celková veľkosť rozvrhovej 

základne pre danú réžiu, RZx – podiel rozvrhovej základne na x-tý výrobok) 

 Priradenie rozvrhových základní k daným typom réžie je v praxi podmienené 

tradíciou a skúsenosťami s daným spôsobom organizácie výroby. 

    Metóda variabilných nákladov (marginálna, hrubého rozpätia) 

 Táto metóda je založená na jednoduchej úvahe – elimináciu chýb priradenia réžie 

je možné dosiahnuť tak, že sa do úvahy budú brať iba priame náklady. Fixné náklady sú 

považované za blok, ako jediný údaj. Ďalej pri tejto metóde platí: 

 O výške podielu, ktorým bude daný výrobok kryť režijné náklady, rozhoduje 

kalkulant v podobe krycieho príspevku 

 Chápanie marginality sa môže pri každom prípade odlišovať 

 Techniky metódy sú prevzaté s analýzy bodu zvratu (BEP analýzy) – viď. kapitola 

3.3.1. 

Všetko podstatné z tejto metódy je teda obsiahnuté v v teórii analýzy bodu 

zvratu. Pri riešení prípadov z tejto oblasti kalkulácie je celkom bežné, že spôsobov 

riešenia môže byť niekoľko. Rovnako dôležité ako číselný výsledok je aj zdôvodnenie 

vybraného postupu.  

    ABC (activity based costing) 

 ABC je jedna z pomerne nových nákladových metód, ktorá odstraňuje 

nepresnosti predchádzajúcich kalkulačných systémov. Princíp tejto metódy je v tom,     
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že réžie sa rovno menia na priame náklady. Týmto spôsobom nevzniknú žiadne 

nealokované náklady – priradenie zaistí existencia cost drivers, determinantu nákladov. 

Ten musí byť známy pre každú z potencionálnych réžií, alebo stanovený tak, že skutočne 

všetky náklady principiálne priradí k danému výkonu, bez ohľadu na jeho povahu.  

V prvom kroku sa priradia priame náklady výstupu a potom nepriame náklady 

aktivitám. Tieto aktivity sa následne priradia jednotlivým nákladovým objektom (podľa 

miery ich náročnosti na spotrebu aktivít). Výhodou tejto metódy je, že na rozdiel od 

predchádzajúcich systémov dochádza k selekcii priradenia nákladov vzhľadom na ich 

spotrebu. Týmto spôsobom sa zisťujú skutočné náklady produktu s väčšou presnosťou. 

Metóda je základne známa v dvoch podobách, ktoré sa odlišujú prístupom 

k transformácii réžii na náklady priame. 

 Prvý prístup – v skutočnosti iba rozšírenie filozofie techniky percenta réžie. 

Väzba réžií k danému produktu je zaistená rozvrhovou základňou v podobe 

aktivity (napr. normohodín) 

 Druhý prístup – cost drivers fungujú ako absolútne priraďovacie kritérium so 

schopnosťou definovať v každej situácií mieru využívania jednotlivých zdrojov 

réžií jednotlivými aktivitami. Nedochádza k vzniku nealokovaných nákladov.  

    Špeciálne kalkulačné metódy 

 Metóda štandardných nákladov (standard costing) – základným princípom sú 

empiricky (na základe výsledných kalkulácií) určené štandardy nákladov, 

u ktorých sa sleduje ich stabilita v čase. Tento spôsob je často používaný aj na 

čiastkové prvky daného produktu, čo sa pri výpočte konkrétnej nákladovej ceny 

prejavuje ako stavebnicový princíp tvorby ceny. 

Problémom metódy je stanovenie a dodržiavanie povoleného 

fluktuačného pásma kolísania skutočnej nákladovej ceny proti nákladovej cene 

stanovenej štandardom. Riešením v praxi podniku je aplikácia metódy riadenia 

podľa odchýlok.  

 Dynamická kalkulácia – ide o takú kalkuláciu, ktorá zohľadňuje vývoj nákladov 

v čase. V praxi s dynamická kalkulácia označuje hlavne ako tzv. kapacitná 

kalkulácia (prihliada k vyrábanému množstvu, ktoré sa v čase môže meniť).      



 
 

26 
 

Pre danú situáciu teda hľadáme funkčnú závislosť celkových nákladov na jeden 

kus produktu, čo je znázornené v nasledujúcej rovnici: 

                                (3.22.) 

Dynamická kalkulácia je podmienená bezchybným rozdelením nákladov 

na variabilné a fixné. Vzor dynamického kalkulačného vzorca zachytáva obrázok 

(3.6.). 

Priamy (jednicový) materiál   

Priame (jednicové) mzdy   

Ostatné priame náklady  - variabilné 

   - fixné 

Priame náklady celkom   

Výrobná réžia  - variabilné 

   - fixné 

Vlastné náklady výroby   

Správna réžia  - variabilné 

   - fixné 

Vlastné náklady výkonu   

Priame (jednicové) odbytové náklady 

Odbytová réžia  - variabilné 

   - fixné 

Úplné vlastné náklady výkonu   

Výnosy   

Zisk (strata)   
 

Obrázok 3.6. – Vzor dynamického kalkulačného vzorca 

 Diagramy „X“ a dynamická kalkulácia – jej súčasťou je regresná analýza (resp. jej 

výsledky zachytené v bodovom diagrame), ktorá je dnes už bežnou súčasťou 

každej zložitejšej kalkulačnej techniky.   

 

3.5.3. Rozpočtovníctvo 

 Ďalším z nástrojov pre riadenie nákladov je rozpočtovníctvo. Je zamerané na 

stanovenie budúcich nákladov, výnosov, hospodárskeho výsledku, výdajov a príjmov, 

kontrolu plnenia stanovených úloh. Zvyčajne obsahuje dlhodobý rozpočet finančných 

zdrojov (hlavými položkami  sú: výška výnosov a predajov, výška nákladov, zisk a jeho 

rozdelenie, zmeny položky aktív a pasív) a operatívne rozpočty. 
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 V súčasnosti sa v podnikoch uplatňuje aj tzv. controlling. Tento zaisťuje všetky 

činnosti spojené so stanovovaním cieľov, ich konkretizáciu v jednotlivých úlohách 

a sledovanie ich plnenia, zisťovanie odchýlok a ich odstraňovanie. V podniku je 

organizácia rozpočtovníctva závislá na systéme vnútropodnikového riadenia. Základom 

je sústava rozpočtu nákladov a výnosov.   

Hlavnou funkciou rozpočtu je predovšetkým: 

 zadávať úlohy v oblasti nákladov jednotlivým vnútropodnikovým útvarom 

 kontrolovať hospodárnosť v týchto útvaroch a spájať výsledky kontroly   

s hmotnou zainteresovanosťou pracovníkov 

 poskytovať podklady pre stanovenie sadzieb réžií v predbežných kalkuláciách 

nákladov a pre zúčtovanie nákladov  

Rozpočty je tiež možné rozdeliť podľa rôznych kritérií: 

 podľa období, na ktoré sú zostavované  

o  dlhodobé rozpočty finančných zdrojov 

o  ročné rozpočty výnosov, nákladov a zisku 

o  krátkodobé rozpočty a rozpočet peňažných príjmov a výdajov 

 podľa stupňa riadenia, za ktoré sú zostavené 

o  základné (jednotlivé hospodárske strediská) 

o  súhrnné (vyššie stupne riadenia) 

 podľa rozsahu spracovávaných nákladov a výnosov 

o  rozpočty zachycujúce všetky náklady a výnosy 

o  rozpočty zachycujúce len časť nákladov a výnosov 

 podľa počtu variant plánu 

o  pevné (jedna varianta plánu) 

o  pohyblivé, pružné, variantné (viac variant, rôzne stupne využitia, ... ) 
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Rozpočet Kalkulácia 

1. Vyčísľuje sa pre určité obdobie 

2. Je zameraný na náklady a výnosy 

3. Počíta so všetkými nákladmi 

 

4.Najdôležitejšie je hľadisko zodpovednosti 

za náklady – hľadisko organizačne-miestne 

5. Týka sa vnútropodnikového útvaru 

6. Je podrobný v režijných nákladoch 

1. Vyčísľuje sa pre kalkulačnú jednicu 

2. Je zameraná len na náklady 

3. Počíta len s tými nákladmi, ktoré je možné 

zahrnúť do kalkulácie 

4. Najdôležitejšie je hľadisko účelu vynaloženia 

nákladov a miesta ich vzniku  

5. Týka sa výkonov (výrobkov a služieb) 

6. Režijné náklady vyjadruje rozvrhnutím na 

globálne položky  

            Obrázok 3.7. – Rozdiel medzi kalkuláciami a rozpočtovníctvom 

3.6. Minimalizácia nákladov, maximalizácia hodnoty 

 Podnik je ekonomický systém, v ktorom je potrebné vytvoriť prostredie pre 

efektívnu spoluprácu všetkých prvkov. Dôležité je dosiahnuť synchronizáciu vo všetkých 

oblastiach podniku. Primárnym cieľom podniku je zvyšovanie jeho hodnoty 

a dosahovanie vyššieho zisku. Jedným zo spôsobov ako zvýšiť zisk podniku je 

minimalizácia nákladov. Tej možno dosiahnuť pomocou efektívneho riadenia 

zásobovacieho procesu, technického pokroku, inovácií, efektívneho riadenia ľudských 

zdrojov a práce, vhodným spôsobom financovania. Nevyhnutné je tiež aktívne sledovať 

okolie podniku – napr. konkurenciu a zmeny v legislatíve. (Emmet, 2008) 

3.6.1. Riadenie výroby a zásob  

 Do tejto podnikovej oblasti patria aktivity od skladovania, analýzy zásob, 

komunikácie až po napr. riadenie ľudí. Zodpovedajú sa otázky ohľadom skladových 

priestorov, ich umiestnenie, dopravy, stability pracovnej sily, presnosti, doby reakcie na 

objednávku zákazníka, atď. Taktiež je potrebné mať správne naplánovaný výrobný 

proces a výrobné kapacity, logistiku. 

 V poslednej dobe sa hovorí o moderných prístupoch riadenia zásob, pretože 

viazanosť prostriedkov v zásobách v podstatnej miere zaťažuje podnik tým, že 

odčerpáva kapitál a znižuje možnosť jeho výnosnejšieho využitia, investovania. 

Najznámejšími metódami sú Just-in-Time (JIT) alebo riadenie zásob podľa princípu ABC.  
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 Metóda JIT vznikla v Japonsku a jej cieľom bolo od samého začiatku vytvorenie 

takého systému vzťahov medzi dodávateľom a odberateľom, ktorý umožňuje 

odberateľovi stav prakticky bez zásob. Tohto je možné dosiahnuť prostredníctvom 

dokonalej spolupráce a koordináciou činností oboch partnerov. Okrem menších až 

nulových zásob sa využitím metódy JIT dosahuje zvýšenie akosti a zníženia nákladov na 

odstraňovanie chýb (kontrola sa vykonáva v menších dávkach podľa režimu dodávok), 

zvýšenie produktivity práce a väčšia pružnosť na požiadavky trhu.  Zavedenie tejto 

metódy vyžaduje prísne kontroly kvality u dodávateľov, dodržiavanie režimu 

pravidelných a spoľahlivých dodávok presne včas priamo na potrebné miesto, 

vytvorenie fungujúceho logistického systému v doprave a manipulácii s materiálom, 

dokonalú vzájomnú informovanosť a nastolenie vzťahov úplnej dôvery.  

 Ďalšia, často používaná metóda, je diferencované riadenie na základe klasifikácie 

zásob podľa princípu ABC. Jej základnou myšlienkou je skutočnosť, že je zvyčajne veľmi 

pracné a neúčelné venovať všetkým druhom materiálu v zásobách rovnakú pozornosť 

a sledovať ich rovnakými jednotnými postupmi a metódami. Základ aplikovania metódy 

je v roztriedení sortimentu skladovaných a spotrebovávaných druhov materiálu 

v zásobách na tri až štyri skupiny podľa ich celoročnej spotreby a podľa podielu na 

celkovej spotrebe. Ukazuje sa, že vo väčšine podnikov so strednou až veľkou 

početnosťou druhov dosahuje len 5-15% druhov podiel 60–80% na celkovej hodnote 

spotreby (skupina A). Skupinu B predstavuje 15-25% druhov a skupinu C 60-80% 

druhov, ktoré sa podieľajú 5-15% na celkovej spotrebe. Okrem hodnoty spotreby je 

možné zisťovať aj podiel na celkovej hodnote zásob, pričom z rozdielu medzi oboma 

štruktúrami (spotreba – zásoby) je možné odhadnúť rezervy v zásobách, ktoré môžu byť 

efektívnejšie využité (napr. aj nevýznamným skrátením doby obratu zásob skupiny A, 

čím sa dosiahne výraznejšie zníženie celkových zásob). 

Diferenciácia podľa skupín ABC umožňuje útvaru nákupu účinnejšie stanoviť 

organizačné, informačné, personálne a iné opatrenia, ktoré vedú k dosiahnutiu 

výraznejších ekonomických efektov. (Synek, 2010) 



 
 

30 
 

 

Obrázek 3.8.: Typické rozloženie počtu druhov materiálov podľa ich podielu na hodnote spotreby – metóda ABC

 (SYNEK, 2010) 

3.6.2. Nákup 

 Do tejto skupiny patria činnosti ako voľba dodávateľov, voľba metodiky 

predpovede dopytu, stanovenie veľkosti zásob a spôsobu ich doplňovania, sledovania 

a vyhodnocovania.  

 Útvar nákupu musí rozhodovať medzi celou škálou možností, ako realizovať 

vlastný hmotný nákup s finálnym dovedením výrobku až na miesto užívania (spotreby). 

Tento útvar musí rozhodovať o: 

 dodávkovej ceste, dodávateľských medzičlánkoch a spôsobe realizácie dodávok  

 dodávkovom režime (veľkosť dávok, ich periodicita, riešenia v prípade odchýlok) 

 logistickom zabezpečení dodávok vstupu výrobku do podniku a toku materiálu 

a výrobku vo vnútri podniku (doprava, spôsob manipulácie, balenie, skladovanie, 

veľkosť manipulačnej jednotky a zásielok) 

 technológii a organizácii logistických procesov v jednotlivých logistických uzloch 

Správnou organizáciou týchto aktivít je možné dosiahnuť úspory nákladov 

a celkovej optimalizácie procesov. 
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3.6.3. Predaj  

 Podniky sa pri svojej činnosti musia orientovať na potreby a priania svojich 

zákazníkov, klientov. Tieto potreby musia zisťovať a súčasne hľadať spôsoby, ako ich 

uspokojovať. Toto má na starosti útvar marketingu a predaja.  

 Pri predaji je treba stanoviť plán, stratégiu predaja a organizovať činnosti ako 

príjem zákaziek, kontakt so zákazníkmi, analýza predaja, fyzická distribúcia, riadenie 

zásob hotových výrobkov a ich skladovanie, balenie, expedícia a fakturácia. 

3.6.4. Riadenie ľudí 

 Personálna práca vo firme sa realizuje v určitej súvislosti so stratégiou 

spoločnosti. Zahŕňa činnosti ako plánovanie zamestnancov (počet, ich potreby, 

kvalifikácia), získavanie a výber zamestnancov, ich optimálne rozmiestňovanie, 

hodnotenie, motivovanie, vzdelávanie a mnoho iných.  

 Kvalitný, vzdelaný a vhodne umiestnený zamestnanec neprodukuje zmätky, 

nespôsobuje meškania. Správne riadenie ľudí a organizácia ich práce sa určite prejavuje 

na konečnej hodnote nákladov. 

3.6.5. Okolie podniku 

Podnik nie je pri svojej činnosti izolovaný, naopak je obklopený mnohými 

subjektmi a vplyvmi. Vplyv okolia na podnik je väčšinou veľmi silný, ale možnosť 

podniku ovplyvniť okolie už taká veľká nebýva. Vplýva na neho jeho geografické okolie, 

politická situácia, právne predpisy, ekonomická situácia v krajine, technologické 

vymoženosti a tiež demografická štruktúra spoločnosti (vzdelanie, vek).  

Veľký význam sa však v súčasnej dobe pripisuje aj CSR, tzv. spoločenskej 

zodpovednosti firiem. Od firiem sa očakáva, že budú investovať viac finančných 

prostriedkov do ekologickej výroby a dbať o vzdelávanie a spokojnosť zamestnancov. 
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4.  Analýza nákladovej štruktúry a identifikácia problematických  

miest 

V tejto kapitole sa budem venovať samotnej analýze nákladovej štruktúry 

výrobnej spoločnosti v období rokov 2007 až 2011 prostredníctvom vertikálnej 

a horizontálnej analýzy nákladov. Základom pre moje výpočty a rozbory budú 

spoločnosťou poskytnuté výkazy ziskov a strát, súvaha (viď. Príloha 1,2 a 3) a hlavná 

účtovná kniha. Spoločnosť mi tiež poskytla údaje o cenách a objemoch produkcie za 

jednotlivé roky. V nasledujúcich kapitolách sa tiež budem venovať  výpočtu bodu zvratu, 

kalkuláciám a nástrojom pre optimalizáciu nákladov v danej spoločnosti.  

4.1. Ekonomická situácia spoločnosti 

Samotná spoločnosť už bola predstavená v úvode práce spolu zo základnými 

informáciami o jej činnosti, nebola však charakterizovaná jej ekonomická situácia. Jej 

vývoj bol značne ovplyvnený finančnou krízou, ktorá pretrvávala na svetových trhoch od 

roku 2007. Z pohľadu hospodárskeho výsledku podnik dosahoval do roku 2008 zisku 

každoročne takmer 5 500 EUR, v roku 2009 dosiahol ale výraznú stratu v hodnote 

23 841 EUR. V rokoch 2010 a 2011 dosahovala spoločnosť opäť zisk, dokonca 

významnejší ako pred zásahom krízy. Vzhľadom na veľkosť spoločnosti je možné 

považovať zisk za pomerne nízky, je však dôležité prihliadnuť k náročnému charakteru 

výroby. V tabuľke 4.1. uvádzam porovnanie celkových výnosov a celkových nákladov. 

  

V tabuľke 4.1. je názorne viditeľný nepomer medzi hodnotou hospodárskeho 

výsledku a sumou výnosov a nákladov. Je však zaujímavé, že aj keď celkové výnosy po 

kríze v roku 2008 poklesli, hospodársky výsledok sa zvýšil. Toto môže byť spôsobené 

úpravou stavu zamestnancov a pokrízovou snahou o zefektívnenie výrobného procesu.  

Pre lepšie predstavenie diania v spoločnosti uvádzam horizontálnu analýzu 

najvýznamnejších položiek vo výkaze ziskov a strát, rozdelenú na analýzu výnosov 

(tabuľka 4.2.) a analýzu nákladov (tabuľka 4.3.).  

  2007 2008 2009 2010 2011 

∑ Výnosy 19 079 668 € 19 675 437 € 10 280 599 € 12 255 543 € 13 084 383 € 

∑ Náklady 19 074 294 € 19 670 019 € 10 304 440 € 12 233 588 € 13 043 349 € 

Výsledok hospodárenia 5 374 € 5 418 € -23 841 € 21 955 € 41 034 € 

Tabuľka 4.1. – Prehľad výnosov a nákladov spoločnosti 
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Hodnota absolútnej zmeny je vypočítaná ako rozdiel hodnoty položky v danom 

období a jej hodnoty v  období tomuto predchádzajúcom. Percentuálna zmena je 

následne počítaná ako hodnota absolútnej zmeny a hodnota položky v prvom období. 

  2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 

  zmena % zmena % zmena % zmena % 

Výroba     59 504 €  0,31% - 8 756 099 €  -46,11%   1 901 194 €  18,58%   923 785 €  7,61% 

Tržby z pred. vlast. výrobkov a 
služieb 

- 169 199 €  -0,89% - 8 744 983 €  -46,39%   1 609 821 €  15,93%   876 209 €  7,48% 

Zmena stavu 
vnútroorganizačných zásob 

  229 969 €  -253,07% - 322 955 €  -232,18%      192 964 €  -104,95% - 15 396 €  -169,09% 

Aktivácia - 1 266 €  -100,00%      311 839 €  
 

       98 409 €  31,56%     62 972 €  15,35% 

Tržby z predaja dldb. majetku a 
materiálu 

  395 565 €  290,28% - 487 519 €  -91,67%        67 156 €  151,53% - 91 293 €  -81,90% 

Ostatné výnosy z hosp. činnosti     18 427 €  3350,36% - 17 720 €  -93,38%          7 244 €  576,29% - 7 733 €  -90,97% 

Výnosové úroky - 5 €  -15,63% - 22 €  -81,48% - 4 €  -80,00%              1 €  100,00% 

Kurzové zisky   122 278 €  1030,92% - 133 478 €  -99,51% - 646 €  -97,73%       4 080 €  27200,00% 

Tabuľka 4.2. – Horizontálna analýza výnosov z VZZ 

Z tabuľky 4.2. je najvýznamnejší vývoj a zmena vo výnosoch z výrobnej činnosti, 

kde nastal v roku 2009 prepad oproti predchádzajúcemu obdobiu o 46%. 

V nasledujúcich obdobiach sa už výnosy z výrobnej činnosti vyvíjali pozitívnym smerom.  

Väčšiu pozornosť však budem venovať horizontálnej analýze nákladov, 

znázornenej v tabuľke 4.3.  K najvýraznejším zmenám opäť došlo v období finančnej 

krízy, tzn. v období rokov 2008-2009. Výrobná spotreba nákladov tu poklesla o takmer 

50%, čo bolo spôsobené viac ako polovičným poklesom produkcie (z 82 259 m3 v roku 

2008 na iba 35 671 m3 v roku 2009). Týmto sa „ušetrilo“ tiež okolo 50% nákladov na 

spotrebe materiálu a energií. K poklesu došlo aj u osobných  a mzdových nákladov. 

Príčinou bolo znižovanie stavu zamestnancov. V roku 2008 zamestnávala spoločnosť 

297 zamestnancov, v roku 2009 už len 212. Trend znižovania počtu zamestnancov 

v spoločnosti pretrvával aj po naštartovaní výroby a konečný počet zamestnancov 

v roku 2011 bol 149 zamestnancov, pričom v roku 2010 zamestnávala spoločnosť 183 

zamestnancov.  

 V rokoch 2010 a 2011 sa trh začal aktivovať a narastal aj objem produkcie, 

o približne 10 tisíc m3 ročne.  S tým súvisí aj plynulý medziročný rast nákladov 

spojených s výrobnou činnosťou.  
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2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 

  zmena % zmena % zmena % zmena % 

Výrobná spotreba - 468 € 0,00% - 7 645 006 € -49,47% 2 056 320 € 26,34% 1 092 655 € 11,08% 

Spotreba materiálu, energie a ostat. 
neskladovateľných dodávok 

- 401 514 € -3,46% - 6 025 757 € -53,73% 1 375 728 € 26,51% 516 317 € 7,87% 

Služby 401 046 € 10,45% - 1 619 249 € -38,21% 680 592 € 25,99% 576 338 € 17,47% 

Pridaná hodnota 59 972 € 1,72% - 1 111 093 € -31,41% - 155 126 € -6,39% - 168 870 € -7,43% 

Osobné náklady 259 116 € 8,18% - 1 213 634 € -35,41% - 115 045 € -5,20% - 223 088 € -10,63% 

Mzdové náklady 173 164 € 7,85% - 895 021 € -37,60% - 23 907 € -1,61% - 159 409 € -10,91% 

Odmeny členom orgánov spoločnosti - € 0,00% - € 0,00% - € 0,00% - 1 688 € -47,09% 

Náklady na sociálne poistenie 63 233 € 8,03% - 314 614 € -36,97% - 17 074 € -3,18% - 48 860 € -9,41% 

Sociálne náklady 22 719 € 13,34% - 3 999 € -2,07% - 74 064 € -39,19% - 13 131 € -11,43% 

Dane a poplatky - 49 142 € -49,47% - 21 275 € -42,38% 5 204 € 17,99% - 10 249 € -30,03% 

Odp. a opravné pol. k dldb. nehm. a 
dldb. hmot. majetku 

33 691 € 18,90% - 34 047 € -16,07% - 78 314 € -44,03% 3 719 € 3,74% 

ZC pred. dldb. maj. a pred. materiálu 353 419 € 286,18% - 413 754 € -86,76% 52 091 € 82,47% - 95 193 € -82,60% 

Tvorba a zúčt. oprav. pol. k pohľ. - € 
 

440 € 
 

- 881 € -200,23% 441 € -100,00% 

Ostat. náklady na hosp. činnosť 5 988 € 22,37% - 24 991 € -76,30% 13 240 € 170,57% 21 444 € 102,10% 

Kurzové straty - 6 066 € -35,55% - 9 605 € -87,36% - 704 € -50,65% - 669 € -97,52% 

Ostatné náklady na fin.činnosť 162 € 3,96% - 1 903 € -44,72% - 272 € -11,56% - 865 € -41,59% 

Tabuľka 4.3. – Horizontálna analýza nákladov z VZZ  

Dôležitou pre posúdenie nákladovej štruktúry je tiež vertikálna analýza nákladov, 

ktorá má väčšiu vypovedaciu schopnosť o štruktúre nákladov v podniku.  Tabuľka 4.4. 

zachytáva percentuálny podiel jednotlivých vybraných položiek z výkazu ziskov a strát 

na celkových nákladoch, ktoré predstavujú 100%.  

 
2007 2008 2009 2010 2011 

Celkové náklady = 100% 19 074 294 € 19 670 019 € 10 304 440 € 12 233 588 € 13 043 349 € 

Výrobná spotreba 81,01% 78,56% 75,77% 80,63% 84,00% 
Spotreba materiálu, energie a ost. 
neskladovateľných dodávok 60,90% 57,01% 50,36% 53,66% 54,29% 

Služby 20,11% 21,54% 25,41% 26,97% 29,71% 

Osobné náklady 16,61% 17,43% 21,49% 17,16% 14,38% 

Mzdové náklady 11,57% 12,10% 14,41% 11,94% 9,98% 

Odmeny členom orgánov spoločnosti 0,02% 0,02% 0,03% 0,03% 0,01% 

Náklady na sociálne poistenie 4,13% 4,33% 5,21% 4,24% 3,61% 

Sociálne náklady 0,89% 0,98% 1,83% 0,94% 0,78% 

Dane a poplatky 0,52% 0,26% 0,28% 0,28% 0,18% 
Odpisy a opravné pol. k dldb. nehm. 
a hmot. majetku 0,93% 1,08% 1,73% 0,81% 0,79% 

ZC pred. dldb. maj. a pred. materiálu 0,65% 2,42% 0,61% 0,94% 0,15% 

Tvorba a zúčt. oprav. pol. k pohľ. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Ostatné náklady na hosp. činnosť 0,14% 0,17% 0,08% 0,17% 0,33% 

Kurzové straty 0,09% 0,06% 0,01% 0,01% 0,00% 

Ostatné náklady na fin. činnosť 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,01% 

Tabuľka 4.4. – Vertikálna analýza nákladov z VZZ 
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Ako vyplýva už zo samotného popisu spoločnosti, podnik je čisto výrobného 

charakteru. Tomu zodpovedá aj vertikálna analýza nákladov – podiel výrobnej spotreby 

na celkových nákladoch neklesá ani v jednom zo sledovaných období pod 75%.  Vo 

väčšine je tento podiel dokonca vyšší ako 80%. Zo zložiek výrobnej spotreby je 

najvýznamnejšia spotreba materiálu a energií, ktorá sa na celkových nákladoch podieľa 

minimálne 50%. Pod hladinou podielu 20% na celkových nákladoch sa pohybujú osobné 

náklady, z ktorých prevažnú časť tvoria mzdové náklady. Ich podiel na celkových 

nákladoch má od roku 2009 klesajúcu tendenciu, ktorá súvisí s už spomínaným 

znižovaním stavu zamestnancov. Ostatné položky predstavujú podiel na celkových 

nákladoch menší ako 5%.  

Pre dotvorenie predstavy o ekonomike spoločnosti je nevyhnutné zmieniť sa aj 

o niektorých položkách zo súvahy – o neobežnom majetku, obežnom majetku (zásobách, 

materiály a pohľadávkach) a záväzkoch. Tieto najvýznamnejšie údaje zo súvahy  

prehľadne zachytáva tabuľka 4.5.  

Strana aktív  2007 2008 2009 2010 2011 

Spolu majetok 6 047 797 € 7 909 383 € 6 428 729 € 5 482 665 € 6 038 841 € 

Neobežný majetok 1 131 950 € 1 598 344 € 1 442 766 € 1 351 461 € 1 297 712 € 

Dlhodobý hmotný majetok 1 131 950 € 1 598 344 € 1 442 766 € 1 351 461 € 1 297 712 € 

- Pozemky 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 

- Stavby 567 156 € 758 976 € 721 861 € 711 903 € 698 361 € 

- Samost.hnut. veci a súbory hnut. vecí 514 794 € 789 368 € 670 905 € 589 558 € 549 351 € 

Obežný majetok 4 914 631 € 6 304 289 € 4 982 452 € 4 130 188 € 4 740 380 € 

Zásoby 1 597 423 € 1 320 628 € 779 019 € 492 690 € 791 306 € 

- Materiál 1 510 748 € 1 094 856 € 737 107 € 441 672 € 746 580 € 

Krátkodobé pohľadávky 3 255 223 € 4 965 041 € 4 193 927 € 3 622 917 € 3 932 123 € 

Pohľadávky z obchodného styku 3 250 418 € 4 960 192 € 4 188 934 € 3 622 459 € 3 931 089 € 

Finančné účty 57 237 € 11 698 € 3 568 € 7 134 € 8 764 € 

Strana pasív  2007 2008 2009 2010 2011 

Spolu vlastné imanie a záväzky 6 047 797 € 7 909 383 € 6 428 729 € 5 482 665 € 6 038 841 € 

Vlastné imanie 53 765 € 59 183 € 35 342 € 57 297 € 98 331 € 

Záväzky 5 994 032 € 7 850 200 € 6 393 387 € 5 423 940 € 5 932 643 € 

Krátkodobé záväzky 5 857 398 € 7 694 659 € 6 265 627 € 5 298 381 € 5 800 245 € 

Záväzky z obchodného styku 5 550 814 € 7 241 889 € 5 876 920 € 4 040 346 € 4 225 956 € 

Tabuľka 4.5. – základné údaje zo súvahy 

Menej ako 20% podiel na celkových aktívach tvorí neobežný majetok, z ktorého 

najvýznamnejšie položky sú stavby a samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných 

vecí – hlavne teda stroje. Zvyšok aktív je tvorený väčšinou obežným majetkom. Ten  

v podstate predstavujú hlavne krátkodobé pohľadávky a zásoby. 
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Pohľadávky spoločnosti presahujú 50% celkových aktív, čo je spôsobené ťažkou 

situáciou v odvetví – zákazníci nedokážu hradiť svoje záväzky spoločnosti. S týmto 

súvisí aj pomerne veľká zadlženosť spoločnosti; záväzky tvoria podstatnú časť pasív, 

presahujúcu 95%. Spoločnosť nemá dostatok prostriedkov na hradenie svojich 

záväzkov.  

V tejto súvislosti nie je súčasná situácia spoločnosti príliš priaznivá – na jednej 

strane sa spoločnosť snaží o vymáhanie svojich pohľadávok prostredníctvom 

faktoringových a forfaitingových spoločností, na strane druhej však sama musí čeliť 

týmto vymáhaniam a exekučným konaniam zo strany svojich veriteľov.  

4.2. Nákladovosť podniku 

Tento ukazovateľ vyjadruje, koľko nákladov v peňažnom vyjadrení vynaložila 

spoločnosť na 1 Euro tržieb. Za optimálnu je považovaná hodnota ukazovateľa 

nepresahujúca hodnotu 1. V tom prípade sú tržby vyššie ako náklady a firma tvorí zisk. 

Nákladovosť tržieb podniku budem počítať podľa vzorca (3.16.), tzn. ako podiel 

nákladov (vlastných nákladov výroby a odbytových nákladov) a výnosov (tržieb).  

Tabuľka 4.6. uvádza vstupné údaje, ktorých podstatou sú hodnoty z prevádzkovej 

činnosti podniku. 

 

2007 2008 2009 2010 2011 

Výnosy 18 930 953 € 18 990 457 € 10 234 358 € 12 135 552 € 13 059 337 € 

Náklady 19 049 377 € 19 651 981 € 10 299 714 € 12 232 329 € 13 022 058 € 

Nákladovosť 1,0063 1,0348 1,0064 1,0080 0,9971 

Tabuľka 4.6. – Vstupné údaje pre výpočet nákladovosti 

 Ako vyplýva z tabuľky, spoločnosť dosiahla priaznivej hodnoty ukazovateľa až 

v roku 2011, keď hodnota nákladovosti činila 0,9971. V ostatných obdobiach dosahovali 

náklady vyššej hodnoty ako výnosy, čo znamená, že spoločnosť nebola z činnosti 

zisková. Najmenej efektívne v rámci sledovaných období vyrábal podnik v roku 2008, 

keď na korunu tržieb strácal 0,0348 Eura. Ukazovateľ v rokoch 2007 až 2011 

nedosahoval extrémnych hodnôt. 

 Vývoj nákladovosti zachytáva aj graf 4.1. Určite pozitívnym znamením je 

klesajúca hodnota tohto ukazovateľa do budúcnosti, spôsobená najmä pokrízovým 

zefektívnením výrobného procesu a úpravou stavu zamestnancov. 
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Graf 4.1. - Nákladovosť 

4.3. Náklady z výkazu zisku a strát 

Okrem vyššie uvádzaných analýz nákladových položiek z výkazu zisku a strát, je 

možné využiť aj analýzu nákladov z prevádzkovej, finančnej a mimoriadnej činnosti.  

V grafe 4.2. je znázornený vývoj prevádzkových nákladov, ktoré v podstate 

kopírujú vývoj celkových nákladov. Tento fakt vyplýva z vertikálnej analýzy, pretože 

položky výrobnej spotreby a osobných nákladov presahujú 90% podielu na celkových 

nákladoch.  

 

Graf 4.2. – Vývoj prevádzkových nákladov 

Do roku 2008 náklady z prevádzkovej činnosti postupne rástli spolu s rastom 

objemu produkcie, s nástupom krízy v roku 2009 sa prepadli takmer na polovičnú 

hodnotu. Od roku 2010 sa výrobná činnosť podniku rozbieha a s tým súvisí aj postupný 

rast nákladov z výrobnej činnosti. 
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Okrem prevádzkových nákladov obsahuje výkaz ziskov a strát aj náklady 

z finančnej činnosti. Ich vývoj je uvedený v grafe 4.3. Najväčší podiel na finančných 

nákladoch tvorí položka kurzových strát; konkrétne v roku 2007 presahujú kurzové 

straty 17 000 EUR a v roku 2008 je to viac ako 10 000 EUR. Po prijatí eura v roku 2009 

sa však táto položka minimalizuje a tým rapídne klesajú aj celkové finančné náklady. 

 

Graf 4.3. – Vývoj finančných nákladov 

Poslednou nákladovou položkou vo výkaze ziskov a strát sú mimoriadne náklady. 

Tie však v analyzovanej spoločnosti dosahovali počas rozoberaných období nulovú 

hodnotu.  

4.4. Variabilné a fixné náklady 

Ďalšou alternatívou klasifikácie nákladov je ich delenie v závislosti na zmeny 

objemu produkcie, a to na variabilné a fixné náklady. V dlhodobom časovom horizonte je 

možné považovať všetky náklady za variabilné. V krátkodobejšom pohľade sa však 

rozlišuje, ako reagujú náklady na zmenu produkcie. 

Ako bolo vyššie uvedené, toto delenie je založené skôr na odhade účtovnej 

jednotky a jej názore na podstatu jednotlivých nákladových položiek. Delenia nákladov 

na fixné a variabilné, ktoré je uvedené v tabuľkách 4.7. a 4.8., vzniklo po konzultáciách 

v analyzovanom podniku. 

Tabuľka 4.7. zachytáva fixné náklady. Do týchto bola zaradená napríklad časť 

nevýrobnej spotreby materiálu a energie, členské príspevky, nájomné, pravidelné 
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preškoľovanie zamestnancov,  mzdy technicko-hospodárskych pracovníkov (THP), 

základná zložka mzdy zamestnancov, platby za audit a odmeny členom orgánov 

spoločnosti.  

FIXNÉ NÁKLADY 

  Položka 2007 2008 2009 2010 2011 

501 Spotreba materiálu (kancel, ostat. nepriame)      516 712 €         463 269 €       356 189 €      241 145 €       269 168 €  

502 Spotreba energie (časť)        87 103 €         111 004 €       109 204 €      105 628 €       107 843 €  

511 Opravy a údržba DHM (stála)      186 573 €         172 115 €         74 452 €      103 989 €       106 014 €  

512 Cestovné        75 858 €           77 746 €         76 915 €        16 476 €         23 015 €  

513 Náklady na reprezentáciu          7 054 €                209 €              362 €               41 €              125 €  

518 
Služby (audit, členské príspevky, školenia, živ. 

prostredie, nájom)   3 657 637 €      3 716 717 €    2 609 595 €   3 229 198 €    3 184 566 €  

521 Mzdové náklady - THP      502 841 €         527 115 €       328 842 €      336 525 €       413 118 €  

  Mzdové náklady - mzdy robotníci      520 409 €         552 176 €       342 756 €      347 525 €       367 642 €  

523 Odmeny členom orgánov spol.          3 585 €             3 585 €           3 585 €          3 585 €           1 897 €  

524 Náklady na sociálne zabezpečenie      460 225 €         498 891 €       314 686 €      304 755 €       282 262 €  

527 Sociálne náklady      170 257 €         192 976 €       188 977 €      114 913 €       101 783 €  

531 Daň z mot. vozidiel        29 279 €                195 €              289 €               15 €                19 €  

538 Ost. dane a poplatky        70 066 €           50 009 €         28 639 €        34 118 €         23 879 €  

  Odpisy DNM a DHM      178 215 €         211 906 €       177 859 €        99 545 €       103 264 €  

542 Predaný ost. mat.      123 496 €         476 915 €         63 160 €      115 252 €         42 980 €  

56. Finančné náklady        21 154 €           15 250 €           3 742 €          2 768 €           1 239 €  

  Fixní náklady celkom 6 610 464 € 7 070 078 € 4 679 252 € 5 055 478 € 5 028 814 € 

Tabuľka 4.7. – Fixné náklady 

 Vývoj fixných nákladov zodpovedá vývoju celej ekonomickej situácie podniku. Ich 

hodnota sa vyvíjala v podstate stabilne, väčšia zmena nastala len v roku 2009. 

V porovnaní s vývojom variabilných nákladov sa ich zníženie produkcie nedotklo tak 

významne. Vývoj fixných nákladov bol najviac ovplyvnený zmenou položky služby, kde 

sa spoločnosť snažila ušetriť prostredníctvom znížených príspevkov do testovania 

výrobkov a tiež sa zriekla časti priestorov, ktoré mala v nájme. Výraznejšie tiež poklesli 

mzdové náklady, a to vplyvom znižovania stavu zamestnancov. 

 V tabuľke 4.8.  je uvedená štruktúra variabilných nákladov v podniku. Väčšinový 

podiel tu predstavuje položka výrobná spotreba materiálu. Táto položka aj najcitlivejšie 

reaguje na zmeny množstva vyrábanej produkcie – s už spomínaným prepadom 

produkcie v roku 2009 o takmer polovicu sa o 50% znižuje aj hodnota tejto zložky. Do 

variabilných nákladov bola tiež zaradená spotreba energie, ktorá tiež kopíruje vývoj 

vyrábaného množstva. Ďalšími zložkami sú napríklad časť opráv a údržieb DHM a mzdy 

robotníkov súvisiace s výkonom. 
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VARIABILNÉ NÁKLADY 

Položka 2007 2008 2009 2010 2011 

Spotreba materiálu (bet. rohože, cement, 

kamenivo, ost. priamy materiál) 
10 817 244 € 10 785 128 € 4 493 197 € 6 012 697 € 6 546 331 € 

Spotreba energie (výroba)         195 209 €           255 007 €      228 408 €        207 256 €         295 736 €  

Opravy a údržba DHM           87 798 €             82 870 €        37 036 €          48 936 €           56 951 €  

Mzdové náklady - mzdy robotníci      1 056 763 €        1 144 343 €      656 755 €        706 051 €      927 341 €  

Náklady na sociálne zabezpečenie         306 816 €           332 593 €      209 792 €        203 170 €         188 176 €  

Variabilní náklady celkom 12 463 830 € 12 599 941 € 5 625 188 € 7 178 110 € 8 014 535 € 

Tabuľka 4.8. – Variabilné náklady 

 Vzájomné porovnanie  vývoja fixných a variabilných nákladov v období piatich 

rokov spracováva graf 4.4. Názorná je tu väčšia citlivosť variabilných nákladov na zmeny 

objemu produkcie, keď tie v roku 2009 poklesli so znížením objemu produkcie o viac 

ako polovicu. Naopak fixné náklady sa vyvíjali v podstate plynulo bez výraznejších 

výkyvov.  

 

Graf 4.4. – Vývoj fixných a variabilných nákladov 

4.5. Analýza bodu zvratu 

Pre analýzu bodu zvratu sú potrebné údaje o množstve produkcie, jej ceny 

a hodnota variabilných a fixných nákladov. Spoločnosť mi poskytla údaje o hodnote 

tržieb z predaja betónových výrobkov a ich objem v m3. Hodnota variabilných a fixných 

nákladov bola určená v predchádzajúcej kapitole.  

Vzhľadom na dostupné údaje o produkcii a jej cenách budem pre výpočet bodu 

zvratu používať vzorec pre podnik vyrábajúci jeden výrobok, tzn.: 
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Vstupné údaje pre túto analýzu sú uvedené v tabuľke 4.9.  

  2007 2008 2009 2010 2011 

Objem výroby [m
3
] 65 911 82 259 35 671 46 603 56 037 

Tržby  18 930 953 € 18 990 457 € 10 234 358 € 12 135 552 € 13 059 337 € 

Priemerná cena na m
3
 (p) 287,22 € 230,86 € 286,91 € 260,40 € 233,05 € 

Var. náklady na jednotku (n) 189,10 € 153,17 € 157,70 € 154,03 € 143,02 € 

Fixné náklady (F) 6 610 464 € 7 070 078 € 4 679 252 € 5 055 478 € 5 028 814 € 

Tabuľka 4.9. – Vstupné údaje pre analýzu bodu zvratu 

Dosadenie do vzorca za jednotlivé obdobia: 

2007:       
         

       –       
  

         

     
           m

3 

2008:       
         

       –       
  

         

     
           m

3  

2009:       
         

       –        
  

         

      
          m

3 

2010:       
         

       –       
  

         

      
           m

3 

2011:       
         

               
  

         

     
           m

3 

Pre porovnanie výsledkov so skutočným produkovaným množstvom uvádzam 

graf 4.5. Z grafu a výpočtov vyplýva, že produkcia spoločnosti sa pohybovala do roku 

2010 pod hranicou bodu zvratu. V roku 2011 prekročila túto hranicu o 178 m3. 

  

Graf 4.5. – porovnanie skutočnej produkcie a produkcie v bode zvratu 
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V skutočnosti však podnik dosahoval zisku a nebol stratový okrem roku 2009. 

Spoločnosť tento nepomer dorovnávala napríklad predajom majetku. 

Súčasť výpočtu je aj určenie krycieho príspevku, ktorý tvorí menovateľ vzorca 

pre výpočet bodu zvratu. Slúži na úhradu fixných nákladov a zisku. Pokiaľ sa produkcia 

firmy nachádza pod bodom zvratu, slúži krycí príspevok na úhradu fixných nákladov. 

V prípade že je skutočná produkcia nad bodom zvratu, uhrádza zisk. V analyzovanej 

spoločnosti slúži krycí príspevok do roku 2010 iba na úhradu fixných nákladov. V roku 

2011 objem produkcie tesne prekračuje hranicu bodu zvratu a tvorí sa zisk.  

Poznať vývoj krycieho príspevku v podnikovej praxi je veľmi dôležité. Jeho 

pokles indikuje pokles zisku. Práve preto je nutné mať informácie o tom, že krycí 

príspevok nedosahuje plánovanej úrovne včas, aby bolo možné učiniť prípadné 

nápravné opatrenia. Najčastejšími príčinami poklesu krycieho príspevku býva menší 

objem predaja výrobkov, nárast jednotkových nákladov alebo pokles predajných cien.  

Krycí príspevok v skúmanej spoločnosti má klesajúcu tendenciu, a to napriek 

poklesu jednotkových nákladov. Príčinou môže byť rýchlejší pokles ceny za posledné 

obdobia v snahe zvýšiť konkurencieschopnosť predaja. 

4.6. Kalkulácie 

Oblasť kalkulácií je pre podnik mimoriadne dôležitá. Umožňuje zistiť rentabilitu 

jednotlivých výrobkov a služieb, riadiť výrobkovú štruktúru, pretože jednotlivé výrobky 

podniku prispievajú rôznou mierou k tvorbe zisku.  

Spoločnosť mi sprístupnila údaje potrebné pre kalkuláciu niekoľkých produktov 

z celého výrobkového sortimentu a ich základné technické údaje. Jedná sa o betónové 

výrobky, konkrétne murovacie a debniace tvárnice.  

V tabuľke 4.10. je zachytené spracovanie mesačnej kalkulácie deviatich 

produktov. Na úvod tabuľky sú uvedené základné parametre výrobku – objem 

a hmotnosť jedného kusu. Nižšie je uvedená priama spotreba materiálu na jeden kus, 

ktorá vychádza z technických údajov o jednotlivých výrobkoch. Priama mzda na hodinu 

je v podniku nastavená na úrovni 4,44 €/hod. Táto hodnota sa u jednotlivých výrobkov 

prepočítava podľa ich prácnosti na konkrétne hodnoty na jeden výrobok. Najväčšiu 

prácnosť zo skúmaných produktov predstavuje produkt TBM 110, ktorého sa za hodinu 

vyprodukuje len jeden celý kus. Z technických parametrov je zrejmé, že sa jedná 
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o najväčší a najťažší výrobok z tu analyzovaných. Naopak najmenej náročný na čas je 

výrobok s označením MT 12/50, ktorého produkcia je 187 kusov za hodinu.  

Výrobná réžie je v spoločnosti stanovená ako 149,74 % zo mzdy. Nájomné je 

stanovené na  m3 výrobku a činí 10,62 €/m3. Spotreba energie je tiež určená ako  

spotreba na m3, čo v peňažnom vyjadrení činí 0,227 €/m3.  Správna réžia je podiel 

nákladov správy (bez  materiálu) z nákladov výroby celkom (tiež bez  materiálu). 

Konkrétne sa jedná o 14,35% z hodnoty súčtu položiek priama mzda, výrobná réžia, 

nájomné a energia. 

Doteraz spomenuté položky tvoria spolu s odbytovou réžiou úplné vlastné 

náklady na kus.  Odbytová réžia je v analyzovanej spoločnosti spätá s hmotnosťou 

výrobkov – jej hodnota je v podstate hmotnosť produktu zadaná v kilogramoch  

prepočítaná na tony. Patria sem náklady súvisiace s prevzatím, balením, skladovaním 

a expedíciou hotových výrobkov.  

Úplné vlastné náklady má opäť najväčšie výrobok s označením TBM 110, a to 

4,436 € na kus. Na prácnejších výrobkoch si podnik stanovil aj vyššiu ziskovú prirážku – 

25%. U ostatných výrobkoch je zisková prirážka stanovená okolo 22%. Po pripočítaní 

ziskovej prirážky k úplným vlastným nákladom dostávame predajnú cenu jedného kusu 

produktu.  

názov. pol. MT 30/37 MT 07/50 DT 30/50 DT 15/50 DT 20/50 MT 12/50 TBM 50 TBM 55 TBM 110 

Objem - m
3
 0,01140 0,00580 0,00970 0,00800 0,00910 0,00710 0,01800 0,02200 0,06400 

Hmotnosť - kg 25,1 12,3 21,5 17,6 20 15,6 41,1 47,3 140 

P. materiál 0,43559 0,22162 0,37064 0,30568 0,34771 0,27129 0,68778 0,84062 2,44544 

P. mzda 0,05550 0,04588 0,04070 0,03108 0,03996 0,02368 0,05550 0,13024 0,37000 

Výrobná réžia 0,08311 0,06870 0,06094 0,04654 0,05984 0,03546 0,08311 0,19502 0,55404 

Nájomné 0,12107 0,06160 0,10301 0,08496 0,09664 0,07540 0,19116 0,23364 0,67968 

Energia 0,00259 0,00132 0,00220 0,00182 0,00207 0,00161 0,00409 0,00499 0,01453 

Správna réžia (14,35%) 0,03764 0,02547 0,02968 0,02359 0,02848 0,01954 0,04792 0,08093 0,23225 

Spolu v EUR 0,73550 0,42458 0,60717 0,49367 0,57470 0,42698 1,06955 1,48544 4,29593 

Odbytová réžia 1 /t 0,02510 0,01230 0,02150 0,01760 0,02000 0,01560 0,04110 0,04730 0,14000 

Úplné vlast. náklady/ks 0,76060 0,43688 0,62867 0,51127 0,59470 0,44258 1,11065 1,53274 4,43593 

ZISK 22,00% 20,00% 22,00% 22,00% 22,00% 22,00% 25,00% 25,00% 25,00% 

PREDAJNÁ CENA  0,928  € 0,533 € 0,767 € 0,624 € 0,726 € 0,540 € 1,355 € 1,870 € 5,412 € 

Tabuľka 4.10. – Kalkulácia vybraných výrobkov podniku 
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Ako bolo spomenutú v úvode kapitoly, kalkulácie sú dôležité aj pre riadenie 

výrobkovej štruktúry produkcie. Podnik by mal podľa informácií o predaných 

množstvách, o svojich výrobných kapacitách, príspevkom na úhradu a s využitím práve 

informácií z kalkulácií stanoviť, aké množstvo ktorého produktu je pre neho optimálne 

vyrábať, aby dosiahol maximálneho efektu z výroby, tzn. optimalizovať portfólio 

výrobkov.  

V súčasnej nepríjemnej situácií by sa podnik mal zamerať na výrobu tých 

výrobkov, z ktorých má najväčší celkový prínos – a to nielen z pohľadu percenta zisku. Je 

potrebné zohľadniť aj počet predaných kusov u každého výrobku. Najväčšie percento 

zisku má podnik zo skúmaných výrobkov u produktu TBM 110. Pokiaľ však predá len 

minimálne množstvo tohto výrobku v porovnaní s ostatnými, nie je pre neho v tejto 

situácii efektívne ho vyrábať. Zbytočne sa tým zaťažuje výroba, viaže sa tu materiál, 

pracovníci, technika a čas. Tieto by pritom mohli byť efektívnejšie využité pri produkcii 

predávanejšieho výrobku, aj keď s nižším ziskovým percentom. 

4.7. Riadenie nákladov 

Riadenie nákladov neznamená nutne len ich znižovanie, ale ide o proces 

dlhodobého strategického riadenia všetkých nákladových položiek v celom podniku. 

Najvýznamnejšími nástrojmi riadenia nákladov sú technicko-hospodárske normy, 

kalkulácie, rozpočtovníctvo a efektívne riadenie zásob. 

4.7.1. Technicho-hospodárske normy 

Technicko-hospodárske normy predstavujú akési záväzné predpisy, ktorými sa riadi 

činnosť podniku. Ich využitie v podniku je pomerne široké – pomáhajú pri plánovaní 

výroby, pri zostavovaní plánových kalkulácií, tvorbe plánu nákupu a slúžia tiež ako 

podklad pre hodnotenie pracovníkov.  

V analyzovanom podniku nie sú zavedené technicko-hospodárske normy, výrobní 

technici nevyhodnocujú výrobný proces. Spoločnosť hodnotí výrobu podľa výsledkov 

dosiahnutých v minulých obdobiach, pracovníkov vo výrobe podľa vyrobených kusov.  

Podnik by si mal stanoviť normy v oblastiach spotreby materiálu, práce, kapacitné 

normy, normy zásob. Ako konkrétny príklad uvádzam normu spotreby materiálu na 
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výrobok, normu spotreby náradia, normu spotreby energie, odpisovú normu, kapacitnú 

normu. 

Podrobnejšie sa budem venovať norme spotreby materiálu. Táto udáva aké 

maximálne množstvo materiálu môže byť spotrebované na jednotku výkonu. Veľkosť 

normy je ovplyvnená druhom výroby, kvalite materiálu, kvalifikácii zamestnancov 

a technickom stave výrobných zariadení.  Skladá sa z troch častí:  

 Užitočná spotreba (množstvo materiálu, ktoré je súčasťou nového výrobku 

a ostane jeho súčasťou aj po opracovaní) 

 Technologický odpad (časť materiálu, ktorá sa nestáva súčasťou nového 

výrobku) 

 Straty (úbytok materiálu, u niektorých druhov materiálu prirodzený – 

vyparovanie tekutín, rozprašovanie cementu...) 

Výsledná hodnota tejto normy pozostáva zo súčtu týchto troch položiek.  

Ďalšou používanou normou je norma zásob, ktorá by pre spoločnosť mohla byť 

tiež použiteľná. Táto norma určuje priemerné množstvo zásob, ktoré má mať výrobná 

jednotka na sklade k plynulému zaisteniu výroby alebo predaja, a to pri minimálnych 

nákladoch. Jej hodnota sa počíta nasledovne: 

Norma zásob = denná spotreba * (1/2 c + poistná zásoba + technická zásoba) 

(kde c – dodávkový cyklus) 

Podnik mi však neposkytol potrebné údaje pre výpočet konečných hodnôt 

noriem.  

4.7.2. Rozpočtovníctvo a plánovanie 

Dôležitým pre správne riadenie je stanovenie plánu, rozpočtov a kontrola ich plnenia. 

Plán si podnik zostavuje na začiatku hospodárskeho roku. Plánuje sa počet vyrobených kusov, 

zostavuje sa plán nákladov a výnosov v jednotlivých oblastiach. Plán sa štvrťročne kontroluje 

a upravuje sa podľa aktuálnej situácie.  

Plány sú v podniku zostavované tiež v dlhodobejšom časovom horizonte – napríklad 

výstavba novej výrobnej haly, rozšírenie sortimentu, nákup nových výrobných zariadení.   
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4.7.3. Riadenie zásob 

Posledným zmieneným nástrojom optimalizácie nákladov bude riadenie zásob. Podnik 

má v tejto oblasti stanovenú smernicu, nemá ale určené žiadne maximálne ani minimálne 

limity. Tým pádom môže  hodnota zásob dosahovať nekontrolovateľných hodnôt. Sklad má 

podnik umiestnený v blízkom prenajatom areály, čiže nevznikajú zbytočné náklady na 

prepravu zo vzdialenejších skladov. Vznikajú však nemalé náklady spojené s nájmom týchto 

priestorov, ktoré si spoločnosť prenajíma od sesterskej spoločnosti.  

Najvýznamnejšími položkami na sklade je materiál a hotové výrobky.  

Skladovanie 

Smernica zahŕňa skladový poriadok materiálových zásob, preberanie zásob, ich 

evidenciu, uskladňovanie, výdaj materiálových zásob a starostlivosť o materiálové zásoby. 

      Prebierka materiálu a jeho vstupná kontrola sa uskutočňuje vo vyhradenom priestore 

skladu. Pri dodaní materiálu do skladu sa materiál umiestni na mieste určenom na jeho 

prebierku. Vstupná kontrola sa vykonáva vizuálne – obhliadkou materiálu – prepočítaním, 

premeraním, porovnaním množstva skutočnej dodávky s údajmi na dodacom liste.                

Po vykonaní prebierky materiálu sa táto potvrdí na dodacom liste. V prípade nezhody sa táto 

nezhoda  vyznačí na dodacom liste a nezhodný materiál sa nepreberie od dodávateľa.  

Po vykonaní vstupnej kontroly (prebierky) sa vykoná príjem materiálu. Tzn, 

vystavenie dokladu o prijatí materiálu do skladu, vystavenie skladovej karty a označenie 

materiálu štítkom. Sklad je vybavený skladovacími regálmi so stanovenou nosnosťou 

jednotlivých regálov. Teplota pre uskladňovanie materiálu je stanovená v rozmedzí 0 – 30° C. 

      Materiál po jeho prijatí do skladu a zaevidovaní sa uskladní v sklade podľa plánu 

skladovania. Podmienkou pre uskladnenie materiálu je, aby skladovací priestor bol čistý, 

priestranný a upravený pre uskladnenie prijatého druhu materiálu. Miesto uskladnenia 

materiálu má byť prístupné pre účely vykonania jeho priebežnej obhliadky, výdaja 

a inventúry.  

      Ďalšia činnosť, ktorej smernica venuje pozornosť je starostlivosť o materiálové 

zásoby; a to evidenčnú starostlivosť a fyzickú starostlivosť. Evidenčná starostlivosť znamená 

vedenie dôslednej evidencie materiálových zásob – zachytávanie ich pohybu (príjem, výdaj), 
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vykonávanie inventúry materiálových zásob, archivovanie dokladov o evidencii 

materiálových zásob. Fyzická starostlivosť znamená vykonávanie priebežnej obhliadky 

uskladneného materiálu, vizuálne preverovanie jeho fyzického stavu. Ďalej môže zahŕňať 

prípadné usporiadanie  zásob z hľadiska ich druhovej príbuznosti, triedenie materiálu podľa 

frekvencie jeho používania.  

ABC a JIT 

Práve v poslednej časti smernice je náznak o triedení zásob podľa frekvencie 

používania - spotreby, o čo sa snaží metóda ABC. Zásoby sú rozdelené podľa obrátky zásob 

na rýchlo-obratové, stredne obratové a pomalo-obratové. Podľa tohto kritéria sa určuje ich 

objem.  

Ďalším spôsobom ako by mohlo dôjsť k optimalizáciu stavu zásob, by bola aplikácia 

metódy Just In Time. Túto metódu samozrejme nie je možné uplatniť pri všetkých 

dodávateľoch a odberateľoch. Použiteľná je napríklad u tuzemských dodávateľov, u ktorých 

sú kratšie dodacie časy a vzdialenosti, sú schopnejší pohotovejšie reagovať na okamžité 

požiadavky svojho zákazníka. Táto metóda je tiež podmienená existenciou kvalitných 

komunikačných kanálov. Pre jej aplikáciu musí dôjsť k dôraznej zmene vo vzťahu dodávateľ 

– odberateľ, preprava musí byť zaistená kvalitnými prepravcami.  

Princípom je aktuálna výrobná spotreba. Vyrába sa na objednávku a materiál 

nevyhnutný pre túto objednávku je dodávaný v tesnom predstihu, čo znižuje náklady na 

skladovanie. Dôraz je kladený na efektívne využívanie času, prostriedkov a kapacít.            

Pre zvládnutie aplikácie tejto metódy by bolo ideálnym zriadiť logistický útvar.  
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5. Návrhy a doporučenia 

Na základe zistených výsledkov by sa spoločnosť mala sústrediť na optimalizáciu 

predovšetkým vo výrobnej činnosti, zefektívniť vymáhanie pohľadávok a tiež aktívne jednať 

s podnikmi, ktorým spoločnosť sama dlží. Z mojich znalostí prostredia a atmosféry 

v podniku, prechádza podnik v súčasnosti ťažším obdobím – čelí exekúciám, konkurenčnému 

tlaku od väčších nadnárodných spoločností a tiež výraznejším personálnym zmenám.  

Ako určila analýza bodu zvratu, podnik sa pohybuje tesne okolo bodu nulového zisku 

a výroba nepokrýva fixné náklady. Tie sú následne dotované napríklad predajom dlhodobého 

majetku. Spoločnosť by určite mala zvážiť množstvo vyrábaných kusov vo vzťahu k cene 

a jednotkovým variabilným nákladom. Keďže mi spoločnosť poskytla údaje len o celkových 

tržbách na m
3
, a nie o tržbách za jednotlivé druhy výrobkov, je ťažké určiť, ktorý produkt je 

najviac problémový. Táto nízka úhrada fixných nákladov môže byť spôsobená napríklad 

predajom pod cenu alebo výraznými množstevnými zľavami.  

Každopádne by sa však podnik mal zamerať na výrobu tých výrobkov, z ktorých má 

v konečnom dôsledku najväčší prínos. K tomuto je potrebné zohľadniť počet predaných 

kusov a snažiť sa zamerať len na tie, z ktorých má podnik najväčší úžitok. Naopak obmedziť 

by sa mala výroba nízko-obratových produktov. Takúto výrobu si podnik v súčasnej situácii 

nemôže dovoliť – vznikajú tu náklady súvisiace s prevádzkou zariadení, osobné náklady 

a ďalšie, ktoré predaj niekoľkých kusov výrobku nie je schopný pokryť.     

Z uvedených kalkulácii vyplýva, že najvýznamnejšiu časť jednotlivých výrobkov tvorí  

priama spotreba materiálu. Hneď za touto hodnotou nasleduje položka nájomné. Spoločnosť 

si prenajíma skladovacie priestory od sesterského podniku. Pri analýze fixných nákladov 

(tabuľka 4.7. - fixné náklady) je zrejmé, že práve nájom tvorí ich podstatnú časť – väčšinou 

okolo 50%. Je treba zvážiť, či sa v dlhodobom časovom horizonte neoplatí viac vybudovať, 

respektíve kúpiť vlastné priestory, čím by poklesla hodnota fixných nákladov a v rámci 

kalkulačného určenia nákladov by tu tiež vznikol väčší priestor pre zisk podniku.  

Väčšiemu prehľadu a kontrolovateľnosti výroby by tiež napomohlo zavedenie noriem 

a ich kontrolovanie. Spolu so snahou o optimalizáciu stavu zásob, by mohla spoločnosť 

zvýšiť efektívnosť výrobného procesu.  

Ďalším výrazným problémom podniku je zadlženosť a nevymožiteľnosť vlastných 

pohľadávok. Pri pohľade na súvahu je alarmujúci vysoký stav záväzkov spoločnosti, ktorých 
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hodnota presahuje 95% hodnoty celkových pasív. Pohľadávky dosahujú len polovičnej 

hodnoty aktív.  Tento problém je v pokrízovej situácii ťažko riešiteľný, určite je však 

nevyhnutný aktívny kontakt s veriteľmi – snaha o vyjednanie reálnych splátkových 

kalendárov alebo predĺženie doby splatnosti faktúr.  

V opačnom prípade, pri vymáhaní pohľadávok, spoločnosť využíva služby 

forfaitingových a faktoringových spoločností, a to predovšetkým ťažko vymožiteľných 

pohľadávok. Túto situáciu ešte zhoršujú kamarátske vzťahy vedenie – dlžník. Dochádza 

k vydávaniu tovaru napriek neplateniu faktúr. Prítomná je aj akási strnulosť riadenia, ktorá 

podnik v dnešnom rýchlom prostredí oslabuje. 

V prípade, že spoločnosť zvládne vyriešiť súčasnú situáciu, by som navrhovala tiež  

stanovenie limitov u niektorých dôležitých ukazovateľov a pravidelnú kontrolu ich hodnôt. 

Konkrétne napríklad pomerové ukazovatele rentability a aktivity.  

Za ukazovatele rentability uvádzam rentabilitu vlastného kapitálu (ROE). Ide o pomer 

zisku po zdanení a vlastného kapitálu. Tento ukazovateľ je kľúčovým pre vlastníkov. 

Poskytuje im informáciu o úspešnosti investícií. Vytvorený zisk sa v tomto prípade posudzuje 

ako zárobok kapitálu, ktorý do podniku vložili.  

Veľkým problémom podniku sú, ako už bolo zmienené, záväzky a pohľadávky. Túto 

oblasť riešia pomerové ukazovatele aktivity – obrat a doba obratu pohľadávok, respektíve 

záväzkov. Obrat pohľadávok (záväzkov) je určený ako pomer hodnoty tržieb a hodnoty 

pohľadávok (záväzkov). Tento ukazovateľ nás informuje o rýchlosti transformácie 

pohľadávok na hotovosť (v prípade záväzkov o rýchlosti ich hradenia). Doba obratu vypovedá 

o obrate za sledované obdobie. Tiež by bolo vhodné sledovať obrat zásob (pomer tržieb 

a zásob) a dobu ich obratu. Doba obratu zásob udáva, koľko dní sú obežné aktíva viazané 

v zásobách. U ukazovateľov aktivity sú za optimálne vyššie hodnoty obratu a  kratšia doba 

obratu, ale tiež nie extrémne vysoké a nízke hodnoty týchto ukazovateľov. 

Toto, si myslím, sú základné problémy spoločnosti a možnosti ich riešenia.                 

Z charakteru výroby podniku a situácie v tomto odvetví vyplýva, že ešte nejaký čas potrvá, 

kým sa spoločnosť spamätá zo zásahu finančnej krízy. Vzhľadom na neustály boj o existenciu 

neostávajú prostriedky na inovácie a rozvoj, čím výrazne stráca oproti zahraničným 

konkurentom. Na druhú stranu však má spoločnosť dlhú históriu a silnú tradíciu medzi 

zákazníkmi.  
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6. Záver 

Analýza nákladov a výnosov, ich štruktúra a trend je dôležitým prvkom pre 

vyhodnotenie situácie podniku.  Dôkladné spracovanie tejto problematiky umožňuje podniku 

vyhodnotiť a lokalizovať problémové miesta, ktorým je potrebné venovať pozornosť.  

Cieľom mojej diplomovej práce bolo analyzovať nákladové položky vo výrobnej 

spoločnosti a navrhnúť optimalizačné opatrenia, ktoré by mohli spoločnosti pomôcť pri 

zefektívňovaní činnosti.  

V teoretickej časti mojej práci sa zaoberám vymedzením základných pojmov ako 

napríklad náklad, nákladovosť, bod zvratu a kalkulácia. V praktickej časti analyzujem 

náklady za obdobie piatich rokov, a to od roku 2007 až po rok 2011. Pre rozbor nákladov som 

využila najskôr horizontálnu a vertikálnu analýzu, ktorá podáva základný obraz o zložení 

a smerovaní nákladov v podniku. Ďalším krokom bolo posúdenie nákladov podľa výkazu 

ziskov a strát, konkrétne prevádzkových, finančných a mimoriadnych nákladov. Za hodnotené  

obdobia som analyzovala náklady z pohľadu ich vzťahu a spôsobu reakcie na vývoj objemu 

produkcie.  Tiež bol určený bod zvratu a krycí príspevok za jednotlivé roky. Podľa 

poskytnutých údajov som zostavila kalkuláciu na niekoľko druhov výrobkov zo sortimentu 

spoločnosti. Ďalej som sa venovala spôsobom riadenia nákladov v danom podniku 

a základným optimalizačným metódam.  

Výstupom mojej diplomovej práce je samotná praktická časť a tiež návrhy 

a doporučenia pre riešenie zistených problémových miest. Zistené hodnoty len potvrdili 

aktuálnu situáciu spoločnosti. Najväčším problémom sú v súčasnosti určite nevymožiteľné 

pohľadávky a vysoké záväzky. Neostávajú voľné prostriedky pre inovácie a rozvoj, čím 

spoločnosť výrazne stráca oproti konkurencii. Svoj podiel na súčasnej situácii má určite aj 

akási strnulosť riadenia. V prípade, že podnik zvládne súčasnú situáciu, bolo navrhnuté 

sledovanie a cielovanie základných pomerových ukazovateľov.  
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Zoznam použitých skratiek: 

ABC – activity-based-costing 

BEP analýza – Break-even-poitn analýza 

CSR - corporate social responsibility 

JIT – Just-in-time 

ROE - rentability vlastného kapitálu 

ROA – rentabilita celkového kapitálu 

THN – technicko-hospodárske normy 
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