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Abstrakt 

 

Táto diplomová práce je zameraná na analýzu vplyvu nárastu objemu produkcie a zavedenie 

nového výrobku na vývoj fixných nákladov. 

Diplomová práca je rozdelená na tri časti. V prvej časti je popísaná teória. V druhej časti 

diplomovej práce je predstavená spoločnosť  Continental Matador Truck Tires s.r.o. so sídlom 

v Púchove. Tretia časť je venovaná praktickému využitiu teórie, tzn. že, sú tam uvedené 

výpočty, grafy a závery k tejto diplomovej práci. 

Cieľom diplomové práce bolo popísať súčasný spôsob riadenia nákladov vo firme Continental 

Matador Truck Tires s.r.o., následne spraviť analýzu vývoja fixných nákladov. V rámci tejto 

analýzy bol aj použitý bod zvratu. Na koniec sú v práci uvedené odporučenia na možné 

zlepšenie súčasného stavu. 

  

Kľúčové slová: náklady, fixné náklady, variabilné náklady, bod zvratu, kalkulácie, krycí 

príspevok, 

 

Abstract 

 

This thesis aims to analyze the impact of increased volume of production and introduction 

of new product for development of fixed costs. 

The thesis is divided into three parts. The first section describes the theory. In the second part 

of this thesis is presented the Continental Matador Truck Tires Ltd. company with residence 

in Púchov. The third section is devoted to the practical use of theory. That means that there 

are pictured calculations, graphs and conclusions of this thesis. 

Aim of this thesis is to describe the current way of managing costs in the 

Continental Matador Truck Tires Ltd. company and after that do an analysis of the 

development of fixed costs. As part of this analysis was used the break-even point. At the end 

of the work are introduced the advices for the possible improvement of the current state. 

  

Keywords: costs, fixed costs, variable costs, break-even point, calculations, code 

contribution. 
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1 Úvod 

 

Presadiť sa na trhu a obstáť v konkurencii je v dnešnej dobe aj pre veľké a úspešné firmy čím 

viac náročnejšie. Úspech ako taký závisí na mnohých faktoroch. Jedným z tých faktorov je aj 

riadenie nákladov. A práve nákladmi sa budem zaoberať v mojej diplomovej práci.  

Pre svoju prácu som si vybral podnik Continental Matador Truck Tires s.r.o. Púchov. 

Dôvodov pre tento výber je viacero: 

 

- gumárenské odvetvie patrí k tradičným dodávateľom do automobilového priemyslu, 

ktorý patrí k ťahúňom nielen českej ale aj slovenskej ekonomiky,  

- Continental Matador Truck Tires s.r.o. Púchov patrí v našom regióne k hlavným 

zamestnávateľom.  

- ako výrobný podnik spĺňa podmienky pre diplomovú prácu. 

 

Cieľom tejto diplomovej práce je popísať súčasný spôsob riadenia nákladov  v spoločnosti 

Continental Matador Truck Tires s.r.o..Na základe získaných teoretických poznatkov sa 

v práci analyzuje vplyv nárastu objemu produkcie a zavedenie nového výrobku na vývoj 

fixných nákladov. Následne sa vypočíta aj bod zvratu. Posledným bodom diplomovej práce je 

návrh možných zlepšení v podniku.  

 

Manažment musí mať znalosti o aktuálnom stave svojej firmy. V podnikovej ekonomike je 

viacero metód sledovania a riadenia nákladov. Je dôležité sa včas a správne rozhodnúť. 

K rozhodovaciemu procesu pomáha aj bod zvratu. Bod zvratu pomáha racionalizovať 

nákladovú štruktúru podniku a sledovať vývoj nákladov a hospodárskeho výsledku. 

Hospodársky výsledok je hlavný ukazovateľ úspešnosti výrobného podniku, avšak nie je to 

jeho cieľ !  
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2 Rozdelenie nákladov 

 

Náklady podniku vyjadrujú v peňažných jednotkách čiastky, ktoré podnik účelne vynaložil v 

danom časovom období na získanie výnosov. Náklady musia vždy súvisieť s výnosmi daného 

časového obdobia a je nutné ich odlišovať od peňažných výdajov. V podnikovej praxi majú 

náklady, ako hodnotovo vyjadrenie spotreby živé a zvecnenej práce, významnú úlohu. Aby mohli 

byť urobené správne manažérske rozhodnutia o ďalšom vývoji podniku a náklady mohli byť 

efektívne riadené, je nutné ich vhodné členenie. Klasifikačné hľadiska sú rôzne a sú dané účelom 

sledovania nákladov. Evidenciu nákladov v podniku zabezpečuje účtovníctvo podniku. To sa 

obvykle člení na finančné účtovníctvo, nákladové účtovníctvo a manažérske účtovníctvo. [15]  

Podľa Popeska sú náklady jedným z najdôležitejším ukazovateľom hospodárnosti 

podniku. Náklady môžeme rozdeliť z viacerých hľadísk na: [23] 

Druhové členenie nákladov. 

Rozdelenie nákladov podľa účelu , ku ktorému boli vynaložené. 

Kalkulačné členenie nákladov. 

Klasifikácia nákladov vo vzťahu k objemu produkovaných výkonov. 

Relevantné a irelevantné náklady. 

Utopené náklady. 

Oportunitné náklady. 

 

2.1 Druhové členenie nákladov  

 

Druhové členenie nákladov je najbežnejším prístupom ku klasifikácií nákladov v bežnom 

finančnom účtovníctve. V rámci tejto klasifikácie členíme náklady podľa druhu 

spotrebovaného externého vstupu  do podnikového transformačného procesu. Jedná sa 

o rozdelenie nákladov , ktoré zodpovedajú finančnému pojatiu nákladov. Toto členenie 

nákladov sa používa i pri konštrukcii štandardných účtových výkazov, napr. pri tvorbe výkazu 

zisku a straty. V účtovníctve nájdeme relatívne detailné členenie nákladov, ale v zásade 

existuje niekoľko elementárnych nákladových druhov, ktoré nájdeme takmer v každom 

podniku. medzi nákladové druhy patrí: [23] 

- Spotreba materiálu, energie a externých služieb, 

- Osobné náklady (mzdy, sociálne náklady,...), 
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- Odpisy hmotného a nehmotného investičného majetku, 

- Použitie externých prác a služieb, 

- Finančné náklady. 

Druhové členenie nákladov je pre nás a naše snahy o nákladovú optimalizáciu potrebné. 

Relatívny podiel jednotlivých nákladových druhov nám môže pri jednotlivých organizáciách 

napovedať, akú rolu hrá určitý nákladový druh a aký je jeho význam. Tím nám tiež môže 

pomôcť rozlíšiť na ktoré nákladové druhy sa máme zamerať pri snahe o nákladovú 

optimalizáciu alebo ako sa v absolútnej hodnote prejaví relevantní úspora určitého 

nákladového druhu. Na druhej strane nám ale také členenie nákladov nič nehovorí o tom, ako 

a k akému účelu boli tieto náklady vynaložené. Z druhového členenia nákladov nezistíme, 

k akým činnostiam a aktivitám sa tieto náklady vzťahujú a aká je ich väzba na podnikové 

výkony.   [23] 

 

2.2 Rozdelenie nákladov podľa účelu, ku ktorému boli vynaložené 

 

Ak chceme poznať vzťah nákladov k efektívnosti uskutočňovaných operácií, je pre nás 

druhové členenie nákladov úplne nevyhovujúce. Pre určenie vzťahov jednotlivých 

nákladových položiek k podnikovým výkonom a ich efektívnosti sa používa niekoľko 

odlišných členení. Prvým z nich je členenie nákladov na :  

- Náklady technologické, 

- Náklady na obsluhu a riadenie. 

Náklady technologické sú náklady, ktoré sú bezprostredne vyvolané nijakou technológiou 

alebo s ňou nijakým spôsobom účelovo súvisí ( odpisy zariadení slúžiacich k výrobe, spotreba 

materiálu určitého množstva a kvality).  

Náklady na obsluhu a riadenie slúžia k zaisteniu doprovodných činností technologického 

procesu ( spotreba energie v kanceláriách, mzdy administratívnych pracovníkov). 

Pre rozhodovací proces je často dôležité vyjadriť náklady vo vzťahu ku konkrétnemu výkonu 

či jednici. Podľa tohto pohľadu delíme náklady na : [23] 

- Náklady jednicové, 

- Náklady režijné. 

Náklady jednicové (prime costs) sú tou časťou nákladov technologických, ktorá nielen že 

súvisí s technologickým procesom ako takým, ale súvisí priamo s jednotkou uskutočňovaného 

výkonu , ako je napríklad jeden výrobok. [23] 
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Náklady režijné (overhead costs) v sebe zahrňujú náklady na obsluhu a riadenie a tú časť 

nákladov technologických, ktorá nesúvisí s jednotkou výkonu, ale s technologickým 

procesom ako celkom. 

Medzi účelové členenie nákladov sa často radí i klasifikácia nákladov podľa zodpovednosti za 

ich vznik. V rámci tejto klasifikácie sa konkretizuje vzťah nákladov k určitému 

vnútropodnikovému stredisku. [23] 

 

2.3 Kalkulačné členenie nákladov  

 

Základným predpokladom pre efektívne riadenie nákladov je schopnosť identifikovať 

účelnosť a účelovosť ich vynakladania. Snaha o dosiahnutie tejto účelnosti a účelovosti je 

v praxi predstavovaná snahou identifikovať náklady vo vzťahu k určitým podnikovým 

činnostiam a výkonom. Podstatou týchto úvah je schopnosť podniku alebo riadiacej jednotky 

priradiť náklady týmto podnikovým výkonom. [23] 

Predmetom kalkulácie nemusí byť len výkon, predstavovaný určitým výrobkom, ale obecne tiež 

poskytovaná služba, vyjadrená v nákladnej doprave napr. prepravenými tonokilometrami, v 

energetike spotrebovanou energiou v kilowatthodinách, v opravárenskej a údržbárskej činnosti 

počtom hodín vynaložených na opravy a údržbu zariadenia, ubytovacích službách veľkosťou 

prenajatej plochy, v zdravotníckych zariadeniach počtom obsadených lôžok za deň, v 

stravovacích zariadeniach počtom vydaných jedál apod.[19]  

Predmetom kalkulácií vo výrobných podnikoch nemusí byť len jeden výrobok, ale viac drobných 

výrobkov napr. klince, matice to môže byť napr. 1 kg výrobkov. Naopak u väčších a zložitejších 

výrobkov môže byť kalkulácia rozdelená na menšie časti. Predmetom kalkulácie je teda obecne 

kalkulovaný výkon alebo tzv. kalkulačnú jednotku, ktorú je nutné presne vymedziť.[18]  

 

Rozhodujúcim hľadiskom je priraditeľnosť a zistiteľnosť nákladu na jednotku výkonu 

(kalkulačnú jednotku). Z tohto pohľadu náklady delíme: [6] 

 

Priame náklady – náklady, ktoré súvisia s určitým druhom výkonu, ktorého výška je na 

daný výkon zistiteľná, spravidla možnosti vážení spotreby, meraním, existenciou normy, 

detailným technologickým postupom alebo projektom. 

 

Nepriame náklady – tieto náklady sa nedajú zistiť na daný výkon 

.  
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Náklady priame sú také náklady, ktoré môžeme špecificky a exkluzívne vzťahovať 

k nejakému nákladovému objektu (napr. výrobku). Naproti tomu nepriame náklady nemôžu 

byť špecificky a exkluzívne vzťahované k určitej aktivite hlavne z dvoch dôvodov: [23] 

1. Ak exkluzívna väzba  medzi nákladom a objektom neexistuje, jedná sa o režijný náklad. 

2. Ak exkluzívnu väzbu nie sme schopní v rámci účtovej evidencie nákladov identifikovať, 

alebo pre nás táto identifikácia nie je z nákladového hľadiska relevantná.  

 

 

2.4 Klasifikácia nákladov vo vzťahu k objemu produkovaných výkonov 

 

Členenie nákladov vo vzťahu k objemu produkovaných výkonov je vnímané ako jeden 

z najvýznamnejších nástrojov riadenia nákladov. Toto členenie býva tiež považované za 

špecifický nástroj manažérskeho účtovníctva, pretože na rozdiel od vyššie uvedených 

klasifikácií, ktoré boli zamerané v podstate na minulé, už spotrebované náklady, je cieľom 

členenia  vo vzťahu k výkonom zamerané na skúmanie chovania nákladov za predpokladu 

rôznych variant objemu budúcich výkonov. Poznanie toho, ako budú náklady reagovať na 

zmenu objemu výkonov, sa stáva jedným zo základných  nástrojov pre tvorbu manažérskeho 

rozhodovania. Objem výkonov môže byť v praxi meraný veľkým množstvom ukazovateľov, 

ako napríklad je počet predaných alebo vyrobených kusov, odpracovaných hodín, 

najazdených kilometrov....  V rámci členenia rozlišujeme tieto základné kategórie nákladov: 

[23] 

 

- variabilné náklady 

- fixné náklady  

- zmiešané náklady 
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Obr.1.: Zobrazenie závislosti nadproporcionálnych a podproporcionálnych nákladov 

Zdroj: POPESKO, B. Moderní metody řízení nákladů. Praha: Grada Publishing, 2009. 

 

Variabilné náklady ( variable costs) môžeme obecne definovať ako náklady, ktorých výška sa 

pri zmene objemu výkonu zmení (viď obr.2). Najdôležitejšou zložkou variabilných nákladov 

sú tzv. proporcionálne náklady; výška týchto nákladov sa mení priamoúmerne s úrovňou 

aktivity . Celkové proporcionálne variabilné náklady majú lineárny charakter, pričom 

jednotkové variabilné náklady majú konštantný charakter. 

Nie všetky variabilné náklady podniku budú mať striktne proporcionálny charakter (viď 

obr.1). V niektorých prípadoch môže nastať situácia, kedy náklady rastú rýchlejšie alebo 

pomalšie  ako objem produkcie. V prípade, že náklady rastú rýchlejšie než objem produkcie, 

hovoríme o tzv. nadproporcionálnych nákladoch. Náklady, ktoré rastú pomalšie ako objem 

produkcie, označujeme ako tzv. podproporcionálne náklady [23].
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Obr.2.: Celkové a jednotkové variabilné náklady 

Zdroj: POPESKO, B. Moderní metody řízení nákladů. Praha: Grada Publishing, 2009. 

 

Fixné náklady (fixed costs) predstavujú také náklady, ktoré zostávajú nemenné pri rôznych 

úrovniach aktivity organizácie v priebehu určitého obdobia. Príkladom takéhoto typu nákladu 

môže byť odpisy budov. Fixné náklady sú špecifické tým, že celkové fixné náklady zostávajú 

pri rôznych úrovniach aktivity podniku konštantné (viď obr.3), jednotkové fixné náklady, teda 

fixné náklady pripadajúce na jednotku produkcie, sa z rastom objemu výkonu znižujú.   [23] 

 

Obr.3.: Celkové a jednotkové fixné náklady 

Zdroj: POPESKO, B. Moderní metody řízení nákladů. Praha: Grada Publishing, 2009. 

 

Veľká časť nákladových položiek bude vykazovať určitý zmiešaný charakter. Budú 

obsahovať variabilnú i fixnú zložku. Náklady tohto typu budeme označovať ako zmiešané 

náklady (semi-variable costs). Pri aplikácií klasifikácie nákladov je nutné si uvedomiť, že táto 

klasifikácia môže byť spravená vždy len k určitej časovej perióde. [2] 
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2.5 Relevantné a irelevantné náklady 

 

Koncept relevantných a irelevantných nákladov sa začal používať pre hodnotenie 

manažérskych rozhodnutí s cieľom eliminovať skreslenie, ktoré nám môžu do 

rozhodovacieho procesu priniesť irelevantné náklady a ich zahrnutie do rozhodovacieho 

procesu.  

Pri relevantných nákladoch (relevant costs) sa ich výška v závislosti na prijatí alebo neprijatí 

daného rozhodnutia zmení. [23] 

 

Na druhej strane irelevantné náklady (irrelevant costs) zostávajú nemenné bez ohľadu na to, 

ktorý variant daného manažérskeho rozhodnutia bude prijatý. [23] 

 

2.6 Utopené náklady 

 

Utopené náklady (sunk costs), alebo niekedy tiež umŕtvené náklady , je termín, ktorý sa 

používa pre vymedzenie ďalšej kategórie manažérskych nákladov. Jedná sa o náklady, ktoré 

boli v minulosti vynaložené a ktoré nemôžu byť zmenené žiadnym rozhodnutím urobeným 

v budúcnosti. Jedná sa o určitú variantu irelevantných nákladov. Pre utopené náklady sú 

charakteristické nasledujúce súvislosti: [23] 

- vynakladajú sa pred zahájením výroby 

- ich celkovú výšku nejde ovplyvniť 

- jedinou možnosťou ich zníženia je opačne pôsobiace investičné rozhodnutie   

- jedná sa napríklad o odpisy fixných aktív 

- je pre ne typický relatívne vzdialený časový úsek medzi výdajom a vyjadrením nákladu[23] 

 

Pre manažérske rozhodovanie je potrebné si uvedomiť, že hoci sa tieto utopené náklady môžu 

týkať daného rozhodnutia, mali by sme vzhľadom k ich charakteru, z posudzovania pri tvorbe 

rozhodnutia vylúčiť, pretože podobne ako irelevantné náklady môžu negatívne ovplyvniť 

výsledok rozhodovacieho procesu. [23] 

 

2.7 Oportunitné náklady 

 

Náklady vo vzťahu k svojmu pojatiu môžeme rozdeliť na : 
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- implicitné náklady sú v rámci účtovníctva evidované v presnej výške 

- explicitné náklady nie sú evidované v účtovníctve, prípadne v inej výške, ale v rámci 

ekonomického posudzovania ich berieme do úvahy. [23] 

 

Oportunitné náklady (oportunity costs), niekedy sa tiež nazývajú náklady obetované 

príležitosti, nie sú v presnej výške účtovníctvom evidované a majú teda charakter 

implicitných nákladov. Predstavujú hodnotu ušlého príjmu z alternatívy, ktorej prijatie bolo 

akceptovaním zvolenej alternatívy znemožnené. Jedná sa o ušlý zisk z rozhodnutí, ktoré sme 

neurobili. [23] 

 

2.8 Analýza Bodu zvratu  

 

Od svojho zavedenia v 19. storočí je analýza bodu zvratu používaná, vylepšovaná, 

upravovaná a rozširovaná v snahe znížiť alebo opraviť jej obmedzenie a urobiť ju použiteľnú 

pre ďalšie a ďalšie obchodné situácie. Navzdory svojej kritike je analýza bodu zvratu i 

naďalej jedným z najlepších spôsobom, ako sa sústrediť na vzťah medzi nákladmi, objemom 

výroby a ziskovostí. Analýza bodu zvratu skúma, ako sa menia tržby, náklady a zisk so 

zmenami objemu výroby. Je východzím krokom pre mnoho rozhodnutí. [2] 

 

Tradiční analýza bodu zvratu vychádza zo základných obmedzení a predpokladov: [7] 

- Produkcia je rovnaká, tzn., že sa jedná o homogénnu výrobu s jedným druhom výkonu. 

- Všetky náklady sa dajú rozdeliť na fixní a variabilní. 

- Variabilné náklady sa vyvíjajú proporcionálne. 

- Fixné náklady sa nemenia, tzn., že sa predpokladá stálosť inštalovanej výrobnej kapacity, 

cena výrobku sa nemení. 

- Nemenia sa technológie ani organizácia výroby. 

- Celá produkcia je realizovaná. 

- Výrobný proces je kontinuálny. 

 

Základnou otázkou kladenou pri tomto type úloh je, akú úroveň výkonov podniku musíme 

zaistiť, aby došlo k úhrade jak fixných , tak variabilných nákladov. Táto úroveň produkcie je 

obecne označovaná ako bod zvratu. Bod, do ktorého dosiahnutia výrobky len pokrývali 

náklady a od ktorého už začali prispievať k tvorbe zisku. Základným východiskom týchto 
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úvah je klasifikácia nákladov na variabilnú a fixnú zložku. Ak od ceny výkonu (p) odčítame 

jednotlivé variabilné náklady výkonu (b), získame čiastku, ktorá podniku po realizácií 

a predaji výkonu zostane. Táto čiastka slúži v prvej fáze k úhrade existujúcich fixných 

nákladov ,ale až potom, keď počet výkonov bude dostatočný na to, aby pokryl celkové fixné 

náklady, začne tento zostatok prispievať k tvorbe zisku. Rozdiel medzi cenou a variabilnými 

nákladmi v praxi označujeme ako príspevok na úhradu alebo aj ako krycí príspevok 

(contribution margin, Deckungsbeitrag). Jednotkový príspevok na úhradu môžeme vypočítať 

podľa nasledovného vzťahu: [23] 

 

u = p – b 

 

Celkový príspevok na úhradu (U), tvorený všetkými výkonmi, potom vyčíslime ako rozdiel 

medzi celkovými tržbami podniku (T) a jeho celkovými variabilnými nákladmi (VN). [23] 

 

U = T - VN   

 

Bod zvratu (BZ) nám udáva, koľko jednotkových príspevkov na úhradu musí organizácia 

vygenerovať, aby pokryla svoje fixné náklady. [1] 

 

q(BZ) = FN/ (p – b) 

 

Obr.4.: Bod zvratu u lineárnej nákladovej funkcie 
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Ako je z obr.4. evidentné, v prípade že podnik bude produkovať menší objem výkonov, ako je 

hodnota objemu aktivity v bode zvratu, celkové náklady budú vyššie ako tržby a podnik tak 

bude generovať záporný hospodársky výsledok. V bode zvratu bude hospodársky výsledok 

nulový. Od tohto bodu bude podnik generovať zisk, ktorý je v tomto prípade lineárneho 

vývoja celkových nákladov tým vyšší, čím bude vyšší objem produkcie. Takýto podnik je 

motivovaný k tomu, aby produkoval čo najviac. [23] 

V praxi nám však  riadenie a modelovanie nákladov vo vzťahu ku kapacite  komplikuje celá 

rada faktorov. V prvom rade bude mať nákladová funkcia len ojedinele čisto proporcionálny a 

lineárny charakter. Každý výrobný závod pri nábehu výroby a optimalizácií produkcie bude 

vyrábať menej ako je jeho hranica produkčných možností. Ako je vidieť aj na obr.5. počas 

tejto optimalizácie budú jednotkové fixné a čiastočne i variabilné náklady  značne vyššie ako 

pri ideálnom stave. Chýbajúci pracovníci budú spôsobovať  navýšenie nákladov v podobe 

plytvania energiou, oneskorením produkcie alebo sa budú zvyšovať čakacie lehoty pri 

určitých výrobných postupoch...Pri náraste výkonov budú mať variabilné náklady 

podproporcionálny charakter. 

Ak pri dosiahnutí ideálneho stavu sa bude naďalej podnik snažiť o navyšovanie produkcie, 

nevyhne sa zase určitým dodatočným nákladom či sa jedná o príplatky zamestnancom alebo 

preťažovaním úzkych miest. Variabilné náklady budú mať nadproporcionálny charakter. 

V praxi sa takáto nákladová funkcia volá degresívno-progresívna. 

 

Obr.5.: Analýza bodu zvratu u degresívno-progresívnej funkcie 

Zdroj: POPESKO, B. Moderní metody řízení nákladů. Praha: Grada Publishing, 2009. 
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Ďalší problém je, že objem výkonov podniku je stanovený v naturálnych jednotkách . 

Základným predpokladom hore uvedených postupov je že podnik vyrába jeden typ výrobku. 

Pri rôznorodej produkcii musíme pre vyjadrenie závislosti nákladov objemu výroby použiť 

tzv. globálnu nákladovú funkciu, kde variabilné náklady nie sú vyjadrené vo svojej peňažnej 

hodnote, ale ako tzv. pomerový ( halierový) ukazovateľ variabilných nákladov (h), ktorý 

vyjadruje podiel variabilných nákladov na celkovej produkcii (tržbách). Vzťah pre vyjadrenie 

bodu zvratu pri rôznorodej produkcii bude vypadať nasledovne: [23] 

Popesko popisuje vzorec vyjadrujúci, že pri rôznorodej produkcii musíme pre vyjadrenie 

závislosti nákladov objemu výroby použiť tzv. globálnu nákladovú funkciu, kde variabilné 

náklady nie sú vyjadrené vo svojej peňažnej hodnote, ale ako tzv. pomerový ( halierový) 

ukazovateľ variabilných nákladov (h), ktorý vyjadruje podiel variabilných nákladov na 

celkovej produkcii (tržbách). Vzťah pre vyjadrenie bodu zvratu pri rôznorodej produkcii bude 

vypadať nasledovne: [23] 

 

BZ = F/ 1-h   kde   h = VN/Celkové tržby 

 

 

Pri analýze bodu zvratu je popri úrovne variabilných , fixných a celkových nákladov, úrovne 

tržieb a objemu výroby nutné sledovať ešte ďalší faktor, ktorý vzťahy medzi týmito 

veličinami ovplyvňuje. Je im maximálna kapacita výkonu. V niektorých prípadoch sa môže 

dokonca stať, že bod zvratu môže ležať nad úrovňou maximálnej kapacity inštalovaných 

zariadení a jeho dosiahnutie je používanou technológiou nemožné. Pre vyjadrenie tohto 

faktoru sa používa ukazovateľ, ktorý sa nazýva kritické využitie výrobnej kapacity a udáva 

nám aký je podiel využitej kapacity v bode zvratu: [23] 

 

KVK(%) = Q(BZ)*100 / Q(max) 

kde 

KVK – kritické využitie kapacity, 

Q(BZ) – objem výkonov v bode zvratu 

Q(max) – maximálny objem výkonov 
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3 Kalkulácie  

 

Kalkulácie sú výpočet nákladov, zisku, ceny prípadne inej finančnej veličiny na jednotku 

výkonu – výrobok, jednotku práce, službu a pod.. Jednoducho povedané na naturálne 

vyjadrený výkon. Kalkulácia môže byť podrobnejšie členená až na dielčie časti výrobku, 

činnosti, na jednotlivé výrobné operácie alebo naopak na celkovú investičnú akciu alebo na 

iný väčší celok. [5]   

Kalkulácia má význam pre zobrazenie vzájomného vzťahu vecnej a hodnotovej stránky 

podnikania lebo zobrazuje vzájomný vzťah medzi naturálnym vyjadrením výkonom a jeho 

finančným ohodnotením. Tieto informácie sú pre podnik kľúčové, tento vzájomný vzťah 

nejde podceňovať alebo ho nehodnotiť vôbec. Každý výdaj by mal mať prínos, preto musíme 

vedieť, čo v akej finančnej hodnote nám prinesie to, čo vynaložíme. Kalkulácie sú teda: 

1) Činnosť, ktorá je smerovaná ku zistení nákladov na konkrétny výkon podniku, ktorý je 

presne vymedzený čo sa týka druhu, množstva a akosti – hovoríme tomu kalkulačná jednotka. 

2) Výsledok výpočtu celkových nákladov na kalkulačnú jednotku. 

3) časť informačného systému podniku, ktorú je možné vyčleniť a ktorá je úzko spojená 

s manažérskym (nákladovým) účtovníctvom. [5]   

 

Kalkulácie sú vytvárané rôznymi metódami, ktoré sú závislé na: [5]   

a) predmetu kalkulácie 

b) spôsobu priraďovania nákladov predmetu kalkulácie, 

c) štruktúre nákladov, ktoré sa zisťujú alebo stanovujú 

 

Metóda kalkulácie je teda: [5]   

1) spôsob stanovenia predpokladanej výške nákladov na určitý výkon podniku 

2) následné zistenie skutočných nákladov na určitý výkon podniku 

 

3.1 Predmet kalkulácie 

 

Predmetom kalkulácie by v zásade mali byť všetky výkony a to buď konečné alebo dielčie, 

ktoré sú v podniku robené. Je pravdou, že v praxi sa kalkulácie používajú len tam, kde je 

výroba alebo poskytovanie služieb natoľko rozmanité a rozsiahle že bez kalkulácií by nebolo 
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možné stanoviť cenu výkonov. V niektorých prípadoch je predmetom kalkulácie nielen 

konkrétny výkon , ale ten je ešte ďalej špecifikovaný podľa odberateľa. Predmet kalkulácie je 

vymedzený kalkulačnou jednotkou a kalkulovaným množstvom. Kalkulačná jednotka je 

konkrétny výkon, ktorý je vymedzený mernou jednotkou druhom, na ktorý sú stanovované 

zisťované náklady. [5]   

 

3.1.1 Priraďovanie nákladov určitému predmetu kalkulácie 

Tu vznikajú dve základné otázky: [5]   

1. Ako priradiť náklady kalkulačnej jednotke? 

2. Za akým účelom priraďovať náklady kalkulačnej jednotke? 

 

AD 1.  Ako priradiť náklady kalkulačnej jednotke? 

Spôsob priraďovania nákladov súvisí obvykle s členením nákladov na priame a nepriame, 

avšak s prihliadnutím k ďalším hľadiskám, ako sú členenia nákladov na : [5]   

- jednotkové a režijné 

- fixné a variabilné 

- relevantné a irelevantné 

3.1.2 Priraďovanie priamych nákladov 

Vzťah priamych nákladov k určitému druhu výkonu je viac-menej ako už vyplýva z ich názvu 

priamy. Znamená to , že je možné pomerne ľahko a presne zistiť alebo stanoviť kalkulačnú 

jednotku, a to u výslednej kalkulácie delením, u predbežnej kalkulácie pomocou noriem. [5]   

3.1.3 Priraďovanie nepriamych nákladov  

Nepriame náklady sú vynakladané spoločne pre viac druhov výrobkov, výkonov, súvisí 

s širokým sortimentom výroby, sú spotrebované pre rôzne činnosti hoci sú vynakladané na 

jednom mieste. Ich vzťah k jednotke výkonu nie je presne stanovený a je charakterizovaný : 

[5]   

 

- vznikajú činnosťou konkrétneho vnútropodnikového útvaru, ktorý zaisťuje rôzne procesy 

v podniku a nesúvisí len s jedným konkrétnym útvarom. 

- ich výška nie je obvykle ovplyvňovaná objemom vyrábanej produkcie, poskytovaných 

služieb apod. A tiež nie je ovplyvňovaná štruktúrou výkonov[5]   
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V niektorých prípadoch objem alebo štruktúra výkonov má vplyv na využitie kapacity 

a neväzne na výšku nepriamych nákladov: [5]   

- sú to náklady vyvolané potrebou určitej kapacity výroby či poskytovaných služieb a v rámci 

tejto kapacity sa nemení 

- sú závislé na objeme konečného objemu výkonov avšak sú výkonom obslužného útvaru, 

nejde ich priamo priradiť na kalkulačnú jednotku. 

 

3.2 Metódy výpočtu  

 

Metódy výpočtu výšky nákladov pre ich priradenie na kalkulačnú jednotku sú rôzne, môžeme 

ich rozdeliť na dve základné skupiny: [5]   

1) Kalkulácia delením  

 - prostá 

 - stupňovitá 

 - s pomerovými číslami 

2) kalkulácia prirážkou 

 - súčtová 

 - diferencovaná 

AD2 Za akým účelom priraďovať náklady kalkulačnej jednotky? 

Hlavným dôvodom a cieľom priraďovania nákladov určitej kalkulačnej jednotky je 

predovšetkým spresnenie informácií o nákladoch potrebných na jednotku výkonu a to 

samozrejme s ohľadom na to, akú rozhodovaciu úlohu je treba riešiť. To znamená, že obecne 

môžeme povedať, že cieľom priradenia nákladov príslušnému výkonu je poskytnúť 

informácie o nákladoch, ktoré sú relevantné určitej rozhodovacej úlohe. [5]   

 

3.3 Princípy priraďovania 

 

Priraďovanie je robené na rôznych princípoch, ktoré môžeme sústrediť do troch základných 

skupín: [8]   

1) princíp príčin vzniku nákladov, 

2) princíp únosnosti nákladov 

3) princíp priemerovania 
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Princíp príčinnosti je informačne najúčinnejší, lebo vychádza z úvahy, že každý náklad más 

voju príčinu, ktorou by mal byť určitý výkon a každý výkon by mal byť zaťažený len tými 

nákladmi, ktoré s ním súvisia. [5]   

Až potom, keď nie je možné alebo účelné používať princíp príčinnosti, použijeme princíp 

únosnosti nákladov. Používa sa predovšetkým v úlohách reprodukčných a úlohách 

zaoberajúcich sa obhajobou ceny. Má to svoju logiku, lebo cena musí byť na takej úrovni, aby 

pokryla jednak náklady spojené s výrobou a tiež aby priniesla podniku očakávaný zisk.  

Až vtedy, keď sa nedá použiť ani jeden z predchádzajúcich princípov, je možné použiť tretí 

princíp, a to je princíp priemerovania. V podstate tu ide o určenie priemerného podielu 

nákladov na jeden výrobok. Obvykle sa používajú tam, kde sú známe informácie o viazanosti 

ekonomických zdrojov v zásobách vlastnej výroby, vo výsledných kalkuláciách za uplynulé 

obdobie a pod. Priraďovanie prebieha v 3 fázach: [5]   

1. Najskôr je nutné priradiť  priame náklady tomu výkonu, ktorý priamo vyvolal ich vznik. 

2. Druhou fázou je čo najpresnejšie určenie nepriamych nákladov vo vzťahu ku konečnému 

výrobku či výkonu, k tomu subjektu, ktorý ich vznik vyvolal.  

3. Treťou fázou je potom čo najpresnejšie vyjadrenie podielu nepriamych nákladov 

pripadajúcich na určitý druh výrobkov. [5]   

 

3.4 Rozvrhová základňa 

 

Rozvrhová základňa je veličina, pomocou ktorej sú nepriame náklady priraďované jednotke 

výkonu. Inak povedané je to zvolený druh priameho nákladu, podľa ktorého podielu na 

jednotku výkonu sú vypočítané taktiež podiely nepriamych nákladov na jednotku výkonu. 

Pri voľbe rozvrhovej základne musíme zvoliť takú, ktorá má najväčšiu vypovedaciu hodnotu. 

Napr.:  [5]    

1) Pri priraďovaní nákladov na spotrebu tepelnej energie to môže byť pomer podlahovej 

plochy jednotlivých častí podniku. 

2) Pre spotrebu pomocného materiálu spotrebovaného na údržbu strojov, počet hodín chodu 

konkrétneho stroja. 

Tento druh rozvrhovej základne má tú výhody, že môže vcelku spoľahlivo nielen priradiť 

určité náklady určitému výkonu, ale tiež môže pôsobiť na výšku vynaložených nákladov 

a stáva sa dôležitým nástrojom riadenia hospodárnosti podniku. [5]   
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3.4.1  Štruktúra nákladov 

Štruktúra nákladov v kalkulácií je stanovená individuálne v každom podniku, nejde stanoviť 

presnú štruktúru, ktorá by platila obecne pre všetky účtovej jednotky. 

Jednotlivé položky nákladov sú zoskupené v tzv. kalkulačnom vzorci. V minulosti bol 

predpisom stanovený tzv. typový kalkulačný vzorec, ktorý zahŕňal najhrubšie členenie 

položiek pre stanovenie ceny výkonu. Bol len základným členením jednotlivých položiek, 

z ktorých sa mohla skladať cena výkonu: [5]   

V žiadnom prípade však nemôže stačiť toto členenie ako kvalitný podklad pre rozhodovanie 

v manažérskom účtovníctve, lebo aj tu je nutné spracovať kalkulácie so zreteľom na účel, pre 

ktorý má byť stanovená a tiež vo vzťahu k užívateľovi tejto informácie. Preto dnes už 

vytvárané kalkulačné vzorce vyjadrujú rôzny vzťah nákladov k cene, používajú rôzne 

varianty štruktúrovania nákladov vo vzťahu k výkonom[5].   

Celá rada organizácii, pôsobiacich hlavne na veľmi konkurenčných trhoch, oddeľuje 

kalkuláciu nákladov a kalkuláciu ceny výkonov. V praxi tak dochádza k tomu, že cena 

výkonu nie je tvorená len ako prirážka k celkovým nákladom, ale je ovplyvňovaná 

konkurenčným prostredím. Podnik je teda nútený tržnú cenu výkonu akceptovať a táto cena 

sa teda stáva akýmsi východiskom pre stanovenie nákladov tohto výkonu. V takýchto 

situáciách sú náklady výkonu charakterizované a kalkulované ako rozdiel medzi cenou 

výkonu a očakávaným ziskom. Takúto kalkuláciu označujeme ako rozdielovú alebo tiež 

retrográdnu kalkuláciu a tomuto charakteru odpovedá tiež použitý kalkulační vzorec (viď 

obr.6). [14] 

 

Obr.6.: Typový kalkulačný vzorec a retrográdny kalkulačný vzorec. 

Zdroj: KRÁL, B. (2006) Manažerské účetnictví. Management Press,Praha ISBN 80-7261-141-0.  



23 
 

3.4.2 Remanencia nákladov  

 

Pojem remanencia nákladov, popr. remanentné náklady je prevzatý z fyziky (remanentný 

magnetizmus). Vyjadruje, že pri poklesu objemu výroby celkové náklady neklesajú po 

rovnakej krivke ako pri raste objemu výroby, ale majú tendenciu klesať pomalšie.[22] 

Veľkosť podniku určuje rozsah potenciálnych faktorov využiteľných v podniku a 

prostredníctvom objemu fixných nákladov ovplyvňuje náklady pripravenosti k prevádzke. 

Rast podniku vedie k investícii do dodatočných potenciálnych faktorov a tím k rastu fixných 

nákladov. Naopak, zmenšenie veľkosti podniku nemusí viesť ku zníženiu miery investícii a 

poklesu fixných nákladov. Pri čiastočnom zastavení časti podniku ďalej existujú fixné 

náklady ako napr. daň z nehnuteľnosti, poistenia, nájmu budov a dlhodobého majetku atd.[17] 

 

Obr.6.: Remanencia nákladov 

Na grafu (obr. 6) je zobrazený priebeh fixných nákladov pri raste objemu výroby a pri 

poklesu objemu výroby. Pre rovnaký objem výroby sú fixné náklady nižšie pri zvyšovaní 

objemu produkcie ako pri jeho znižovaniu. Prejavuje sa na nich určitá zotrvačnosť spôsobená 

tím, že pri klesajúcom objemu výroby nejde všetky fixné náklady odbúrať okamžite. Pri 

poklesu výroby dochádza k menšiemu využitiu výrobnej kapacity a tím nárastu podielu 

nevyužitých fixných nákladov, čo zvyšuje cenu a znižuje konkurencieschopnosť. 

Príčiny nákladovej remanencie môžu byť priame alebo nepriame:[22] 

- Priame – príčiny právnej povahy (existencie rôznych výpovedných lehôt), politika podniku 

(pri prechodnom obmedzovaní výroby je žiaduce udržať kvalifikovaných pracovníkov), 

psychologické činitele (zanedbanie účinnej kontroly nákladov a zásad režimu hospodárnosti, 

vyplývajúcich z oslabenia ich pôsobnosti v období prosperity podniku). 
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- Neprime – neúčinná finančná, účtová a technická kontrola a v dôsledku toho nemožnosť 

včas podniknúť opatrenia proti zvyšovaní fixných nákladov. 

 

Aj keď sa nákladová remanencia prejavuje pri obmedzovaní výroby, je s ňou treba počítať i 

pri plánovaní rozšírenia výroby. Hrozí, že pri nevyužití kapacity by pri následnom 

obmedzení výroby fixné náklady nebolo možné znižovať rovnako rýchlo ako 

prebiehalo ich zvýšenie. Pri rýchlom a neočakávanom útlme výroby je dobré myslieť na to, či 

nie je výhodnejšie ešte nejakú dobu výrobu zachovať. Využitie fixných nákladov (ktoré je 

treba tak či tak uhradiť) dočasnou, ľahko stratovou výrobou by mohlo znamenať menšiu 

stratu, ako okamžité zastavenie výroby. Racionalizačné snahy zastavením výroby stratových 

výrobkov vedie ku zlepšení ziskovej situácie len vtedy, pokiaľ je možné fixné náklady 

špecifické pre danú oblasť znížiť v čo najkratšej dobe. Pokiaľ sa to nepodarí, potom proti 

úbytku odbytu tohto výrobku stoja nezmenené fixné náklady, čo vedie dokonca k zhoršení 

pôvodnej ziskovej situácie. [17] 

 

3.5 Kalkulačný systém 

 

Kalkulácie sa dajú v riadení mnohostranne využiť. A to nielen kalkuláciou nákladov 

konečných výkonov, ale i kalkuláciou nedokončenej výroby , polotovarov, jednotlivých 

činností a operácií. V každej účtovej jednotke sú kalkulácie zdrojom užitočných a potrebných 

informácií. Tieto informácie sa dajú využiť ako : [5]   

- informácie k rozhodovaniu o optimálnom zložení sortimentu výroby či výkonu 

- o tom, či niektoré výrobky budeme vyrábať samy alebo ich radšej nakúpime 

- ako nástroj riadenia hospodárnosti variabilných nákladov výkonu 

- ako nástroj ocenenia zásob vlastnej výroby 

- k hodnoteniu rôznych variant cenových návrhov 

- ako veľmi dôležitý podklad pre tvorbu plánov 

 

Rozmanitosť použitia kalkulácií k rôznym účelom vede podnik k vytvoreniu kalkulačného 

systému lebo nestačí len jedna kalkulácia ale musí sa vytvárať kombinovaný systém 

kalkulácií vo vzťahu k účelu, ktoré mu majú slúžiť. [5]   
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Jednotlivé prvky kalkulačného systému sa potom líšia[5]   

- či zobrazujú plné alebo dielčie náklady 

- metódami priradenie nákladov jednotke výkonu 

- dobu zostavenia a časové možnosti využitia 

 

Spoločným rozlišovacím znakom je potom to, či sú podkladom[5]   

- strategického rozhodovania 

- preventívneho a operatívneho riadenia  

- následného overovania priebehu procesov prebiehajúcich v podniku 

 

Z tohto pohľadu môžeme jednotlivé typy kalkulácie, ktoré tvoria kalkulačný systém rozdeliť 

na : [5]   

- kalkulácie nákladov 

- kalkuláciu ceny 

Kalkuláciu nákladov ďalej delíme na :  

- predbežné 

- výsledné 

 

3.5.1 Predbežné kalkulácie 

Sú zostavované buď prepočtom čiastočne známych údajov a odhadom údajov neznámych 

alebo normovaním a podľa toho členíme kalkulácie na : [5]   

- prepočtové 

- normové 

Normové kalkulácie potom rozlišujeme podľa časového horizontu zostavení na : [5]   

- operatívne 

- plánové 

 

3.5.2 Prepočtová kalkulácia 

Úlohou prepočtových kalkulácií je vytvoriť podklady pre predbežné posúdenie efektívnosti 

novo zavádzaného výrobku alebo poskytované služby, návrhu jeho ceny alebo tiež 

efektívnosti zvažovanej investície. 

Prepočet sa robí pomocou informácií o porovnateľnom výkone s tým, že sú upravené podľa 

odhadu inej náročnosti na práci robotníkov, spotrebu materiálu apod. [5]   
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3.5.3 Operatívna kalkulácia 

Operatívne kalkulácie sa zostavujú a sú teda platné v okamihu zmeny podmienok procesu 

výroby, napr. zmena dodávateľa materiálu, zmena ceny nakupovaného materiálu, dodávka 

nového zariadenia, ktorého využitie malo priniesť úsporu materiálu a miezd sa oneskorila 

apod. Mení sa teda vždy, keď dochádza k zmenám, sú zostavované v položkách priamych 

nákladov. Operatívna kalkulácia sa využíva hlavne pri stanovení úloh jednotlivým výrobným 

útvarom a pre kontrolu ich plnení. [5]   

 

3.5.4 Plánová kalkulácia 

Plánová kalkulácia je posledná z rady predbežných kalkulácii. Je vhodným nástrojom riadenia 

nákladov výkonov v opakovanej, stabilizovanej sériovej i hromadnej výrobe. Podrobnosť 

noriem, na ktorých je plánová kalkulácia postavená, sa však líši: [10] 

 

- v procesnej, plynulej, najskôr aj v hromadnej výrobe, produkujúci jeden alebo niekoľko 

málo výrobkov rovnakého typu a prevedenia, či podľa nemennej receptúry,  

- v heterogénnej často členitej, najskôr malosériovej až veľkosériovej výrobe, produkujúci 

širší sortiment zložitých výrobkov.  

Pretože plánová kalkulácia platí cez celé obdobie, pre ktoré je zostavená, je kalkuláciou 

intervalovou a predstavuje priemerné náklady výroby, vyrábaného behom tohto obdobia. V 

priebehu obdobia svojej platnosti sa plánová kalkulácia realizuje prevádzaním plánovaných 

zmien. Ich výsledkom sú nové operatívne normy, ktoré potom sa vo svojom súhrne 

ukazujú.[10]  

 

3.5.5 Výsledná kalkulácia 

Výsledné kalkulácie sú predovšetkým nástrojom následnej kontroly hospodárnosti, kedy sa 

zisťujú, aké skutočné náklady boli vynaložené v priemere na jednotku výkonov v danom 

období. [5]   

Vysokú vypovedaciu schopnosť má výsledná kalkulácia v podmienkach zákazkového 

systému výroby s dlhým výrobným cyklom. Pri týchto výrobných cykloch je veľmi náročné 

stanoviť s určitou presnosťou budúce náklady, preto je o to dôležitejšia následná kontrola 

týchto plánovaných nákladov, porovnaním so skutočne vynaloženými nákladmi. 
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Naopak v podmienkach hromadnej výroby, kedy konečný spotrebiteľ je v podstate anonymní 

nejde o zákazkový typ výroby, sa výsledné kalkulácie používajú ako nástroj analýzy 

odchyliek od plánových nákladov v jednotlivých útvaroch. [5]   

 

 

Porovnaním plánovej a výslednej kalkulácie predstavuje intervalovú kontrolu plnenia 

plánovaného úkolu [3].  

4 Predstavenie spoločnosti 

 

Spoločnosť Continetal je medzinárodná spoločnosť a je jedným zo svetových 

dodávateľov do automobilového priemyslu, s rozsiahlym know-how výroby plášťov, 

brzdných systémov, dynamickej kontroly vozidiel a tiež elektronických a senzorových 

systémov. Spoločnosť je druhým najväčším automobilovým dodávateľom v Európe. 

Spoločnosť Continental je rozdelená na štyri divízie, s približne 145 tisíc zamestnancami 

pracujúcimi vo viac ako 100 podnikoch, výskumných a testovacích centrách v 27 krajinách. 

 

Bola založená už v roku 1871 v Hanoveri. Ale až v roku 1898 bola začatá výroba 

pneumatík pre automobily. Do vtedy sa firma zaoberala výrobou jednoduchých výrobkov 

z kaučuku. V roku 1904 v nej bola vyrobená prvá pneumatika na svete so vzorovaným 

dezénom. Spoločnosť získala po vojne veľké úspechy v Nemecku a stala sa prvou nemeckou 

spoločnosťou, ktorá vyrába bezdušové pneumatiky. V deväťdesiatych rokoch spoločnosť 

expandovala a dnes je vlastníkom a  výrobcom viacerých obchodných značiek ako: Barum, 

Semperit, Uniroyal, Viking, Matador, ai.     

 

Rozdelenie a charakteristika divízií:  

 

Divízia automotive systémy – výroba a vývoj elektronických brzdných a bezpečnostných 

systémov, hydraulických brzdných systémov, osobnej bezpečnostnej elektroniky, systémov 

elektrických vozidiel a i., 

 

Divízia osobných a ľahkých nákladných plášťov – produkcia zimných a letných 

plášťov, bezpečnostných, bicyklových a motocyklových plášťov, ai., 
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Divízia komerčných pláštov – zameraná na produkciu nákladných a priemyselných 

plášťov, 

 

Divízia ContiTech – je zameraná na inovácie, vývoj a výrobu high-tech produkcie pre 

dopravné pásy, hadice a hadicové potrubia, vzduchové systémy, systémy prenosu energie, 

vibračné a tesniace technológie, fyzikálno-chemické pochody a i. 

 

4.1 Predstavenie spoločnosti Continental Matador Truck Tires s.r.o.  

 

Spoločnosť Continental Matador Truck Tires s.r.o. Púchov (ďalej len Continental Matador) 

vznikla v roku 1998, ako spoločný podnik nemeckej spoločnosti Continental AG a slovenskej 

spoločnosti Matador a.s. Púchov . Svoju činnosť zahájila ku dňu zápisu do obchodného 

registra v roku 1998. Firma svojou činnosťou naviazala na tradíciu a perspektívnosť 

Continentalu. Dnes spoločnosť funguje ako spoločný podnik nemeckej spoločnosti 

Continental AG (76%) a slovenskej spoločnosti Matador a.s. Púchov (24%).  Výška 

základného imania spoločnosti je 83 mil. EUR. Aktíva spoločnosti predstavujú celkovú výšku 

asi  191 mil. EUR. Celkové investície predstavujú za 14 rokov sumu takmer 300 mil. EUR , 

pričom rokom  s najvyššími investíciami, až 88 mil. EUR, bol rok 2 000 a naopak rokom s 

najnižšou výškou investícií, len 1 mil. EUR, bol rok 2005. Počet zamestnancov je 1140 a patrí 

v regióne stredného Považia k významným zamestnávateľom. 

4.1.1 Predmet činnosti 

Predmetom činnosti firmy Continental Matador Truck Tires s.r.o. Púchov je výroba  

nákladných radiálnych plášťov s palcovou radou 22,5“, vyrábané v celokovovom a 

bezdušovom prevedení.     

Výrobná kapacita pneumatík je okolo 2 300 000 kusov za rok.  Väčšina výrobkov je určená na 

export. V roku 2008 bola vyrobená 15-miliónta pneumatika. 

V budúcnosti sa bude kvalitatívna úroveň predmetu činnosti trvale zvyšovať a operatívne 

prispôsobovať požiadavkám zákazníkov. Počíta sa i s nárastom výroby. 

V podniku sú vykonávané pravidelné audity QMS (je držiteľom normy ISO/TS 16949:2002), 

audity EMS (ISO 14001:2004), procesné audity, audity výrobného systému ai. Podnik je 

držiteľom aj prestížneho ocenenia Firma roka 2003, Euroleader za rok 2003 a má ocenia 

v oblasti vzdelávania dospelých.   
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4.1.2 Pracovisko: 

Continental Matador Truck Tires s.r.o. 

T. Vansovej 1054/45 

020 01 Púchov 

IČO: 3630544 

DIČ: SK2020109960 

4.1.3 Odberatelia 

Medzi najvýznamnejších zákazníkov spoločnosti Continental Matador patria najmä 

výrobcovia  nákladných automobilov ako Iveco, Volvo, Scania, Man, Renault.  

Mottom spoločnosti je maximalizácia výsledku práce, cestou minimalizácie vstupov. Je 

pripravená zostať šampiónom nízkych nákladov a lídrom kvality.  

 

4.1.4 Organizačná štruktúra podniku Continental Matador s.r.o.  

Organizačná štruktúra podniku Continental Matador s.r.o. sa člení na: 

-  divizie,  

- oddelenia,  

- bussines (výrobné) tímy, ktoré zaisťujú produkciu plášťov 

- servisné tímy, ktorých úlohou je zabezpečovanie všetkých podporných procesov 

(kvalita, industrializácia výrobkov, podnikové inžinierstvo) 

 Jednotlivé business tímy sú zodpovedné za výrobu plášťov v požadovanej kvalite, pričom sa 

na nej podieľajú všetci členovia tímu. Sú pre ne vypracované motivačné ukazovatele a ciele, 

stanovené k dosahovaniu požadovaného objemu výroby. Business tímy sa delia na samostatné 

výrobné tímy, ktoré tvoria jednotlivé skupiny pracovníkov na strojoch vo výrobe.  

Schéma organizačnej štruktúry spoločnosti je uvedená v prílohe 1. Schéma 

organizačnej štruktúry Continental Matador a v nasledujúcom texte sa budeme venovať 

popisu úloh a činností jej jednotlivých oddelení: 

 

Výroba I - zastrešuje miešanie zmesí a prípravu polotovarov I. 
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Výroba II – nadväzuje technologicky na výrobu I. a zastrešuje i konfekciu, lisovanie, 

dokončovanie a prípravu polotovarov II. 

 

Výroba I. a II. sú jediné oddelenia v podniku disponujúce personálom, ktorí sa priamo 

podieľa na výrobe. Sú tvorené variabilnými pracovníkmi a fixným personálom (technici).  

 

Kvalita – Analyzujú sa tu príčiny vzniku zmätkov a podieľa sa na projektoch vedúcich 

k jeho znižovaniu. 

Industrializácia výrobkov – zavádza nové postupy, aplikuje nové materiály vo výrobe 

a prináša nové nápady ako zlepšiť súčasnú kvalitu výrobkov. Industrializácia zahŕňa aj 

testovanie použitých materiálov.  

Priemyselné inžinierstvo – jeho hlavnou úlohou je tvorba výrobných noriem pre 

spotrebu ľudskej práce a strojovej práce (optimalizácia časov ľudí a strojov).  

Podnikové inžinierstvo – je vlastne údržba. Hlavnou úlohou je teda údržba a oprava 

strojného zariadenia a vecí ktoré s tým súvisia. Ďalej majú na starosti energetické 

hospodárstvo.  

Financie a controlling – zastrešuje finančnú časť vo firme, a to: účtovníctvo a controlling. 

V tomto oddelení je zahrnuté aj finančné účtovníctvo. Jediným univerzálnym jazykom 

podnikania je dnes z pravidla finančné účtovníctvo. Poskytuje snímky finančnej situácie 

avšak nepopisuje ako bola táto situácia vytvorená. [4] 

 

Ľudské zdroje – inými slovami personálne oddelenie a zahŕňa všetky aktivity týkajúce sa 

riadenia pracovníkov podniku (motivácia, nábor, prijímanie, odmeňovanie, vzdelávanie  

a pod.). Cez toto sa oddelenie absolvujú zamestnanci vzdelávanie a tréningy, pretože 

spoločnosť kladie veľký dôraz na nadobúdanie a obnovovanie vedomostí a zručností 

svojich zamestnancov. V tomto oddelení je zastúpené aj environmentálne riadenie 

systémov, analyzuje dopady výroby na životné prostredie. 

Nákup a logistika - zastrešuje nákup surovín, investícii a nepriameho materiálu, ale aj  

manipuláciu a nakladanie hotových výrobkov smerom z podniku k odberateľom. 

Informačné technológie – stará sa a zabezpečuje chod počítačových sietí, programov 

a softvéru. 
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4.2 Controlling a jeho hlavné oblasti v podniku Continental Matador 

 

Oddelenie Controlling je v podniku po organizačnej stránke podriadený finančnému 

riaditeľovi a z funkčného hľadiska generálnemu riaditeľovi spoločnosti. Na tomto oddelení 

som mal možnosť spracovať svoju diplomovú prácu. 

  

Controller by mal mať prehľad o  stave firmy. Mal by tiež  poznať faktory, ktoré 

ovplyvňujú vývoj vo firme. Svoju pozornosť zameriava na budúcnosť, snaží sa predvídať 

budúci vývoj udalosti, analyzuje zmeny vonkajších a vnútorných faktorov a ich možný 

ekonomicky vplyv na chod celej spoločnosti.[11]  

Toto je hlavný dôvod, prečo musí mať informácie o všetkom, čo sa v podniku deje. 

Výsledky svojej analýzy tlmočí manažérom vo forme odporúčaní a tí na základe nich 

prijímajú rôzne rozhodnutia.   

 

Personálne obsadenie oddelenia controllingu v podniku je zložené zo 4 pracovníkov , 

ktorý  sa starajú o :  

- nákladový controlling 

- projektový controlling 

- riadenie pracovného kapitálu 

- controlling predaja 

- personálny controlling 

 

Hlavnou úlohou nákladového controllingu je riadenie nákladov v spoločnosti. 

Controller spolupracuje s manažmentom jednotlivých divízií tak, aby bolo zabezpečené 

dosahovanie plnenia kľúčových ukazovateľov výkonnosti podniku (key performance 

indicators). Na základe uvedeného je  zabezpečené čo najhospodárnejšie nakladanie 

s nákladmi.  

 

Oddelenie Controlling analyzuje v spolupráci s vybranými zamestnancami ostatných 

oddelení všetky náklady podniku, ktoré boli stanovené manažmentom spoločnosti v pláne. 

Plán je zosúladeným so strategickými plánmi centrály v Nemecku. Rozdelenie nákladov 

fixných a variabilných je zobrazené v tabuľke 1: 
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Tabuľka 1.: Členenie nákladov podniku 

Fixné náklady (PE) Variabilné náklady (VMC)   

Personál Materiál 

Pracovný kapitál LDC – variabilné personálne náklady 

Energia MDC – náklady závislé na strojnom zariadení: 

Opravy a údržba - opravy a údržba 

IT náklady - energia 

Služby  - pomocné materiály 

Nájom  

Odpisy  

Zdroj: Interný materiál Continental Matador Truck Tires s.r.o. 

Približne 85 % z celkových variabilných nákladov VMC (variable manufacturing cost) 

je tvorený materiálom. Ostatných 15 % zahŕňa variabilné personálne náklady a náklady 

závislé od strojného zariadenia a množstva vyrobených plášťov. Ovplyvniteľnosť 

materiálnych nákladov na strane výroby  v podniku  je nízka. Hlavným dôvodom toho je, že 

podnik vyrába podľa predpísaných výrobných procesov a za korporatívne vyjednané ceny 

surovín. To čo firma môže ovplyvniť, je výška odpadu a počet vyrobených zmätkov 

(v súčasnej dobe sa pohybuje na úrovni 1,3 % z celkových variabilných nákladov) a efektívne 

využívanie materiálových tokov tzn. minimalizácia strát, ktoré vzniknú pri nakladaní, prevoze 

či vykladaní tovaru. Aj keď procesné náklady (LDC, MDC) tvoria len 15 %, vo firme ich 

považujú za dôležité, pretože sú ovplyvniteľné rozhodovaním lokálneho manažmentu (či už 

sa jedná o efektívnejšie využívanie strojného zariadenia či ľudskej sily – zmenový systém, 

absencie, úrazovosť, motivácia, flexibilita).  

 

Vo výške materiálových nákladov vie zohrať svoju úlohu aj oddelenie výrobkovej 

industrializácie. Svojimi úpravami v konštrukcii alebo uplatnením alternatívnych materiálov, 

môže dosiahnuť úsporu v nákladoch. Všetky zmeny však schvaľuje centrálny výskum 

a vývoj. 

 

Projektový controlling využíva podnik pre riadenie projektov. Môžeme sem zahrnúť 

investície a opravy. Investičné projekty delíme na projekty nad 8000 EUR a projekty pod 

8000 EUR. Z dôvodu  konkurenčnej  výhody  investuje podnik do svojho výskumu a vývoja. 

Pre schválenie projektu je potrebné, aby controllér zistil vnútornú mieru výnosnosti IRR. 
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Controllér je dôležitým členom týmu pri vypracovávaní projektov. Spolupracuje najmä 

s oddeleniami výroby a priemyslového inžinierstva. 

 

Riadenie pracovného kapitálu - pracovný kapitál (obežné aktíva) sú dôležitou 

súčasťou výdajov a viazanosti finančných prostriedkov spoločnosti.  

 

Continental Matador s.r.o. je predovšetkým výrobnou jednotkou. Z tohto dôvodu nie 

je controlling predaja považovaný za hlavnú oblasť. Výrobky sú distribuované do distribučnej 

siete spoočnosti Continental. Aj napriek tejto skutočnosti controllér musí mať prehľad 

o základných informáciách. Jedná sa najmä o počte predaných kusov a o realizovaných 

tržbách. Potrebné informácie získava najmä z oddelenia nákupu a logistiky, s ktorým 

spolupracuje na tvorbe forecastov a následného určovania množstva výroby.  

 

Personálny controlling zastrešuje tieto dve oblasti pôsobenia:  

- headcount (stav variabilných pracovníkov)  

- personálne náklady.  

Obe možno rozdeliť na fixné a variabilné. 

 

Činnosť personálneho controllingu nezahŕňa len optimalizáciu nákladov a riadenie 

nákladov ako takých, ale ide najmä o to, že personál je nositeľom hodnoty spoločnosti a preto 

mu treba venovať značnú pozornosť. Celá práca personálneho controllingu je úzko spätá 

s funkciami ľudských zdrojov a výroby. Je treba mať na zreteli, že personálne náklady 

a headcount ovplyvňujú ďalšie z kľúčových ukazovateľov podniku (fluktuácia, absencia, 

úrazovosť a pod.). Všetky tieto položky sú separátne sledované a pravidelne sa vyhodnocuje 

ich vplyv na ekonomické hospodárenie podniku, objem a kvalitu vyrobenej produkcie. 

Controller v tomto prípade úzko spolupracuje s oddelením ľudských zdrojov (riadenie počtu 

fixných THP), priemyselného inžinierstva (určovanie počtu Headcount). 

 

4.3 Plány a plánovanie 

 

Pre podnik je plánovanie dôležitou manažérskou činnosťou. Je to aktivita, ktorá určuje 

budúce smerovanie podniku, pretože stanovuje hodnoty kľúčových ekonomických 

parametrov ako objem výroby, stav personálu, objem odpadu. Naplánovaný stav sa podnik 
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bude snažiť v nasledujúcom roku dosiahnuť. Pracovníci oddelenia Controlling v Continental 

Matador používajú dva druhy plánov: 

 

- Operatívny plán – keďže samotný podnik je riadený centrálou z Hanovera, tak 

manažment v Púchove môže robiť iba operatívne plánovanie. Operatívne plánovanie 

má krátkodobý charakter a v podstate nadväzuje na taktický plán. V operatývnom 

pláne sú predstavené finančné a ostatné ukazovatele. Zahŕňajú napríklad opravy, 

údržby a ich rozsah, spotrebu energie, mzdové náklady, počty zamestnancov...   

- Finančný plán – obsahuje konečné hodnoty kľúčových finančných ukazovateľov 

v EUR. 

 

Koncept plánov sa začína vypracovávať asi v polovici predchádzajúceho roka. 

V tomto období zamestnanci controllingu v podniku dostávajú z nemeckej centrály tzv. Top 

Down dokument, ktorý obsahuje hodnoty niektorých kľúčových, najmä makroekonomických 

ukazovateľov:  

 

- rast HDP v SR, ako i v iných štátoch,   

- miera inflácie,  

- rast miezd,  

- rast cien materiálov, 

- objem produkcie v jednotlivých štátoch a iné. 

 

Na hodnotách týchto ukazovateľov je závislý celý plán. Controllér je zodpovedný za 

ich analýzu a musí zvážiť ich vplyv na finančný i operatívny plán na nasledujúci rok. 

 

V tomto období dostávajú zamestnanci controllingového oddelenia dostáva tzv. 

Goal letter dokument. Ten obsahuje nasledovné skupinu cieľov:  

- objem produkcie pre nasledujúci rok, 

- sortiment výroby a palcové rady, 

- kľúčové ekonomické ukazovatele výkonnosti (KPIs). 

 

Top Down dokument a Goal letter dokument predstavujú pre controllera zadanie požiadavky 

na podnik. Na základe tých informácií musí vytvoriť plán, ktorý bude spĺňať všetky 

požiadavky a rovnako bude reálne splniteľný.  
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V spolupráci s ostatnými oddeleniami následne začínajú zamestnanci controllingu na 

základe týchto dvoch dokumentov koordináciu celého operatívneho plánu. Porada vedúcich 

oddelení sa uskutočňuje začiatkom 7. mesiaca za účelom stanovenia krokov, ktoré je nutné 

vykonať, aby bol plán reálne splniteľný.  Tu sa za týmto účelom pripraví časový 

harmonogram spracovania splnenia jednotlivých bodov, potrebných na splnenie plánu. Na 

jeho základe začínajú pracovníci controllingu skladať a kompletizovať plán, pridávať 

jednotlivé informácie a údaje, prepočítavať hodnoty kľúčových ukazovateľov výkonnosti. 

V operatívnom pláne sa pojednáva o veľkom množstve informácií, týkajúcich sa všetkých 

oddelení celého podniku. 

 

Začiatkom septembra sa začína konzultovať s nemeckou centrálou koncept plánu na 

nasledovný rok, ktorý prezentuje návrh controllingu o reálnej splniteľnosti cieľov podniku v 

Púchove. Ak centrála súhlasí so všetkými operatívnymi hodnotami podnikového plánu, tento 

plán  schváli  a v priebehu pár dní je prijatá finálna verzia plánu.  

 

Po schválení operatívneho plánu sa vykonáva do konca októbra sezonalizácia tj. 

rozklad ročného plánu na jednotlivé mesiace, za účelom presnejšieho naplánovania 

hospodárenia (ziskov a nákladov) každého z nich. Tu pracovníci controllingového oddelenia 

do konca roka podrobnejšie spracovávajú mesačné plány na ešte menšie časové úseky 

v systéme SAP R3. 

 

Od začiatku nového roka, pre ktorý bol plán vypracovaný, sa začína vykonávať tzv. 

forecasting, tj. spresnenie alebo predpovedanie plánu. Úlohou controllera je príprava správ 

forecastov (skr. FC), ktoré spresňujú pre každý mesiac potrebné údaje. Jeho mesačná 

pravidelnosť má za úlohu predchádzať možným zmenám a nepredvídateľným udalostiam, s 

ktorými sa nerátalo v operatívnom pláne, alebo ich odhad nebol presný. Jeho označenie napr. 

FC 4+8 (pre mesiac apríl) vyhodnocuje stav za 4 mesiace + predkladaná predpoveď na 

nasledujúcich 8 mesiacov. Pomocou forecastov sa analyzuje aktuálny vývoj a controller, za 

účelom pružného prispôsobenia sa zmenám, vyvíja nátlak na manažérov, aby vykonali úpravy 

v ich plánoch. 

 

Jednou z najdôležitejších úloh, ktorú controllér vykonáva, je reporting. Pri reportingu 

controllér podáva správy vedeniu napr. pravidelné mesačné vyhotovovanie výkazu zisku 

a strát vývoj cien materiálu, IT náklady, Headcount … 
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4.4 Výkaz ziskov a strát 
Zmyslom výkazu zisku a strát je informovať o úspešnosti práce podniku. V rámci analýzy 

výkazu zisku a strát obvykle hľadáme odpoveď na otázku, ako jednotlivé položky výkazu 

zisku a straty ovplyvňujú alebo skôr ovplyvňovali náš výsledok hospodárenia. [25] 

Podľa princípu akruálneho účtovníctva sa za výnosy považujú peňažné 

čiastky, ktoré podnik získal z celkovej svojej činnosti za dané účtové obdobie bez ohľadu 

na to, či v tomto období došlo k ich inkasu. Náklady sú potom peňažnými čiastkami, ktoré 

podnik v danom účtovom období účelne vynaložil na získanie výnosov. V určitých 

prípadoch ani nemuselo prísť k ich zaplateniu. Nákladové a výnosové položky 

sa neopierajú o skutočné hotovostné toky, preto ani výsledný zisk neodráža čistú skutočnú 

hotovosť získanú hospodárením podniku. Výkaz zisku a strát má v Českej Republike 

stupňovité usporiadanie, je rozčlenená na časť prevádzkové, finančnú a mimoriadnu. 

Výkaz zisku a strát je podľa zákona o účtovníctve povinnou súčasťou ročnej uzávierky. [12] 

Spoločnosť Continental Matador používa pri svojom hospodárení konsolidovaný 

výkaz ziskov a strát, ktorý je zosúladený s výkazmi používanými skupinou spoločnosti 

Continental. Je založená na princípoch HB II medzinárodného účtovania. Rovnaký výkaz 

používa manažment podniku i externé inštitúcie 

Pre externé slovenské inštitúcie sa používa HBI, teda podľa slovenského účtovníctva. 

V nasledujúcej tabuľke 2 uvádzam zjednodušenú štruktúru používaného výkazu ziskov a strát 

v podniku: 

 

Tabuľka 2: Zjednodušená štruktúra výkazu ziskov a strát 

Tržby 

- Variabilné náklady 

Hraničný príspevok (na úhradu, MC) po odchylkách 

- Fixné vyrobne náklady (výrobné a vecné náklady) 

+/- Hrubá úprava marže 

Hrubá marža 

 - Náklady na výskum a vývoj (fixni) 

 - Náklady na predaj a distribúciu (fixni) 

 - Finančné a administratívne náklady (fixni) 

 +/- Ostatné prevádzkové výnosy/ náklady 

+/- Externé výnosy z ostatných pridružených spoločností 
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+/- Interné výnosy z ostatných pridružených společnosti 

+/- Neprevádzkové výnosy / náklady 

Zisk pred zdanením a úrokmi (EBIT) 

 - Čisté náklady úrokov 

 - Čisté daňové náklady  

 - Skončené operácie 

 - Zúčtovacie zmeny 

 - Menšinové úroky zo zisku 

Čistý zisk po zdanení (NIAT) 

 

Zdroj: Interné informácie Continental Matador s.r.o. 

 

Výkaz ziskov a strát sa vyhotovuje v module CO informačného systému SAP R3 

TEMPO. Vyhotovuje sa v požadovanej štruktúre a to raz mesačne po uskutočnení účtovnej 

uzávierky, ktorá sa vykonáva do 5 dní po skončení mesiaca. Na nasledujúci deň sa výkaz 

vkladá do reportingového systému FIRE, ktorý je spolu s forecastom (FC) i inými údajmi 

prístupný pre centrálu a tím sa stávajú dané výsledky potvrdené a oficiálne.            

 

Pomocou výsledovky controller dokáže včas reagovať na odchýlky od plánovaných hodnôt 

a má komplexný prehľad o finančnej situácií v podniku. Finančná situácia podniku je 

predmetom záujmu mnohých subjektov, sú to predovšetkým [19]: 

- vlastníci, 

- akcionári, 

- investori, 

- veritelia, 

- zákazníci, 

- štát, 

- ostatné subjekty.  

 

4.5 Analýza gumárenského odvetvia 

 

Odvetvie výroby pneumatík sa vyznačuje veľmi silnou koncentráciou. Výrazne viac ako 

polovicu svetového trhu s týmto produktom zabezpečujú traja najväčší výrobcovia zastúpení 
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skupinami Michelin, Bridgestone a Goodyear Tyre & Rubber. Za trojicou gigantov nasledujú 

pneumatikárske spoločnosti strednej veľkosti – Continental Matador Truck Tires, Pirelli, 

Sumitomo Rubber Industries a Yokohama Rubber. Všetky vyššie uvedené spoločnosti sú 

schopné svojou produkciou pokryť štyri pätiny svetového obchodu s pneumatikami. Tri 

najväčšie koncerny odvetvia už prenikli do rebríčka Top 25 dodávateľov pre automobilový 

priemysel. Každý dosahuje obchodný obrat vyšší ako desať miliárd dolárov, pritom sa v 

rozhodujúcej miere venujú výrobe pneumatík. Napríklad core biznis skupiny Michelin 

dosahuje až 93 % celkovej výroby. Má imidž lídra inovácie a dominantné postavenie v 

Európe. Spoločnosti strednej veľkosti svoju výrobu viac diverzifikujú. Napríklad na 

obchodnom obrate spoločností Continental a Pirelli sa pneumatiky podieľajú len 43 

percentami. Najmä Continental je medzi firmami odvetvia priekopníkom vo výrobe 

automobilových komponentov. [24] 

Veľké pneumatikárske koncerny majú vo svojom portfóliu niekoľko značiek. Zvyčajne sú 

rozvrstvené tak, aby pokrývali čo najširšie spektrum požiadaviek zákazníkov. Ak cena určuje 

výber, tak pneumatiky sa delia na nasledovné segmenty: 

-  nižší segment,  

 - stredný segment (optimálnym pomerom ceny a kvality) 

 - vyšší segment ( najvyššia kvalita a prestíž značky).  

V Európe sa môžeme stretnúť s približne 150 značiek výrobcov, ktoré na tunajšom trhu 

predávajú svoje produkty. Najrenomovanejšie značky na trhu sú: Michelin, Bridgestone, 

Goodyear, Dunlop a Pirelli.  

 

Odvetvie výroby pneumatík je investične veľmi náročné odvetvie. Investície do výskumu a 

vývoja sú vysoké a iba tie najväčšie firmy disponujú vlastným výskumom. Ostatní producenti 

vystupujú v pozícii imitátorov, pričom iba niekoľko stredne veľkých výrobcov má vlastné 

výskumné kapacity. Výsledky výskumu a vývoja najväčší výrobcovia postupne aplikujú 

v praxi, prostredníctvom nových výrobných systémov v záujme zvyšovania produktivity o 

desiatky percent a paralelne vyvíjajú nové produkty. S technologickým náskokom veľkých 

firiem samozrejme prichádza očakávaný profit z jedinečnosti výrobku. Časový náskok, ktorý 

dosahuje veľký producent od uvedenia nových, jedinečných pneumatík, po ukončený vývoj 

a uvedenie na trh u stredných výrobcov, je veľakrát vyšší ako päť rokov [24].  

Asi tretinu produkcie pneumatík kontrahujú automobilky ako prvú výbavu na nové 

automobily opúšťajúce výrobné linky. Ak sa nedarí automobilovému priemyslu, cítia to aj 

výrobcovia pneumatík. Táto závislosť však platí iba čiastočne. Závisí to od trhu a tiež od 

http://www.inclick.sk/returns/redirect.php?goto=1560&pr=0.1&w_id=1654&tstamp=1333613595&pid=817&cd=3ecf44518a415d85cc55cea2fd8e0102&f=1
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toho, aký vysoký je podiel prvej výbavy na celkovej produkcii. Pričom za optimálny 

a vyvážený pomer prvej výbavy a originálnym trhom náhradných pneumatík sa považuje 

pomer zhruba jedna ku dvom až ku trom. Na otázku uvedeného pomeru však väčšina 

výrobcov pneumatík neodpovedá priamo, nakoľko sa jedná o základnú konkurenčnú otázku.  

V podstate všetci významní gumárenskí producenti už majú vlastnú výrobu vo východnej 

Európe alebo v Číne. Konkurencia v odvetví sa naďalej zostruje jednak rozširovaním 

súčasných výrobných kapacít, ale aj budovaním nových kapacít po celom svete. Budovanie 

nových výrobných kapacít v rôznych častiach sveta, kde vôbec nemajú výrobu je motivované 

hlavne možnosťou vybudovania základne, z ktorej podniky získavajú možnosť exportovať 

vlastnú produkciu do daného teritória. Ochota investovať v danom regióne je tiež často 

motivovaná aj možnosťou získať investičné stimuly v jednotlivých krajinách.  

Gumárenská produkcia je corebiznis pre Continental Matador Truck Tires s dlhoročnou 

tradíciou a tvorí jej nosný výrobný pilier. Základná surovinou na výrobu gumárenskej 

produkcie je prírodný kaučuk, ktorého cena na svetových trhoch zaznamenáva pokračujúci 

stúpajúci trend, vzhľadom na neustálu prevahu dopytu nad ponukou, z dôvodu 

pretrvávajúceho fyzického nedostatku. Obdobný pohyb zaznamenávajú aj ceny základných 

chemikálií, vplyvom vývoja ceny ropy, pričom obidva uvedené faktory majú negatívny dopad 

na efektivitu podniku v oblasti nákupov. Hlavným cieľom podniku z pohľadu efektívnejšieho 

nákupu základných vstupných surovín je orientácia na lacnejšie zdroje východnej Európy 

v porovnaní so západnou Európou. Podniková politika v oblasti obstarávania základných 

výrobných surovín sa bude vo väčšej miere orientovať na overený ruský trh, ktorý je cenovo 

zaujímavejší a na vyhľadávanie potencionálnych nových dodávateľských teritórií. Uvedené 

opatrenia, opierajúce sa o zmluvne zabezpečené dlhodobé kontrakty s dodávateľmi, by mali 

priniesť zvýšenie efektivity v oblasti nákupu, premietnuté do nižších nákladov podniku [20].  

Počas svojej existencie si značka Continental získala vysokú bonitu, ktorá zohráva dôležitú 

úlohu pri predaji produkcie spoločnosti, ktorá sa vo svojom poslaní zaväzuje uspokojovať 

potreby zákazníkov kvalitnými a cenovo prijateľnými produktmi. Podnik sa zároveň snaží, 

v rámci jednej značky, optimálne skombinovať cenu a kvalitu výrobku, ktorou by úspešne 

pokryla čo najširšie spektrum požiadaviek zákazníkov. Primárnymi predpokladmi úspešnej 

realizácie produkcie teda ostávajú predovšetkým požadovaná kvalita, optimálna cena, 

nemenej dôležitý dizajn produktu, ktorý je výsledkom inovačných procesov a schopnosti 

podniku, pružne reagovať na konkrétne potreby zákazníkov.  
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5 Výrobný proces radiálnych plášťov 
 

5.1 Zloženie radiálnych plášťov 

 

Radiálne plášte podniku Continental sú modernej konštrukcie, vyrábané z kvalitných surovín 

a materiálov pri využití najmodernejších strojných zariadení. 

Radiálna plášť (Obr.7.) je plášť, u ktorého kostrové vložky (textilné kordy, oceľokord) 

zasahujú po pätkové laná, okolo ktorých sú prehnuté a sú uložené pod uhlom blízkym 90° 

vzhľadom na stredovú rovinu behúňa. Kostra je stabilizovaná v oblasti koruny plášťa 

obvodovo pevným výstužným pásom (nárazníkmi a behúňom). 

 

Obr.7.: Zloženie radiálneho plášťa 

Zdroj: Interný materiál Continental Matador Truck Tires s.r.o. 

Všeobecne sa plášť skladá z polotovarov: 

•   združený profil VG - vnútorná guma / MG - medziguma + B - bočnica / PG - 

pätková guma 
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•   pätková ochrana 

•  kostra 

•   pätkové lano 

•   ramenná výplň 

•   nárazníky a nárazníkový klínok  

•   klinky 

•   behúň 

5.2 Funkcia a význam jednotlivých polotovarov v plášti: 

Bočnica a pätková guma(B/PG)– chráni kostru proti poškodeniu v boku plášťa a pätke ako aj 

proti vplyvu poveternostných podmienok 

Medziguma (MG) – zabezpečuje prechod medzi vnútornou gumou a kostrou, je radializovaná 

(ožiarená ) z dôvodu zabránenia penetrácie (nadmernému vmiešaniu sa do adhezívnej zmesi 

na kostre)    

Vnútorná guma (VG) – zabezpečuje vzduchonepriepustnosť plášťa, ( nahradzuje dušu) 

Pätkové ochrany – podľa konštrukcie plášťa – textilná alebo oceľová –  

•  chráni ukotvenie  kostry v oblasti pätky  

•  eliminuje strižné sily pri prenose ráfik – plášť 

•  chráni kostru pred poškodením od ráfika 

P3 profil, jadro – optimalizujú tvarovanie kostry, znižujú deformáciu v oblasti ukončenia 

kostry a ochrany pätky, majú vplyv na životnosť pätky 

Kostra – zabezpečuje nosnosť plášťa, jeho vysokú dynamickú odolnosť, pružnosť a tým 

určuje aj komfort jazdy 

Pätkové lano –  tvorí ho pogumovaný pneudrôt uložený do požadovaného tvaru, zabezpečuje 

usadenie a držanie plášťa na ráfiku 
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Ramenná výplň, nárazníkový klinok – optimalizujú tvar a polohu nárazníkového pásu, tvoria 

podušku medzi kostrou a nárazníkmi, majú vplyv na stopu plášťa (rovnomerné 

opotrebovanie) 

Nárazníky – zabezpečujú rozmerovú stabilitu plášťa, jeho pevnosť, odolnosť voči prierazu, 

valivý odpor, protektorovateľnosť  

Behúň – zabezpečuje vysokú odolnosť voči oderu, adhéziu pri všetkých stavoch vozovky, 

nízky valivý odpor, smerové vedenie vozidla, celkové jazdné vlastnosti v závislosti od tvaru 

dezénu a typu zmesi 

5.3 Základná charakteristika procesu výroby  

 

Podrobný plán podniku Continental Matador s.r.o. je uvedený v prílohe 3. 

Stručne sa dá charakterizovať proces výroby a jeho postupnosť nasledovne (Obr8.):  

 

Obr.8.: Proces výroby plášťou 

Zdroj: Interný materiál Continental Matador Truck Tires s.r.o. 

5.3.1 Vstupná kontrola surovín 

Na začiatku do technologického procesu vstupujú suroviny (chemikálie, sadze, kaučuky, 

oceľokord, pneudrôt, ...). Ich príjem je zaevidovaný v informačnom systéme SAP. Pracovníci 

vstupnej kontroly po vizuálnej kontrole suroviny, odoberajú vzorky na posúdenie kvality 

v akreditovanej skúšobni Vipotest s.r.o. Púchov. Po vyhodnotení skúšky (kladnom výsledku) 

uvoľňujú surovinu v IS SAP pre ďalšie spracovanie.  

V prípade nevyhovujúceho výsledku je surovina pozastavená pre ďalšie spracovanie 

a následne reklamovaná u dodávateľa.  

5.3.2 Miešanie zmesí 

Miešanie zmesí je proces, na konci ktorého je výsledný produkt – zmes 2. stupňa (II°), 

príslušných vlastností a požadovanej kvality, určená pre výrobu konkrétneho polotovaru, 

potrebného pre výrobu nákladných autoplášťov.  
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Produkty miešarne (Obr.9.) – zmesi - výraznou mierou ovplyvňujú výslednú kvalitu plášťov. 

Preto je nutné zabezpečiť, aby zmes, ktorá opustí miešareň, obsahovala všetky predpísané 

suroviny v správnom množstve a aby boli všetky chemikálie dôkladne zamiešané.  

Maximálnu pozornosť treba venovať správnemu procesu miešania, vypúšťacím teplotám, 

správnym rozmerom a kvalite výstupného pásu zmesí. 

Úlohou procesu miešania zmesí II° je dokonalé zamiešanie urýchľovačov a síry do zmesi I. 

stupňa (I°). Základný rozdiel medzi miešaním zmesí I°a II° je vo vypúšťacích teplotách. Pre 

dobré zamiešanie komponentov do kaučuku a efektívne zníženie viskozity zmesi je nutné 

miešanie do vysokých teplôt (najčastejšie do 145°C). Pri vysokých teplotách je kaučuk 

mäkký, dobre absorbuje (prijíma) sadze i oleje, dobre sa roztápajú PE vrecká. Avšak nie 

všetky chemikálie je možné miešať pri takých vysokých teplotách (síra, urýchľovače, 

rezorcinol). Preto sa v I° miešania, kedy sa vypúšťa zmes pri vysokých teplotách, zamiešavajú 

len komponenty, ktorým nevadí vysoká teplota  (sadze, silika, antioxidanty, vosky, oleje). 

Chemikálie, ktorým vadí vysoká teplota, sa musia primiešavať v II°. Bežné vypúšťacie 

teploty sú okolo 100°C (sú presne definované pre každú zmes v príslušnom predpise). 

Proces výroby zmesí je niekoľko násobne kontrolovaný.  

Prvá úroveň kontroly je kontrola všetkých vstupných surovín. Do priestoru miešarne sa 

dostane jedine surovina, ktorá bola riadne odskúšaná v laboratóriu a uvoľnená pracovníkom 

vstupnej kontroly. 

Zloženie každej zmesi je nahrané v riadiacom počítači mixérov. Každá surovina, ktorá ide do 

mixéra, musí ísť najskôr cez váhu, napojenú na riadiaci počítač. Riadiaci počítač skontroluje 

správnosť navážky. V prípade zlej navážky sa zablokuje plniaci dopravník mixéra, takže nie 

je možné zamiešať dávku s nesprávnou navážkou akejkoľvek chemikálie. 

Po zamiešaní II° sa dodatočne kontroluje zloženie každej zamiešanej dávky na prístroji 

Rheometer. Akákoľvek odchýlka od správnej krivky vedie k zablokovaniu danej dávky. 

Takéto dávky sa väčšinou neuvoľňujú, používajú sa ako rework, alebo sa likvidujú ako odpad 

(scrap). Krivku vyhodnocuje tiež počítač, takže ľudský faktor má na kontrolu len minimálny 

vplyv. 
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Správne zloženie zmesi však ešte nezaručuje dobrú spracovateľnosť (stálosť profilu, 

lepivosť,...). Preto sa dodatočne každá paleta skúša na viskozitu, z ktorej sa dá posúdiť 

spracovateľnosť zmesi. 

Zmesi s vysokou viskozitou sa zle spájajú, nelepia a pri vytlačovaní hrejú, preto sa takéto 

palety prepracovávajú (remill). 

 

Obr.9.: Linky na miešanie kaučukových zmesí 

Zdroj: Interný materiál Continental Matador Truck Tires s.r.o. 

5.3.3Príprava polotovarov  

Na tomto oddelení sa pripravujú polotovary pre konfekciu plášťov. Organizačne sa delí na 

PP1 – pripravovanie vytlačovaných, kalandrovaných a dublovaných polotovarov   

PP2 – príprava ojadrovaných lán, gumovanie a strihanie textilných a oceľokordových  

 polotovarov. 

Príprava polotovarov 1 

Pripravované polotovary (behúň, ramenná výplň, kombinovaná ramenná výplň, bočnica, 

medziguma, vnútorná guma, združený profil, P3 – profil, klinok, textilná výstuž, gumový 
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pásik, prepracovaný rework, separovaný rework VG a MG, „L“ manžety pre konfekčné linky) 

prebiehajú na Triplex linke (Obr.10.). 

 

Obr.10.: Triplex linka (príprava polotovarov) 

Zdroj: Interný materiál Continental Matador Truck Tires s.r.o. 

Príprava polotovarov 2 

Pripravovanie polotovarov zahŕňa v prípravu následovných častí: pogumovaný oceľokord, 

nárazníková vložka, kostrová vložka, textilná výstuž, ojadrované pentagonálne a hexagonálne 

laná.  

5.4 Konfekcia plášťov  

Na vstupe do procesu konfekcie prichádzajú polotovary a združené  profily. V priebehu 

procesu sa zostavia na konfekčnej linke podľa konfekčného a zoraďovacieho  predpisu 

jednotlivé združené profily a polotovary do celku, ktorý v závere bombírovaním 

a zavaľovaním dostane priestorový tvar budúcej pneumatiky – surový plášť (green tire).Na 

výstupe surový plášť odchádza (po dôkladnej vizuálnej kontrole) z  konfekcie k zákazníkovi, 

ktorým je lisovňa. Plášte sa vyrábajú na konfekčných linkách typu SAV 34.1 a SAV 32, ktoré 

vyrába firma Continental – FMF Hannover.  

Konfekčná linka (obr.11) sa skladá z troch základných častí: 

 

 

chladiace vane 

horný extrúder vrchný behúň Triplex linka 

zásobovací kalander 

porkchop 

ukladanie behúňov 

do reku 

triplex  

extrúder 

kusová 

váha 

homogenizačný kalander 
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Kostrová časť, kde vzniká  kostrový obal zložený zo združeného profilu, kostry, pätkových 

výstuží, ramennej výplne a ojadrovaných lán.  

Nárazníková časť, kde sa skladajú do jedného celku nárazníky, nárazníkové klinky  a behúň. 

Kompletačná časť,  na ktorej prebieha kompletovanie (spojenie) kostrového a nárazníkového 

obalu, bombírovanie a zavaľovania surového plášťa.  

Linka je zásobovaná materiálom, ktorý je navinutý v kazetách prípadne uložený na vozíku. 

Celá činnosť konfekčnej linky je riadená počítačovým systémom. Pre každý druh výrobku je 

vytvorený osobitný  program - recept, ktorý má svoj názov a obsahuje všetky parametre 

potrebné na chod linky pri výrobe príslušného výrobku. Ak sa podľa plánu mení sortiment 

vyrábaných plášťov, obsluha na ovládacom paneli zvolí príslušný program a riadaci  systém 

automaticky nastaví všetky parametre linky pre nový typ výrobku. 

 

Obr.11.: Konfekčná linka 

Zdroj: Interný materiál Continental Matador Truck Tires s.r.o. 

5.5 Lisovňa  

Vulkanizácia je chemický proces, pri ktorom pomocou teploty a tlaku prebieha zmena 

surového plášťa na hotový výrobok.  

Aby hotový plášť zodpovedal zatriedeniu 1 A, je nutné zabezpečiť nasledovné podmienky: 

surový plášť nesmie vykazovať závady z predchádzajúceho procesu –  konfekcie 

(zdeformovaný, mechanicky poškodený, pofaldovaný, s povolenými spojmi...) 

správne nastavenie lisu:  
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technické parametre – centricita zakladača, prítlak foriem, správne dovretie lisu, 

bombírovacia výška, správna membrána ........... 

technologické parametre – vulkanizačný čas, teplota a tlak používaných médií  

Tieto parametre sa docielia na lisovacom zariadení viď Obr.12. 

 

Obr.12.: Lisovací stroj 

Zdroj: Interný materiál Continental Matador Truck Tires s.r.o. 

5.6 Dokončovňa  

5.6.1 Výstupná kontrola plášťov 

Zvulkanizované autoplášte sú transportným systémom dopravované do priestoru dokončovne, 

kde postupne prechádzajú cez hmatovo-vizuálnu kontrolu, RTG kontrolu a podľa potreby 

a kapacitných možností na test uniformity (TU). Úlohou pracovníkov výstupnej kontroly je 

vyradiť z procesu plášte, ktoré nespĺňajú kritéria pre  I. výbavu (OE- original equipment) 

a náhradnú potrebu (replacement) v zmysle katalógu chýb  a ich zatriedenie do príslušných 

kvalitatívnych tried triedičom (Grader).   

Kvalitatívne triedy pre zatrieďovanie plášťov: 

I.A (OE) – prvá výbava 
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I.A (NP) – náhradná potreba 

2B – len u plášťov značky MATADOR 

N – nepodarok/ zmetok (SCRAP)  

5.6.2 Hmatovo-vizuálna kontrola  

Ako je vidieť na Obr.13.,red samotnou 

kontrolou pracovník oreže plášť od pretokov 

a následne vykonáva hmatovo-vizuálnu 

kontrolu plášťa. Je vykonávaná na každom 

autoplášti. Zameraná je na vonkajšie chyby.  

Obr.13.: Hmatovo-vizuálna kontrola plášťa 

Zdroj: Interný materiál Conti. Mat. Truck Tires s.r.o. 

 

5.6.3 Röntgenová (RTG) kontrola plášťov 

Je vykonávaná na každom autoplášti.  

Zameriava sa na vnútorné – skryté chyby v plášti  

Obr.14.: Röntgenová (RTG) kontrola plášťov 

Zdroj: Interný materiál Conti. Mat. Truck Tires s.r.o. 

 

5.6.4 Test uniformity -  kontrola uniformity  

autoplášťov  

Zameraná je na silové zmeny  v plášti 

a geometrické nerovnomernosti na plášti. 

Parametre sa kontrolujú na linke (Obr.15). 

- Silové nerovnomernosti, radiálna sila, laterálna 

sila, Konusový efekt, bočné a radiálne hádzavosti  

Obr.15.: Test uniformity autolášťov , Zdroj: Interný materiál Conti. Mat. Truck Tires s.r.o. 
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6 Kalkulácia fiktívneho výrobku 

Obecne sa dajú kalkulácie výrobkov rozdeliť na dve špecifické skupiny podľa druhu 

podkladov, na základe ktorých sa vypočítavajú náklady na jednotkový materiál: [16] 

a) kalkulácie výrobkov vychádzajúcich z receptúr  

b) kalkulácie výrobkov vychádzajúcich z kusovníkov 

Receptúry používajú predovšetkým podniky: [16] 

- s veľkosériovou až hromadnou výrobou,  

-  ich technológie výroby zahŕňa fyzikálno – chemické alebo fyzikálno -  mechanické výrobné 

procesy,  

A to v rámci materiálových tokov charakterizovaných ako: [16] 

- analytický proces (napr. koksovne, rafinérie ropy),  

- syntetický proces (napr. vysoké pece, oceliarne, výroba stavebných hmôt),  

- neutrálny proces (napr. valcovne, ťažiarne, lisovne, výroba kontisliatkov, výroba odliatkov),  

- analyticko-syntetický proces (napr. výroba potravín, liečiv, chemických produktov).  

 

Kusovníky používajú predovšetkým podniky: [16] 

- s kusovou a malosériovou výrobou,  

- ktorých technológie zahŕňa predovšetkým montážne a kompletačné výrobné procesy,  

- a to v rámci materiálového toku charakterizovaného ako syntetický proces (napr. výroba 

strojov, domácich spotrebičov, aut, lietadiel, počítačov).  

 

Kalkulácia vychádzajúca z receptúry (viď Tab.3):  

Tabuľka 3.: Receptúra plášťa fiktívneho označenia 

Položka receptury 
Značka plášťa: AA44BB55 

%  

Kaučuk 48 

Technické sadze 27 

Kord 12 
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Chemické aditíva 9 

Patné lana 4 

∑ 100 

 

Nákupná cena jednotlivých zložiek receptúry je uvedená v Tab.4. 

Tabuľka 4.: Náklady na priamy materiál  

Položka receptury EUR/ks 

Kaučuk 200 

Technické sadze 15 

Kord 60 

Chemické aditíva 20 

Patné lana 75 

Σ 370 

Vo firme je skladba ceny plášťa nasledovná (viď Tab.5.): 

Tabuľka.5.: Cenotvorba plášťa 

MAT - materiálové náklady na plášť (85% z 

COP) 

370 

+ LDC - mzda /1 plášť (5% z COP)                

                

21,77 

+ MDC -  energia, pomocný materiál, oprava 

a údržba   (10%) 

43,53 

COP (Cost of production) 435,3 

+ FIX -  fixné náklady ( platy, energie, 

odpisy)  = cca 15% z COP 

65,3 

+ MARK UP  (MARžA 5%) 21,77 

CENA 522,4 

Zdroj: Interný materiál Continental Matador Truck Tires s.r.o. 
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6.1 Kalkulácia miezd 

 

Tabuľka 6. Kalkulácia miezd v skúšobnom období 

Typ zamestnanca Hrubá 

mzda/mesi

ac  

Σ eur 

v skúšobno

m období 

+13 a 14 

plat 

Počet 

zamestna

ncov 

Σ/rok V/F 

Obsluha 720 3600 20 72000 V 

Udržbar/technik 770 3850 4 15400 V 

Veduci smeny 850 4250 4 17000 F 

ostatní 700 3500 12 42000 V 

Σ   40 146400  

* hodnoty sú v EUR 

Tabuľka 7. Kalkulácia miezd v bežnom období 

Typ zamestnanca Hrubá 

mzda/ho

d 

Hrubá 

mzda/mesi

ac Bežné 

Obdobie 

Počet 

zamestna

ncov 

Σ/mesi

ac 

∑/rok (9 

mesiacov) 

V/F 

Obsluha 5 920 20 18400 165600 V 

Udržbar/technik 6 1104 4 4 416 39744 V 

Veduci smeny 7 1288 4 5 152 46368 F 

ostatní 4,5 828 12 9 936 89424 V 

Σ   36 37 904 341136  

* hodnoty sú v EUR 

Tabuľka 8.: Súčet miezd 

∑ miezd spojených s novým 

výrobkom 

Skúšobné Obdobie Bežné Obdobie 

487536 146400 341136 

* hodnoty sú v EUR 
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6.2 Rozdelenie nákladov 

Tabuľka 9.: Kalkulácia nákladov 

FN EUR VN EUR 

Prenájom haly 100000 Spotreba materialu 18501850 

Mzdy 63368 Priame mzdy výrobných 

pracovníkov 

424168 

Náklady na reklamu 100000 Opravy a údržba 

strojného zariadenia 

50 000 

Odpisy 60000 Energia spojené so 

strojnými zariadeniami 

85 000 

Úroky z úverov 984569,9 (5%) Pomocné materiály 2 000 

Energia (teplo, 

osvetlenie) 

15 000   

Opravy a údržba budov 50 000   

Prepravne a sklad. 

náklady 

240000   

∑ 1 612 937,9  19,063,018 

* hodnoty nákladov sú v EUR 

FN + VN = CN 

CN = 20 675 955,9 EUR ,  

Kalkulované množstvo vyrobených pneumatík fiktívneho označenia plášťa AA44BB55 je 

50 005 ks. Výroba 1 kusu trvá 10 min. 

Do pracovného pomeru prijmem 40 nových zamestnancov. V podniku je zaužívaná 4 

semenná prevádzka. Ako je patrné z tabuľky  6,7 a 8 miezd zamestnancov radím do 

variabilných nákladov a 4 do fixných nákladov. V podniku je zaužívaná trojmesačná 

skúšobná doba v ktorej prebieha zaúčanie a počas ktorej je rovnaká mzda. Po uplynutí tejto 

doby začína zamestnanec brať hodinovú mzdu. Odmeny sú obsiahnuté v 13 a 14 mzde.  

Energie rozdelím na fixnú a variabilnú časť. Variabilná je tá ktorá súvisí priamo pri použití 

výrobných strojných zariadení a fixná časť je osvetlenie a teplo. Vo firme je energia rozdelená 

v priemere 85% ako variabilná zložka a 15 % ako fixná zložka. 

Prepravu a sklad riešim prenájmom služieb od externej firmy. Suma spolu 240 000 eur. 



53 
 

Opravu a údržbu sa v firme delí na fixnú a variabilnú zložku. Fixná je napr. určená na opravu 

a údržby budov. Variabilná zložka je priamo spätá s výrobným zariadením. Ako je v tabuľke 

vidieť suma je po 50 000 eur. 

Všetko sa to budem financovať z úveru a výška úrokov je 5 %. 

 

6.3 Analýza nákladov v predchádzajúcom období 

 

Obr.16: Analýza nákladov v predchádzajúcom období 

Zdroj: Interný materiál Continental Matador Truck Tires s.r.o. 

Tabuľka 10: Rozdelenie nákladov v predchádzajúcom období na fixnú a variabilnú zložku 

rok VN  FN CN 

2011 282 230 600 

 

110 666 603 392 897 203 

2010 289 810 900 53 432 250 343 243 200 

2009 157 370 000 37 017 000 194 387 000 

* hodnoty sú v EUR 

Na Obr.16 a v Tabuľke 10 sú znázornené hodnoty variabilných a fixných nákladov za roky 

2011 , 2010 a 2009. Ako máme možnosť vidieť, variabilné náklady sú stabilizované. Naproti 
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tomu fixné náklady stúpli medzi rokmi 2010 a 2011 o viac ako 100%. Je to spôsobené 

s nákupmi nových výrobných liniek a výrobných priestorov. 

6.4 Bod zvratu 

Analýzou bodu zvratu sa dajú zistiť (za predpokladu, že sa podmienky nezmenia): [19]  

Údaje čerpám z prílohy 2. 

- výška tržieb  

- maximálne prípustné variabilné náklady, 

- limit fixných nákladov, 

- minimálna predajná cena, 

- kritické využitie výrobnej kapacity, 

- citlivosť skúmaných veličín (bezpečnostná marža), 

- vplyv zmeny cien na objem predaja a na zisk podniku. [6] 

Jednotkový príspevok na úhradu fiktívnej značky môžeme vypočítať podľa nasledovného 

vzťahu: 

uf = p – b , kde b = VN/Q 

b = 19 063 018 / 50005 = 381,22 eur 

uf = 522,4 – 381,22 

uf = 141,18 EUR 

 

Celkový príspevok na úhradu vypočítame nasledovne: 

U = T - VN   

U = 475 000 000 – 282 230 600 

U = 192769400 EUR 

 

Bod zvratu (BZ) nám udáva, koľko jednotkových príspevkov na úhradu musí organizácia 

vygenerovať, aby pokryla svoje fixné náklady. 

 

Bod zvratu podniku za rok 2011 

q(BZ) = FN/ (p – b) 

BZ2011 = 110 666 603/ (206,52 – 122,7) 

BZ2011 = 1 320 288,75 ks 
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Obr. 17.: Bod zvratu 2011 

 

6.4.1 Bod zvratu v podniku aj s fiktívnou značkou 

q(BZ) = FN/ uf 

BZf = 1 612 937,9 / 141,18 

BZf = 11 424,7 ks 

 

BZ = BZ2011 + BZf 

BZ = 1 331 713,45 ks 

 

 

6.5 Doplňujúce výpočty 

 

Bezpečná miera zisku je veličina, ktorá nám udáva hodnotu, o ktorú môžu klesnúť tržby (teda 

na hodnotu tržieb rovnajúcich sa nákladom). [21] 

 

Bezpečná miera zisku =celkové tržby - kritické tržby 

 

Výpočet kritickej tržby: KT = (VN/Tržby) x KT + FN 
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kde: 

KT - kritické tržby 

VN - variabilné náklady 

FN - fixné náklady 

BMZ – bezpečná miera zisku 

 

Obr.18.: Rozdelenie nákladov 

 

KT = (282 230 600/475000000) x KT +  110 666 603 

KT = 0,594KT + 110 666 603 

KT = 272 577 839,9 EUR 

 

BMZ = 475 000 000 – 272 577 839,9 

BMZ = 202 422 160,1 EUR 

 

Bezpečnostný koeficient je pomer bezpečnej miery zisku k celkovým tržbám. Vyjadruje 

o koľko % môžu klesnúť tržby , kým podnik dosiahne stratu. [21] 

 

Bezpečnostný koeficient = (celkové tržby- kritické tržby)/celkové tržby 

BK = 0,426 = 42,6 %   

 

Pomocou bezpečnostného koeficientu sa dá veľmi jednoduchú analyzovať momentálna 

situácia v podniku a navrhnúť opatrenia, ktoré by zamedzili ohrozeniu existencie podniku. 
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Vhodným opatrením pre zvýšenie bezpečnostného koeficientu je zvýšenie tržieb. To sa dá 

dosiahnuť buď zvýšením objemu predaných jednotiek alebo zvýšiním ceny za jednotku. Ďalej 

znížením bodu zvratu, napr. zvýšením ceny, redukciou výrobkov s nízkym príspevkom na 

úhradu alebo redukciou nákladov znížením variabilných nákladov s maximálnim využitím 

degresii fixných nákladov. [21] 

 

% podiel zisku = (zisk/tržby) * bezpečnostný koeficient  

% podiel zisku = (82 102 798/475000000) x 0,426= 7,36 % 

 

Pri bezpečnostnom koeficiente 42,6 % a pri veľkosti príspevku na úhradu fixných nákladov 

a zisku vo výške 82 102 798 bude vznikať zisk vo výške 7,36 % celkových tržieb. Každé 

zvýšenie bezpečnostného koeficientu bude znamenať nárast zisku. [21] 

6.5.1 Prevádzková páka 

Prevádzková páka naznačuje podobne ako vo fyzike, že pomocou oveľa menšej sily môžeme 

napr. zdvihnúť ťažký predmet.  Výška prevádzkovej páky je potom posudzovaná ako pomer 

fixných nákladov k celkovým nákladom. Je ale jasné, že v praxi je značne náročné firmy 

medzi sebou na tejto báze porovnávať. Jedná sa aj tak o dôležitý analytický nástroj pri 

posudzovaní investícií! Preto je nutné, aby vo firme mali ňom prehľad.  

Veľká prevádzková páka znamená, že za inak rovnakých okolností dochádza i pri maléj 

zmene predajov k veľkým výkyvom prevádzkového zisku. 

 

Sila prevádzkovej páky vyjadruje pomer medzi fixnými a variabilnými nákladmi, medzi 

ktoré sa celkové prevádzkové náklady člení. Je významné, do akej miery je podnik schopný 

oddeliť oba dva typy nákladov. Sila prevádzkovej páky má vplyv na dynamiku vývoja EBIT. 

FOL závisí na „previse“ fixných nákladov nad variabilnými v celkových nákladoch [13]. 
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FNVN

VN

PN
FOL 


 1  

FOL = 1 + 0,392 = 1,392 
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Čím je vyššia sila prevádzkovej páky, tím je vyššia dynamika tvorby zisku za bodom zvratu. 

Samozrejme pred bodom zvratu je treba ďaleko menšie množstvo výnosov k pokrytiu práve  

fixných nákladov.[13] 

Ak predpokladáme lineárny vývoj tržieb a proporcionálne náklady, potom aj prevádzková 

páka bude mať v závislosti na tržbách lineárny vývoj. 

Čím je rozdiel medzi jednotkovou cenou a jednotkovými nákladmi väčší, tým silnejšia je 

prevádzková páka a teda zvýšenie objemu produkcie o jednu jednotku vedie k zvýšeniu zisku 

o viac ako jednu jednotku. Naopak menší rozdiel medzi jednotkovými nákladmi a 

jednotkovou cenou je prejavom slabšej prevádzkovej páky. 

Výška fixných nákladov ovplyvňuje bod obratu priamo, silu prevádzkovej páky nepriamo. 

Čím vyšší je stupeň automatizácie a mechanizácie v podniku, tým nižší je podiel ľudskej 

práce, čo vedie k znižovaniu mzdových – variabilných nákladov. Tým vzrastá rozdiel medzi 

cenou a jednotkovými nákladmi a prevádzková páka sa stáva silnejšou. 

Čím silnejšia je prevádzková páka, tým vyššia je aj dynamika rastu jednotkového zisku. 
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Tabuľka 11 zachytáva prepočty dielčích ukazovateľov pri zvýšení produkcie o 10 %. 

Tabuľka 11: Prepočty dielčích ukazovateľov pri zvýšení podukcie o 10% 

ukazovateľ jednotka model I 

podnik A 

Q0  mil. ks 2, 3 

Q1 mil. ks 2 ,53 

 (p-v) EUR 83,82 

EBIT0 mil. EUR 82 ,102 798 

EBIT1 mil. EUR 94 ,040 1 

ΔEBIT mil. EUR 11, 937 302 

PV0 mil. EUR 475 

PV1 mil. EUR 522 ,5 

Δ PV mil. EUR 47 ,50 

relatívny prírastok EBIT x 0,15 

relatívny prírastok PV x 0,1 

citlivosť prev. páky SOL x 1,453 
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7 Analýza vplyvu nárastu objemu produkcie a 

zavedenie nového výrobku na vývoj fixných nákladov. 

 

Obr.19.: Zmena vývoja fixných nákladov po zavedení nového výrobku 

Po zaradení nového výrobku do výroby sa celkové fixné náklady zmenili tzv. skokom na 

svoju novú hodnotu. 

Tabuľka 12: Náklady pred a po zavedení nového výrobku 

 Variabilné 

náklady  

Fixné náklady  Celkové náklady  Produkcia 

(ks) 

Stav pred 

zavedením n.v. 

282 230 600 

 

110 666 603 

 

392 897 203 2300000 

Stav po 

zavedení n.v. 

301 293 618 112 279 540,9 413 573 158 ,9 2350005 

% stav po 

zavedení n.v. 

106,75 101,46 105,26 102,17 

Rozdiel v % 6,75 1,46 5,26 2,17 

* hodnoty nákladov sú v EUR 
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8 Záver 

Cieľom diplomovej práce bolo popísať riadenie nákladov v spoločnosti Continental 

Matador Truck Tires s.r.o. Na základe odbornej literatúry som naštudoval teoretické 

východiská, ktoré boli nutné na popísanie súčasného riadenia nákladov v uvedenom podniku. 

V teoretickej časti diplomovej práce som sa zaoberal hlavne rozdelením nákladov s dôrazom 

na fixné náklady. Sú tam spomenuté aj variabilné náklady, analýza bodu zvratu a remanentné 

náklady. Tretí bod je tiež teoretický a v ňom som sa zameral na kalkulácie a ich rozdelenie.  

V štvrtom bode sa venujem spoločnosti Continental Matador Truck Tires s.r.o.. 

V spomínanom bode je okrem iného uvedená krátka história podniku, jeho odberatelia 

a analýza gumárenského odvetvia. 

V piatom bode som sa zameral na podrobné predstavenie výrobného procesu radiálneho 

plášťa. V tomto bude sú uvedené aj fotky jednotlivých liniek z prevádzky. 

Šiesty bod obsahuje o.i. praktickú ukážku kalkulácie, výpočtu bodov zvratu a doplňujúcich 

výpočtov ako bezpečnú mieru zisku alebo prevádzkovú páku, jej citlivosť a silu. Bod zvratu 

som zisťoval za rok 2011 a následne aj za obdobie, ktoré vychádzalo z tohto roku s pridaním 

nového, fiktívneho výrobku.  

Analýzu vplyvu nárastu objemu produkcie a zavedenie nového výrobku na vývoj fixných 

nákladov som spracoval v bode číslo sedem. 

Nakoniec som navrhol možné zlepšenia v riadení nákladov v podniku. Tieto návrhy sú 

uvedené v ôsmom bode.   

 

K riadeniu nákladov vo firme Continental Matador Truck Tires s.r.o. je možno napísať, že pri 

využívaní variabilných nákladoch je možnosť zvýšenia produkcie, hlavne 100% využitím 

svojich výrobných kapacít. Avšak tá súvisí so zvýšeným nákupom výrobných zmesí. Podnik 

má síce svoju vlastnú miešiareň, lenže tá zďaleka nestačí na vykrytie terajších potrieb 

a navýšenie výroby by viedlo k významnému zvýšeniu variabilných nákladov, pretože 

nakupované zmesi sú drahšie. Preto podnik pripravuje výstavbu druhej miešarne. Podnik 

nakupuje zmesi napr. od spoločností v skupine Continental - Stoecken, Phoenix a CMR.  

Fixné náklady sa za bodom zvratu menia na zisk a to je najdôležitejšia vlastnosť fixných 

nákladov. Z toho dôvodu by sa mali existujúce kapacity využívať čo najviac. V našom 

prípade však nastáva situácia, kedy pri maximálnom využití výrobných kapacít a následnom 

znížení fixných nákladov, dochádza k rastu nákladov variabilných. Je to z dôvodu drahších 

nakupovaných zmesí (už skôr spomínaných).  
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Analýza bodu zvratu ukázala, že na pokrytie nákladov stačí firme Continental Matador Truck 

Tires s.r.o. zhruba polovica (56%) vyrobeného množstva plášťov. Je to dobrá východisková 

pozícia. Firma vykazuje zisky a je v dobrej kondícií , čo potvrdzujú aj doplňujúce výpočty. 

Po zavedení nového „fiktívneho“ výrobku do výroby, sa zvýšili fixné náklady o 1,46 % . 

Zvýšenie fixných nákladov je teda len mierne, čo je spôsobené aj preto, lebo zavedenie „len“ 

jedného výrobku s päťdesiattisícovou produkciou plášťov za rok pre takúto veľkú prevádzku 

je zanedbateľné. Určite by tento rozdiel bol vyšší, ak by sme zavádzali viacero výrobkov 

s väčším objemom produkcie. Tu možno spomenúť, že tento nárast spôsobili okrem iných aj 

náklady na zaškolenie nových zamestnancov, prípadne zamestnancov na nových strojoch či 

zvýšené náklady na odpisy pri kúpe nových zariadení. 

 Čo sa týka variabilných nákladov, tie stúpli o 6,75 %.  Je to spôsobené aj nárastom nákladov 

na odpad v súvislosti s rozšírením portfólia výrobkov ako aj nárast „setupov“ na jednotlivých 

strojných zariadeniach. Rozhodne sa spoločnosti nesmie nikdy stať, aby sa predávalo pod 

hranicu variabilných nákladov. To by znamenalo z dlhodobého hľadiska likvidáciu 

spoločnosti.  

 

Možné návrhy na zlepšenie riadenia nákladov vo firme Continental Matador Truck Tires s.r.o. 

ovplyvňujú a komplikujú viaceré príčiny: 

1) Podnik je len výrobná jednotka. 

2)  Podnik nakupuje suroviny za ceny vyjednané centrálou.  

3) Podnik nakupuje od koncernových dodávateľov (podnik ako taký nemá možnosť 

nakupovať podľa vlastného rozhodnutia). 

4) V rámci svojho know-how podnik kupuje výrobné zariadenia hlavne od firiem z divízie 

ContiTech. 

 

Vyššie spomenuté body nemusia byť nutne nevýhodou. Napríklad ak podnik nakupuje od 

koncernových dodávateľov tak je možnosť dostať rôzne množstevné a objemové zľavy. 

Čo sa ale dá ovplyvniť sú nasledovné veci: 

-  výška miezd 

- náklady v nevýrobných procesoch ( sklad, upratovanie, zabezpečenie stravovania, 

logistika, nákup nevýrobného materiálu). 

Prosperita každej organizácie závisí na mnoho interných a externých faktoroch. Medzi tieto 

faktory patria okrem iného i zdroje, s ktorými organizácia disponuje. Nezáleží pritom len na 
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ich dostupnosti, ale predovšetkým na ich vzájomnej previazanosti a čo najefektívnejšom 

využití.. Manažment organizácie musí pravidelne analyzovať situáciu, a to z hľadiska 

možných zdrojov, ich kvality, využitia, potreby ich doplnenia a v neposlednom rade musí tiež 

vyhodnocovať, či je pre organizáciu výhodné disponovať vlastnými zdrojmi alebo tieto zdroje 

podľa potreby najímať externe. V rámci zoštíhlovacích operácií a z rozhodnutí vrcholového 

manažmentu sa v organizáciách upúšťa od tých aktivít, ktoré neúmerne zaťažujú  

a nepridávajú výraznejšiu pridanú hodnotu výrobkom alebo službám. Outsourcing je tak 

jedným z východísk pre znižovanie nákladov a hľadaním úspor. [8] 

Mohlo by sa zdať, že pre outsourcing sú vhodné len podporné činnosti v podniku. Opak je 

pravdou. Ku príkladu môžu slúžiť firemné jednotky ktoré sú zavalené prácou, trpia 

chronickým nedostatkom pracovných síl a nie sú schopné si udržať zamestnancov. 

Hlavné odporučenia pre výber procesov k vytesneniu:[8] 

- vytesniť činnosti, kde je podnik najslabší 

- vyhľadať prelomové príležitosti 

- vzory hľadať na trhu 

- sledovať internú podporu, alebo naopak neochotu pre outsourcing 

- vytvoriť podmienky pre skorý úspech outsourcingu.  

 

Ziskovosť je predpokladom úspechu podnikov, avšak nie je to ich prvoradý účel. 

Nakoľko podporné (nevýrobné) činnosti ako upratovacie služby, ochranka, preprava 

a skladovacie služby sú už prenajímané externými firmami, odporúčam analýzu ostatných 

činností a najslabšie outsourcovať. Napríklad oddelenie finančného účtovníctva je nevýrobná 

činnosť a práve toto oddelenie môže byť kandidátom na využitie outsoursingu.  V našom 

prípade, ak sa podnik Continental Matador Truck Tires s.r.o. rozhodne obmedziť svoju 

výrobnú kapacitu napr. v dôsledku outsourcingu, neprinesie to okamžité zníženie fixných 

nákladov ale prejaví sa tu remanencia fixných nákladov (výpovedné lehoty, odstupné, …) 

Preto jednoznačne neodporúčam outsourcing výrobných činností. 

 

Chcel by som zdôrazniť, že celý koncern má stabilnú pozíciu na trhu. Je to spôsobené hlavne 

tým, že firma Continental má vlastné výskumné ústavy a väčšina inovácií je z ich dielní, na 

základe čoho majú výhodu oproti konkurencii. 
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Zoznam skratiek 

 

ai.- a iné 

atď. - a tak ďalej 

EBIT - earnings before interest and taxes 

kol. - kolektív 

napr. - napríklad 

odst. - odstavec 

resp. - respektíve 

tj. - to je 

tzn. - to znamená 

tzv. – takzvaný 

VMC - Variable manufactiring cost 

vyd. - vydanie 

Zb. – zbierky 

 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/Earnings
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Príloha 1.: Schéma organizačnej  štruktúry Continental Matador Truck 

Tires s.r.o. 

 

Zdroj: Interný materiál Continental Matador Truck Tires s.r.o. 
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Príloha 2.: Kompas_PGR_12_Origin_Puchov_example 

 

Zdroj: Interný materiál Continental Matador Truck Tires s.r.o. 

 

 

  



70 
 

Príloha 3.: Orientačný plán ( Lay – out) podniku Continental Matador 

 

 

Zdroj: Interný materiál Continental Matador Truck Tires s.r.o. 

 


