
 



 

 



 

 



 

 



 

ABSTRAKT 

Tato diplomová práce se zabývá analýzou současného stavu hospodaření ve společnosti 

a návrhu optimalizace nákladů ve firmě Česko slezská výrobní a.s. včetně zpracování návrhu 

směrnice pro řízení nákladů. Práce je rozdělena na dvě části, kde je v části teoretické 

proveden rozbor literárních pramenů pojednávajících o nákladech a jejich řízení. V praktické 

části je představena sledovaná společnost, provedena analýza sledovaných nákladů 

společnosti a vyhodnocení zjištěných skutečností. 
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ABSTRACT 

This thesis analyzes the current economic status in society and designs optimization of costs 

in a company Česko slezská výrobní a.s. including processing guidelines for cost 

management. Thesis is divided into two parts, where the theoretical part analyzes literature 

dealing with the costs and cost management. The practical part introduces the monitored 

company, analyzes costs and evaluates results of analyzes. 
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1 ÚVOD 

 

Ve své diplomové práci se věnuji analýze současného stavu hospodaření ve firmě 

a návrhu optimalizace nákladů ve firmě Česko slezská výrobní a.s. včetně zpracování 

doporučení, které mohou v budoucnu slouţit jako návrh podkladů pro analýzu řízení 

nákladů a vypracování dokumentace pro tento proces. 

 Je všeobecně známé, ţe náklady na cokoliv jsou v kaţdé společnosti nepříznivým 

jevem - negativem, a to zejména proto, ţe náklady sniţují zisk dané společnosti, tedy její 

výsledek hospodaření, který chce mít kaţdá zdravá firma samozřejmě v zisku, ne ve ztrátě. 

Je však zřejmé, ţe vyrobit a vyprodukovat jakýkoliv výrobek nebo sluţbu není moţné bez 

jejich vynaloţení. Nákladů je v kaţdé společnosti (firmě) celá řada, v některé společnosti 

je jich méně, v jiné více, ale ţádná společnost se jim při výrobě určitého výrobku nebo 

sluţby nevyhne.  

Současná situace v trţním hospodářství se vyznačuje především značnou 

konkurenceschopností, která plyne z celkové celosvětové globalizace, coţ znamená dobře 

a přesně vyhodnotit veškeré strategické cíle, které jsou důleţité k řízení kaţdé dobré 

společnosti. Správné vyhodnocení informací vede k efektivnímu zhodnocení vynaloţených 

prostředků, a kdyţ se k tomuto přidá optimální vynaloţení nákladů, je pravděpodobné, ţe 

firma dosáhne maximálního moţného zisku a zároveň se stane konkurenceschopnou a má 

velké předpoklady, ţe na jiţ tak konkurenceschopném trhu bude úspěšná a prosperující. 

Řízení nákladů v kaţdé společnosti vyţaduje zejména dobrý odhad budoucího 

plánování, na základě tohoto je důleţité směřovat aktivity tak, aby vedly k co 

nejefektivnějšímu cílu. 

Cílem této diplomové práce je analýza současného stavu hospodaření ve společnosti 

Česko slezská výrobní a.s. nákladů, včetně zpracování návrhu směrnice pro řízení nákladů. 

V teoretické části se zaměřuji na členění nákladů z různých úhlů pohledu a různých 

metod jejich řízení, včetně plánování, kterým se zabývá jednak manaţerské účetnictví 

a také rozpočetnictví. 

Z těchto teoretických poznatků budu vycházet v praktické části. Praktická část bude 

obsahovat jednak představení společnosti, bude zde představeno zaměření, ekonomické 

aktivity a srovnání určitých vybraných ekonomických veličin. Dále se zaměřím na náklady 
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společnosti, jejich členění a vyuţití. Po vyhodnocení dané situace v dané společnosti 

navrhnu moţná řešení, která by vedla k optimalizaci nákladů. 

Téma, které jsem zvolil pro svoji diplomovou práci, jsem zvolil zejména z důvodu 

takového, ţe daná a řešená společnost je v našem městě jedna z nejefektivnějších a nejvíce 

se rozvíjejících, coţ jsou jiţ tak kladné skutečnosti pro tuto nedostupnou část regionu, kdy 

je na této společnosti vidět, ţe při dobrém a přesném plánování a řízení nákladů, je moţné 

vést společnost konkurenceschopnou a ziskovou.  

V práci jsem vycházel z auditovaných účetních výkazů společnosti, tj. rozvahy, 

výkazu zisku a ztráty a částečně z příloh k účetní závěrce. Dále jsem měl k dispozici 

výroční zprávy z let 2008, 2009 a 2010. Při samotném zpracování praktické části jsem 

vyuţil konzultací s nejuţším vedení hodnocené společnosti Česko slezská výrobní a.s. 
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2 ZDROJE INFORMACÍ O ČINNOSTI PODNIKU A DEFINICE ZÁKLADNÍCH 

POJMŮ 

V úvodu této práce jiţ bylo uvedeno, ţe téma mé diplomové práce je hospodaření ve 

firmě a návrhu optimalizace nákladů ve firmě Česko slezská výrobní a.s. včetně zpracování 

návrhu směrnice pro řízení nákladů. Pro zpracování této práce a zjištění potřebných výsledků 

je zapotřebí nejprve zjistit to, z jakých informací budeme čerpat a hledat data potřebné 

k odpovědi. 

1. Kde lze najít vstupní data o současném stavu podniku? 

2. Jaké existují metody zpracování vstupních dat, abychom získali informace potřebné 

pro řízení podniku?  

První otázku zodpovím v úvodní kapitole, další odpověď bude následovat v průběhu práce. 

 

2.1  Zdroje informací o činnosti podniku 

Hlavním zdrojem informací v hodnotové podobě o činnosti podniku, ze kterého 

můţeme čerpat, je účetnictví. To zaznamenává nejen peněţní vyjádření vstupů a výstupů, ale 

zachycuje i celý transformační proces v rámci podniku. 

Hlavní podstatou podnikového hospodaření je zobrazení podnikatelských aktivit skrze 

informační ekonomické disciplíny, slouţící pro sběr, třídění, transformaci a poskytování 

informací podstatných pro jednotlivá rozhodování na všech úrovních řízení podniku. Do 

takového celku se zařazuje: 

- finanční účetnictví, daňové účetnictví a výkazy účetní závěrky - rozvaha, 

výsledovka, cash flow; 

- manaţerské (vnitropodnikové účetnictví) a kalkulace; 

- rozpočetnictví; 

- podniková statistika a rozbory – vyhodnocuje dosaţené skutečnosti a poskytují 

- informační materiál pro rozhodování řídících pracovníků. 

 

Funkce účetnictví jsou naplňovány pro potřeby příjemců - uţivatelů informací které 

z účetnictví plynou. Podle charakteru jejich informačních potřeb rozdělujeme uţivatele 

informací na ekonomické výsledky podniku, zajímají celou škálu subjektů. Běţně je dělíme 

na: 

 Externí např. případní zájemci o koupi podniku, obchodní partneři, veřejnost, 

vlastníci – pokud nejsou v řídící funkci. 
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 Interní vedení společnosti, řídící pracovníci, případně majitelé. 

 Státní orgány [1] 

 

Kaţdou z těchto skupin zajímá jiný druh informací o procesech probíhajících v podniku 

a podle toho se vydělili i tři hlavní druhy účetnictví. Je to: 

 Finanční účetnictví – obsahuje účetní informace převáţně pro externí uţivatele. 

Jeho úlohou je podávat spolehlivé účetní informace o ukončených procesech 

v podniku tak, aby byla moţná „srovnatelnost v čase a mezi podniky“. To zajišťuje 

dodrţování pravidel podle mezinárodních standardů. Souhrnně se předkládá většinou 

jedenkrát ročně.  

 Daňové účetnictví – příjemcem informací z toho účetnictví jsou především státní 

orgány v souvislosti se zajištěním plnění daňové povinnosti podniků vůči státu. 

Podobu daňového účetnictví upravuje v České republice zákon o dani z příjmu. 

 Manažerské účetnictví – typ účetnictví, který je z hlediska této diplomové práce 

nejvýznamnější, protoţe obsahuje informace, jeţ jsou k jejímu vypracování 

nepostradatelné. Jeho uţivatelé jsou řídící pracovníci, eventuelně majitelé podniků. 

Poskytuje aktuální informace o probíhajících procesech v podniku a umoţňuje tím 

nejen analýzu minulého vývoje, ale i změnu součastných procesů. Protoţe poskytuje 

podrobné „informace o nákladech, výnosech, zisku, ale i informace o jejich předem 

stanoveném vývoji (předběţné kalkulace, rozpočty, vnitropodnikové ceny)“, podniky 

jeho obsah chrání a celé zpřístupňují pouze nejvyššímu managementu. Na rozdíl od 

finančního účetnictví se manaţerské účetnictví nemusí řídit zákonem danými 

pravidly pro vedení účetnictví a podnik není povinen ho vést. [2]  

 

Manaţerské účetnictví slouţí bezprostředně potřebám řídících pracovníků firmy, 

protoţe je přizpůsobeno jejich poţadavkům a způsobu podnikového strategického řízení. 

Manaţerské účetnictví, jehoţ základní sloţkou je strategické řízení podniku a naplňování 

podnikových cílů, především umoţňuje dlouhodobě ovlivňovat náklady, výnosy, zisk a další 

ukazatele hospodaření firmy. Pomocí něj lze stanovit očekávané náklady a porovnat je se 

skutečností, a tím tak podat informace o předpokládaném průběhu procesů a transakcí, 

moţných alternativách nebo určit příčiny vzniku případných odchylek. [3] 
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Manaţerské účetnictví pod sebe zahrnuje tři velmi úzce provázané subsystémy, které 

jsou v poskytování dat rovnocenné. Je to: 

 Nákladové účetnictví – „má sice charakter registrátora historických nákladů, avšak 

pouţitím normové metody nákladového účetnictví je schopno registrovat i okamţitou 

úroveň vznikajících nákladů a ze srovnání vývoje historických dat usuzovat na 

budoucí tendence vývoje nákladů.“ [4] 

 Rozpočetnictví – jedná se o nástroj, který se pouţívá ke stanovení nákladových 

úkolů pro jednotlivé útvary podniku a je zaměřen do budoucnosti. 

 Kalkulace – jednotlivé druhy kalkulací jsou uplatnitelné v celém výrobním procesu 

od vývoje výkonu počínaje aţ po ocenění a prodej výkonu.  

 

„Manaţerské účetnictví prostřednictvím metod svých tří subsystémů zpracovává 

vstupní data do podoby informací pro řízení.“ [3] 

Vyuţíváním výše uvedených nástrojů manaţerského účetnictví, zpracováváním těchto 

dat do podoby informací pouţitelných k řízení podniku a jejich předáváním manaţerům se 

zabývá controlling. 
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3 NÁKLADY 

 

Náklady jsou velmi často definovány jako účelné a účelové vyjádření vynaloţených 

peněţních prostředků a práce v průběhu hospodářské činnosti podniku. Představují peněţně 

vyjádřenou spotřebu ţivé a zhmotnělé práce na výrobu a uskutečnění produkce.  

Náklady v podniku vznikají v průběhu reprodukčního procesu neustále. Z tohoto 

důvodu je zapotřebí vymezit časový interval, ve kterém je vhodné sledovat jejich výši. 

V praxi se zpravidla za základní časový úsek při jejich zjišťování volí různá kalendářní 

období (rok, měsíc), je však moţné zvolit i jiné časové intervaly pro jejich sledování. [5] 

Pro potřeby praktického řízení je nutné náklady podrobněji třídit podle určitých 

kritérií. Klasifikační hlediska mohou být různá a jsou dána účelem sledování nákladů. Za 

hlavní hlediska členění nákladů v podniku lze označit jejich třídění podle [5]: 

 nákladových druhů, 

 poloţek kalkulačních vzorců a kalkulačních jednic, 

 závislosti na objemu výroby, 

 místa jejich vzniku a okruhů odpovědnosti. 

 

3.1 Časové hledisko mezi náklady a výdaji 

 

Náklady je zapotřebí rozlišit od peněţních výdajů, které představují úbytek peněţních 

fondů v podniku (stav hotovosti, peníze na účtech a v bance) bez ohledu na účelovost jejich 

pouţití. Nákup osobního automobilu je tedy výdajem peněţním, ale nejedná se o náklad, 

nákladem jsou aţ odpisy, kterými se cena osobního automobilu přeměňuje do nákladů; odpisy 

však nepatří mezi peněţní výdaje (peněţním výdajem byl nákup osobního automobilu). 

Zároveň tak nájemné, které je zaplacené předem se stává nákladem budoucího období 

a to   případě, ţe bylo zaplaceno celé například v srpnu za období srpen aţ prosinec. V srpnu 

se jedná o výdaj, ale pouze 1/5 tohoto výdaje bude v srpnu nákladem, tvorba rezervních 

prostředků na mzdy za dovolenou je nákladem všech měsíců, i kdyţ mzda je vyplacena (jedná 

se o peněţní výdaj) aţ v měsíci dovolených a podobně. 

Náklady vţdy korespondují s výnosy v příslušném období, musí být zajištěna časová 

a věcná shoda výnosů a nákladů s daným vykazovaným obdobím. Proto se v účetnictví 

vyuţívá pojmů tzv. časové rozlišení nákladů a výnosů a vyplývá z něj, ţe některé výnosové 
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a nákladové poloţky se převádějí z jednoho časového období do jiného časového období 

a označují se jako přechodné.  

 

3.2 Klasifikace nákladů   

 

Náklady jsou důleţitým syntetickým ukazatelem kvality činnosti podniku.  Proto také 

pro členění nákladů existuje několik přístupů pro jejich členění. 

 

3.3 Druhové třídění nákladů 

 

Třídění nákladu na druhové, znamená jejich sestavení do stejných skupin, které jsou 

spojeny s činností jednotlivých výrobních faktorů (práce, investiční majetek, materiál). 

Druhové třídění zodpovídá otázku, co všechno se spotřebovalo. Základní nákladové druhy 

jsou: 

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

-  odpisy budov, strojů, výrobního zařízení, nástrojů, nehmotného investičního majetku, 

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

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

-  náklady na externí sluţby (opravy a udrţování, nájemné, dopravné a cestovné). 

-  mimořádné náklady  

 

Roztřídění druhových nákladů je podrobněji roztříděno ve výkaze zisku a ztráty – 

výsledovka nebo také v účtové osnově. Pro finanční účetnictví je členění z hlediska druhu 

velice důleţité a to hlavně pro různé analýzy (výpočty zisků, ukazatele přidané hodnoty 

zpracováním, dílčí analýzy nákladovosti a jiné). Nákladové druhy představují externí náklady. 

Jedná se o náklady prvotní, které vznikají při styku podniku s okolím (př. spotřeba materiálu) 

nebo jde vazbu se zaměstnanci podniku (př. mzdové náklady). Tyto prvotní náklady se uvnitř 

firmy rozpadají na náklady druhové, které vznikají spotřebou výkonů (př. výroba elektrické 

energie pro vlastní spotřebu, výroba vlastního nářadí a přípravků.), toto jsou náklady 

tzv. interní, které se zúčtovávají aţ podle středisek. 
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3.4 Účelové třídění nákladů 

 

Třídění nákladů na účelové třídění je zaloţeno na jednom ze dvou základních hledisek: 

a) náklady jsou roztříděny podle odpovědnosti a místa vzniku, tzn. podle jednotlivých 

vnitropodnikových středisek - útvarů, 

b) náklady jsou roztříděny dle výkonů, kdy se jedná o tzv. kalkulační třídění nákladů. 

 

3.4.1 Třídění nákladů podle místa vzniku a odpovědnosti 

 

Třídění nákladu podle vzniku a odpovědnosti řeší otázku vzniku nákladů, taktéţ kdo je 

zodpovědný za jejich vznik. Jedná se vlastně o roztřídění nákladů podle vnitropodnikových 

středisek - útvarů. Záleţí zejména na velikosti podniku, dále na jeho sloţitosti výrob, kdy 

podle tohoto dochází k členění nákladů ve více úrovních. V průmyslových podnicích se 

náklady dělí dle činnosti na výrobní a nevýrobní 

a) Výrobní činnosti jsou soustředěny ve výrobních útvarech a rozdělují se zpravidla na 

1. útvary hlavní výroby – zde probíhá hlavní výrobní proces 

2. útvary vedlejší výroby – zde dochází k doplňkové nebo téţ přidruţené výrobě 

3. útvary pomocné výroby, zajišťují pomocné a obsluţné procesy pro hlavní 

a vedlejší střediska a patří zde například útvar udrţování, doprava, a jiné 

 

b) Nevýrobní činnosti se soustřeďují v nevýrobních útvarech a zpravidla se rozdělují 

na: 

 

1. útvary správní (předvýrobní etapy – konstrukční, technologická příprava) 

2. útvary zásobování 

3. útvary prodeje (odbytu) 

 

Ve výrobě náklady můţeme dále rozdělit na náklady technologické (tyto náklady 

podléhají řízení technicko-hospodářskými normami) a náklady na obsluhu a řízení (zde 

dochází k řízení daných poloţek limity a normativy). Náklady technologické souvisí s určitým 

výkonem přímo, označují se jako náklady jednicové, další náklady technologické a náklady 

na řízení a obsluhu, která souvisí s výrobou jako  celkem, označujeme jako náklady reţijní. 

Kontrola řízení nákladu reţijních je sloţitější a není úplně přesná, přesnější je metoda 
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jednicových nákladů. Sledují se podle středisek a nástrojem jejich řízení jsou rozpočty 

reţijních nákladů, které jsou součástí rozpočtu vnitropodnikových útvarů. 

Základní vnitropodnikový útvar, ve kterém dochází ke sledování nákladů, výnosů 

a výsledku hospodaření je hospodářské středisko. Tato střediska jsou vytvořena v oblasti, kde 

dochází k činnosti hlavní, pomocné a obsluţné činnosti, správy, odbytu a zásobování. Jsou 

zainteresována na rozdílu vnitropodnikových výnosů a vnitropodnikových nákladů, tj. na 

vnitropodnikovém výsledku hospodaření. Výkony, které jsou předány mezi jednotlivými 

středisky, jsou oceňovány cenami vnitropodnikovými. Tyto ceny jsou stanoveny převáţně na 

úrovni nákladů, někdy i s mírným se ziskem, nebo na úrovni trţní ceny. Výpočet 

vnitropodnikové ceny ve výrobní společnosti se spočítá na základě předem stanovených 

pravidel a směrnic o vnitropodnikové ceně. Existuje řada firem, kde se vytváří tzv. nákladová 

střediska, které jsou řízeny na základě nákladů (výkony jde plánovat a vykazovat velice 

těţce). Jednotlivé části a dílny bývají ve správě podniků oddělení a jsou hodnoceny na 

základě výsledků, tedy úspor či překročení předem plánovaných nákladů. Hospodářské 

středisko obvykle tvoří několik nákladových středisek. Pro vytvoření středisek je zapotřebí 

splnit určité předpoklady, zejména organizační. Musí být přesně vymezeny činnosti 

prováděné kaţdým střediskem. Výkony (produkce, sluţby), které si střediska předávají, musí 

být měřitelné, taktéţ náklady musí být měřitelné, pro porovnání nákladovosti, výkonnosti. 

Výkony hospodářských středisek musí být ohodnoceny vnitropodnikovými cenami. Toto 

je z pohledu účetnictví zachyceno a nazýváno jako střediskové (odpovědnostní) účetnictví. 

3.4.2 Kalkulační členění nákladů  

 

Členění nákladů na kalkulační zodpovídá otázku vynaloţených nákladů, zejména to, na 

co byly tyto náklady vynaloţeny (na které výrobky nebo sluţby). Z hlediska rozdělení 

kalkulačních nákladů, je toto hledisko pro podnik rozhodující, při tomto rozdělení můţeme 

zjistit rentabilitu, tedy zisk jednotlivých výrobků a sluţeb a řídit výrobkovou strukturu, 

protoţe výrobky jednotlivě přispívají různou měrou k tvorbě celkového zisku podniku. 

Kalkulační členění je podkladem pro ostatní manaţerská rozhodování, př. výrobek vyrobit 

nebo koupit, je moţné zajistit danou činnost vlastními silami nebo tuto činnost zajistit 

dodavatelský, napomáhá určit dočasnou minimální ‚ztrátovou‘ cenu apod. Výkon, který 

je vymezený a označován jako kalkulační jednice. Ne v kaţdém případě se musí jednat o 1 ks, 

ale například při výrobě šroubů je kalkulační jednicí 1 kg a ne 1 ks. 
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Důleţitým bodem je způsob, jakým jsou náklady na jednici přiřazeny. Po rozdělení 

a přiřazení nákladů na kalkulační jednici je moţné náklady rozdělit na: 

 

1. Přímé náklady - souvisí s určitým druhem výkonu, coţ jsou takové náklady, u nichţ 

lze určit jejich přímý vztah ke kalkulační jednici příslušných výkonů, 

 

2. Nepřímé náklady - souvisí s více druhy výkonů a zabezpečují výrobu jako celek, 

coţ jsou takové náklady, které nelze přímo zjistit na kalkulační jednici, popř. by 

takového zjišťování bylo nehospodárné. Nazýváme je také reţiemi. Tyto náklady se 

proto rozpočtují (rozvrhují) na jednotlivé výkony podle určitých zvolených 

rozvrhových základen. [6] 

 

 

Je tedy zcela jasné, ţe mezi přímé náklady patři jednak náklady jednicové a také 

ty náklady reţijní, které souvisí přímo s určitým výrobkem. Mezi nepřímé náklady patří 

ty reţijní náklady, které jsou společné pro více druhů výrobků. V poslední době se začaly 

náklady sledovat a řídit podle jednotlivých procesů neboli činností. Takto přiřazené náklady 

jsou v účetnictví zajišťovány tzv. procesním účetnictvím nebo účetnictvím, které je zaloţeno 

na procesech, kdy toto je odvozeno od původního anglického názvu Activity Based 

Accounting (téţ Cost- Driver Accounting), tyto kalkulace jsou pak nazývány kalkulace podle 

dílčích činností (podle elementárních procesů) nebo kalkulace ABC (Activity Based Costing 

– ABC). [6] 

3.4.3 Typový kalkulační vzorec 

 

Základní strukturu nákladů v kalkulačním členění lze charakterizovat pomocí 

tzv. typového kalkulačního vzorce, který má tuto základní podobu [5]: 
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Typový kalkulační vzorec 

1. Přímý materiál 

2. Přímé mzdy 

3. Ostatní přímé náklady 

4. Výrobní reţie 

1. – 4. Vlastní náklady výroby (provozu) 

5. Správní reţie 

1. – 5. Vlastní náklady výkonu 

6. Odbytové náklady 

1. – 6. Úplné vlastní náklady výkonu 

7. Zisk (ztráta) 

1. – 7. Cena výkonu (základní) 

Tabulka č. 1 – Typový kalkulační vzorec [5] 

 

Stručná charakteristika jednotlivých položek kalkulačního vzorce: 

Přímý materiál - do této poloţky patří veškeré suroviny, základní materiál, polotovary, 

pomocný i ostatní materiál, jejichţ spotřebu lze stanovit (zjišťovat) přímo na kalkulační 

jednici. 

Přímé mzdy - tato poloţka zahrnuje mzdy, které lze stanovit (zjistit) přímo na kalkulační 

jednici. Jsou to zpravidla mzdy výrobních dělníků (úkolové i časové) včetně příplatků  

a doplatků ke mzdám a prémií a odměn zahrnovaných do nákladů. 

Ostatní přímé náklady - v této poloţce se vykazují další významné technologické, 

popř. i jiné náklady, které souvisí s výrobním procesem a které lze hospodárně přiřazovat 

přímo jednotlivým kalkulačním jednicím. Patří k nim např. spotřeba technologického paliva 

a energie, odpisy speciálních nástrojů a přípravků v pouţívání, případně odpisy dalších sloţek 
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dlouhodobého majetku, pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, hrazené 

zaměstnavatelem, připadající ke mzdám v poloţce přímé mzdy apod. 

Výrobní režie - do této poloţky se zahrnují náklady, související s řízením a obsluhou 

výrobního procesu, které nelze stanovit (zjišťovat) přímo na kalkulační jednici, např. jsou to 

spotřeba reţijního materiálu, paliva, odpisy investičního majetku, reţijní mzdy, pojistné 

vztaţené k těmto mzdám, hrazené zaměstnavatelem, různé další nakupované sluţby.  

Správní režie - do této poloţky patří všechny náklady, související s řízením a správou 

podniku. 

Odbytové náklady - do této poloţky patří náklady spojené s odbytovou činností, zejména 

s prodejem a expedicí výrobků.  

Možné využití kalkulací nákladů: 

 podklady pro stanovení cen výrobků, prací a sluţeb, 

 sestavení rozpočtů nákladů hospodářských středisek, 

 kontrola a rozbor hospodárnosti výroby, 

 porovnání a zhodnocení vývoje nákladů v časové řadě, 

 sestavení a kontrola rentability jednotlivých výrobků, prací a sluţeb, 

 podklady pro optimalizační úlohy.  

Podle toho, zda náklady plánujeme nebo zjišťujeme na kalkulační jednici, tj. z hlediska času, 

rozlišujeme kalkulace: 

 předběžné, sestavované před provedením výkonu (můţe se jednat o kalkulace 

operativní, plánové, popř. propočtové), 

 výsledné, sestavované po provedení výkonu. 

 

Z metodického hlediska jako: 

 kalkulace postupné, kdy se spotřebovávané polotovary vlastní výroby z předchozí 

fáze oceňují v kalkulaci fáze následné vlastními náklady výkonu a jsou uvedeny 

jednou poloţkou v kalkulaci, 

 kalkulace průběžné, v nichţ se spotřebované polotovary nebo jiné výkony 

z předchozích fází výroby vykazují v kalkulačním členění příslušného kalkulačního 

vzorce, tj. v jednotlivých původních poloţkách nákladů. [5] 
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3.4.4 Členění nákladů v manažerském rozhodování 

Pro řadu manaţerských rozhodování je důleţité třídění nákladů podle jejich závislosti 

na změnách objemu výroby. Z tohoto pohledu se náklady člení na náklady fixní a náklady 

variabilní. Dále jsou pro rozhodování pouţívány náklady oportunitní (alternativní), 

relevantní, explicitní, implicitní. 

 Oportunitní (alternativní) náklady jedná se o ty peníze (ušlý výnos), které jsou 

ztraceny, kdyţ zdroje (práce, kapitál) nejsou pouţity na nejlepší ušlou alternativu. 

 Explicitní náklady (mají formu peněţních výdajů) jsou takové, které firma zaplatí 

za nakoupené výrobní zdroje, za nájemné, za pouţití cizího kapitálu atd. 

 Implicitní náklady nejedná se o formu peněţních výdajů, proto je problém s jejich 

vyčíslením. Pro jejich měření se proto vyuţívají oportunitní náklady. Tedy např. 

implicitním nákladem je mzda, kterou by podnikatel obdrţel při jiném zaměstnání, 

nebo úroky, které by získal investováním svého kapitálu do jiné akce apod. Tyto 

náklady finanční účetnictví nezachycuje, ale manaţer je potřebuje znát pro různá 

manaţerská rozhodování. 

 Relevantní náklady jsou náklady, které ovlivňují určité rozhodnutí. V závislosti na 

něm (při výběru jedné z variant) se v závislosti na vybrané variantě mění. Ostatní 

náklady jsou pro dané rozhodnutí irelevantní (změna variant nemění jejich výši). 

Při kaţdém rozhodování se berou v úvahu přírůstkové náklady, které jsou tímto 

rozhodováním ovlivněny. Zbývající náklady povaţujeme za irelevantní tomuto 

rozhodnutí a označujeme jako utopené náklady (angl. sunk cost). Utopené náklady 

vyplývají z minulých výdajů firmy a neovlivní současné rozhodnutí, současné 

rozhodnutí ovlivňuje budoucnost. [6] 

 

3.5 Členění nákladů v závislosti na objemu výroby 

Důleţité místo v klasifikaci nákladů zaujímá jejich rozlišování na fixní (stálé) 

a variabilní (proměnné). Tradiční teorie nákladů vysvětlují tyto pojmy na základě výsledného 

chování nákladů a jejich vztahu ke konečné příčině jejich vzniku, obvykle vyjadřované 

objemem produkce. [5] 

 

3.5.1 Náklady fixní (stálé)  

Jsou definovány jako náklady, které se ve své absolutní výši nemění v určitém rozmezí 

objemu výroby, v přepočtu na jednici výroby tudíţ budou mít tyto náklady s růstem objemu 
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výroby degresivní charakter. Příkladem fixních nákladů jsou odpisy hmotného majetku při 

pouţití lineární odpisové metody. Fixní náklady však nejsou absolutně stálé. Při výraznější 

změně objemu výroby se jejich absolutní výše mění skokem na jinou úroveň. Jsou tudíţ 

převáţně závislé na čase.  

Základním rysem fixních nákladů je, ţe jsou to náklady, které hodnotově vyjadřují 

vytvoření určité výrobní pohotovosti (zjednodušeně kapacity). Při hodnocení hospodárnosti je 

proto dále zapotřebí rozlišovat tzv. volné (nevyuţité) a vyuţité fixní náklady.  

Volné fixní náklady odpovídají té části celkových fixních nákladů, která není vyuţita 

objemem produkce, vyuţité fixní náklady odpovídají té části fixních nákladů, která je 

naplněna skutečně zhotovovaným objemem produkce. Toto rozdělení fixních nákladů je sice 

jen abstraktní, protoţe do výrobního procesu musí být vţdy vloţeny celkové fixní náklady 

(jsou jím vázány), ukazatel volných fixních nákladů však vypovídá o moţných rezervách 

daného procesu. [5] 

 

3.5.2 Náklady variabilní (proměnné)  

Jsou náklady měnící se ve své absolutní výši v závislosti na objemu výroby. Tato 

závislost můţe být proporcionální (jde o náklady proporcionálně proměnné), nebo proměnné 

náklady ve své absolutní výši rostou pomaleji, popř. rychleji neţ objem výroby.  

Fixní a variabilní náklady lze zkoumat za různě velké celky, nejrozsáhlejším stupněm 

agregace můţe být podnik, nejmenší zkoumanou jednotkou výrobní zařízení. Nejpřesnější 

informace získáme, zvolíme-li za zkoumanou výrobní jednotku celek co nejmenší, tento 

postup však bude velmi pracný a vynaloţenému úsilí mnohdy nemusí odpovídat patřičné 

zvýšení kvality řízení daného procesu. Zvolíme-li naopak za zkoumanou výrobní jednotku 

celek rozsáhlý, ušetříme hodně práce, avšak výsledky analýzy budou hodně hrubé. Mezi 

oběma extrémy je proto třeba hledat optimální velikost výrobní jednotky, za kterou provádíme 

analýzu nákladů, obvykle za ni lze povaţovat hospodářské, popř. nákladové středisko. [5] 

V závislosti na změnách objemu výroby se část celkových nákladů mění s tímto 

objemem výroby. Tyto variabilní náklady se mohou vyvíjet buď stejně rychle jako objem 

výroby – pak jde o proporcionální náklady, rychleji než objem výroby – pak jde 

o nadproporcionální (progresivní) náklady, nebo pomaleji než objem výroby – a pak jde 

o podproporcionální (degresivní) náklady. 
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Do variabilních nákladů patří jednicové náklady a část reţijních nákladů. Druhá část 

nákladů je na změnách objemu výroby nezávislá, nemění v krátkodobém časovém intervalu 

a označujeme je jako fixní (pevné, neměnné) náklady. Tyto náklady jsou vyvolány nutností 

zabezpečit chod firmy (provozní pohotovost, výrobní kapacitu) jako celku. Někdy se označují 

jako náklady pohotovostí nebo kapacitní. Jejich neměnnost je však relativní – i fixní náklady 

se mění např. při změnách výrobní kapacity nebo při rozsáhlé změně výrobního programu; 

nemění se však plynule, ale najednou, skokem. Dělení nákladů na fixní a variabilní má proto 

své opodstatnění pouze v krátkém období, neboť v delším časovém období se mění i náklady 

fixní. [6] 

Do fixních nákladů spadá část reţií, např. odpisy, mzdy správních 

a technickohospodářských pracovníků, nájemné, úroky z půjček, leasingové poplatky, 

náklady na počítačové vybavení, náklady na školení a vzdělávání pracovníků aj. Existence 

fixních nákladů má mimořádný vliv na vztahy mezi základními ekonomickými veličinami 

podniku, jako jsou objem výroby, náklady a zisk. S růstem objemu výroby klesají totiţ 

průměrné fixní náklady (a tím i celkové náklady) na jednotku produkce (tzv. degrese 

nákladů). Z tohoto důvodu se zisk z jednotky produkce nevyvíjí lineárně. Z tohoto důvodu 

jedním z úkolů řízení podniku je proto maximálně vyuţít degresi nákladů k soustavnému 

sniţování nákladovosti výrobku při maximálním vyuţití výrobních kapacit. V souvislosti 

s existencí fixních nákladů je třeba poukázat na dva jevy – na relativní úsporu fixních nákladů 

a na nevyuţité náklady. K relativní úspoře fixních nákladů dochází při zvyšování objemu 

produkce při neměnných nákladech. Tato úspora se vypočte podle vzorce: [6] 

 

U = FN x (k – 1) 

 

kde U – relativní úspora fixních nákladů v Kč 

FN - fixní náklady v Kč 

k – koeficient růstu objemu výroby (Q1 /Q0) 

Q1 - běţný objem výroby 

Q2 - původní objem výroby 

 

Nevyuţitím výrobní kapacity dochází k nevyuţití fixních nákladů. Ta část celkových 

fixních nákladů, která odpovídá nevyuţité výrobní kapacitě, se nazývá nevyuţité (volné) fixní 

náklady. Jde sice o teoretické rozdělení fixních nákladů, protoţe ve skutečnosti nejsou fixní 

náklady dělitelné, a to proto, ţe jsou vyvolány nutností zabezpečit chod firmy jako celku. Pro 
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řízení firmy z tohoto vyplývá nutnost, budovat takové výrobní kapacity, které budou 

vyuţívány dostatečně. 

Fixní náklady patří k problémovým oblastem v praktickém řízení firmy. Je důleţité 

si uvědomit, ţe i v případě, kdy budeme chtít sníţit celkové náklady ve firmě, fixní náklady 

je moţné sníţit aţ za určité časové období. Například při uzavření nájemní smlouvy, ve které 

bud výpovědní lhůta tři měsíce a my se nedohodneme s majitelem objektu a pronajímané 

prostory opustíme, lhůta výpovědi v délce 3 měsíců poběţí výpovědní lhůta v délce třech 

měsíců poběţí, majitel bude chtít nájem zaplatit, tzn. ţe budeme nuceni tento nájem – fixní 

náklad uhradit. Pochopitelně sluţby jako je spotřeba elektrické energie, vody apod. nám 

z hlediska úhrad odpadnou (náklady variabilní) hned, jak prostory opustíme, ale fixní náklad – 

nájemné - odpadne aţ po uplynutí výpovědní lhůty. 

Nevyužité náklady se vypočtou podle vzorce: 

 

FNn =FNs x (1 – (Qs:Qp) 

 

kde FNn – nevyuţité fixní náklady v Kč 

FNs - skutečné fixní náklady v Kč 

Qs - skutečný objem výroby v ks nebo Kč 

Qn - plánovaná kapacita v kusech nebo v Kč 

 

Důleţité je si dále uvědomit, ţe při růstu fixních nákladů i jejich podílu na nákladech 

celkových, roste i provozní riziko, které vyplývá především z vázanosti finančních zdrojů 

(například automobil na leasing musí firma hradit, i kdyţ nemá příjmy, neboť při neplacení 

leasingu o tento automobil přijde bez náhrady). 

 

3.6 Nákladové funkce 

Nákladové funkce vyjadřují matematickou formou vztah mezi náklady a objemem 

výroby firmy. 

Náklady, které se vyvíjejí vzhledem k objemu výroby lineárně označují se jako 

proporcionální náklady. Pokud náklady rostou rychleji neţ objem produkce, jedná se 

o nadproporcionální náklady (progresivní, křivka rostoucí zleva doprava). Jestliţe náklady 

s rostoucím objemem výroby rostou pomaleji, jde o podproporcionální (degresivní) 

náklady. Kombinací uvedených moţností vzniká nákladová funkce zpočátku klesající, 
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později rostoucí; má tvar obráceného písmene S a její křivka marginálních nákladů tvar 

písmene U. [6] 

 

3.6.1 Krátkodobé nákladové funkce 

Krátkodobé nákladové funkce charakterizují průběh nákladů v krátkém období, 

tj. v období, ve kterém lze měnit pouze některé výrobní činitele (většinou mnoţství 

vynakládané práce a spotřebovaných surovin), zatímco ostatní měnit nelze (výrobní zařízení, 

stroje, budovy).  Objem výroby je proto limitován vybudovanou výrobní kapacitou, která 

je určovaná právě neměnnými (fixními) výrobními činiteli. Fixní výrobní činitele vyvolávají 

fixní náklady, proměnné výrobní činitele vyvolávají variabilní náklady. Toto rozdělení 

nákladů krátkodobé nákladové funkce přesně dodrţují. Pouţívá se jich v běţném, operativní 

řízení, např. v analýze bodu zvratu, při hodnocení racionalizačních opatření, při optimalizaci 

objemu výroby. 

 

Obrázek č.  1 - Průběh celkových nákladů [6] 
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3.6.2 Dlouhodobé nákladové funkce 

Dlouhodobé nákladové funkce charakterizují průběh nákladů v delším období, 

tj. v období, ve kterém lze změnit všechny výrobní činitele (vybudovat nové výrobní kapacity, 

změnit technologii apod.). Jak jiţ bylo uvedeno, v dlouhodobé nákladové funkci nejsou fixní 

náklady, uvádí se hodnoty pouze průměrných celkových nákladů a marginálními náklady.  

Dlouhodobá nákladová funkce se skládá z částí krátkodobých nákladových funkcí, které 

vyjadřují průběh nákladů vţdy pro určitý rozsah objemu výroby (pro určitou výrobní 

kapacitu, tedy pro určitou velikost podniku). I kdyţ U-tvar dlouhodobé nákladové funkce je 

pro většinu odvětví povaţován za typický, v některých odvětvích můţe mít tvar písmene L 

(průměrné náklady z počátku klesají a od určitého bodu se nemění), nebo tvar hyperboly 

(průměrné náklady stále klesají).[6] 

Dlouhodobé nákladové funkce jsou vyuţívány manaţery při rozhodování o velikosti 

firmy, druhu výrobního zařízení, jeho počtu a výkonu, pouţití druhu technologie apod. Do 

konečné ceny produktu (sluţby) však vcházejí nejen náklady výrobní, ale i náklady dopravní.  

 

3.7 Metody odhadu fixních nákladů (stanovení nákladových funkcí) 

Jsou-li známy fixní a variabilní náklady podniku, lze určit nákladovou funkci 

zachycující matematickou formou vztah objemu výroby (outputu) a nákladů (inputu). Vychází 

se z produkčních funkcí. Ke stanovení nákladových funkcí v praxi se pouţívají tyto 

matematické funkce: [6] 

 

• pro náklady proporciální lineární funkci y = a + bx, 

• pro náklady nadproporciální kvadratickou funkci y = a + bx + cx2, 

• pro náklady podproporciální kvadratickou funkci y = a + bx – cx2, 

 

kde y – celkové náklady (N) 

x – objem produkce (Q) 

a – odhad fixních nákladů (FN) 

b,c – variabilní náklady připadající na jednotku produkce, tj. marginální náklady 

 

Parametry nákladových funkcí lze vypočítat některou z těchto metod: 

• klasifikační analýzou 

• metodou dvou období 
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• bodovým diagramem 

• regresní a korelační analýzou 

 

•  Klasifikační analýza 

Principem této metody spočívá v roztřídění jednotlivých nákladových poloţek na fixní 

a variabilní část podle toho, zda se mění nebo nemění se změnami objemu produkce, k tomuto 

je vhodné vyuţít informace z účetnictví. Zařazení některých druhů nákladů se bude lišit a to 

podle tipu podniku. 

 

•  Metoda dvou období 

Pro odhad nákladové funkce se doporučuje vybrat období (měsíc) s nejmenším 

a s největším objemem výroby. Nebereme v úvahu mimořádná období, například poruchu 

výrobního zařízení). Propočet se provede tak, údaje se dosadí do dvou rovnic, jejichţ řešením 

se zjistí potřebné parametry. [6] 

N1 = a + b × Q1 

N2 = a + b × Q2 

•  Metoda grafická  

Je to kombinace s metodou dvou období. Jedná se o grafické vyobrazení jednotlivých 

hodnot. 

 

•  Metoda dvou účetních období  

Vyuţívá se zejména pro první orientační zjištění vývoje nákladů s tím, ţe se ze 

sledování vylučují extrémní hodnoty, pro výpočet se pouţije metoda dvou období, ale kdyţ se 

zjistí, ţe například v lednu byla nízká výroba panelů zaviněna poruchou výrobního zařízení, 

místo této nejniţší hodnoty se vezme hodnota z měsíce února. 

 

•  Grafická metoda 

Nákladovou funkci lze odvodit z tzv. bodového diagramu. Na osu x se nanášejí objemy 

výroby, na osu y celkové náklady. Kaţdá dvojice hodnot je znázorněna bodem. Odhad fixních 

nákladů se provede podle průsečíků zakreslené čáry s osou y. Parametr b vypočteme z hodnot 

kteréhokoli bodu leţícího na čáře. Je to zřejmé z bodového diagramu (s pouţitím uvedených 

údajů). [6] 
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Obrázek č.  2 - Bodový diagram [6] 

 

Grafická metoda umoţňuje odhalit extrémní hodnoty, např. skok ve fixních nákladech, ke 

kterému můţe dojít např. rozšířením výrobní kapacity. [6] 

•  Metoda regresní a korelační analýzy 

Tato metoda je pro stanovení nákladových funkcí nejspolehlivější. Umoţňuje stanovit 

i nelineární nákladové funkce, které jsou vhodné pro případný nadproporcionální nebo 

podproporcionální vývoj nákladů, a to v hlavně tehdy, kdy jiţ průběh nákladů nelze vyjádřit 

lineární funkcí (nelze jej aproximovat přímkou). Metoda umoţňuje stanovit i spolehlivost 

zjištěných funkcí pomocí měr korelace a provádět předběţné odhady chyb zjišťovaných 

hodnot pomocí tzv. mezí spolehlivosti. Pro tyto výpočty se pouţívá výpočetní technika. [6] 

 

3.8 Význam nákladových funkcí pro plánování nákladů  

Plán výkonů, nákladů a tvorby zisku je plánovaný výkaz zisku a ztrát ve firmě. Jeho 

poloţky navazují na ostatní části plánu firmy např. provozní výnosy na plán odbytu, mzdy na 

plán mezd apod. Plán má dvě základní části: výnosy a náklady. Hlavním cílem proč plánovat 

náklady je dosaţení jejich optimalizace s vazbou na výnosy dané firmy. Plánovat náklady je 

pro kaţdou firmu záleţitost existenční. Jsou známe příklady z praxe, kdy při podcenění  

významu plánovaní nákladů reálně k výnosům vedlo k likvidaci firmy. Sniţování nákladů má 

vţdy časové důsledky, jde o to, ţe v případě početního sníţení zaměstnanců, je třeba ctít 
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zákoník práce, ze kterého jsou dány podmínky pro výpovědi, z čehoţ vyplývá, ţe náklady na 

zaměstnance nesníţíme ihned po rozvázání pracovního poměru, ale aţ po určité době 

(výpovědní lhůta, odstupné apod.). 

Náklady lze plánovat různě, nejčastěji se pouţívají metody globální a podrobné. 

• Globální metody vycházejí ze základních vztahů v ekonomice firmy. Jedním 

z nástrojů mohou být i uvedené nákladové modely. 

• Podrobné metody vycházejí z detailních plánovacích podkladů, jako jsou operativní 

plán výroby, normy spotřeby, limity apod. Typickými představiteli těchto metod jsou 

rozpočty a kalkulace. V plánování nákladů se pouţívají různá členění nákladů, která jsou 

uvedena v předcházejících kapitolách, především členění podle středisek, podle druhů, 

výrobků kalkulační členění) a moderní metody (viz. Manaţerské účetnictví a controlling). [6] 

 

3.9 Analýza bodu zvratu  

Bod zvratu zachycuje vztahy mezi náklady, spotřebitelskou poptávkou a ziskem. 

Napomáhá podniku určit, jaké mnoţství produkce je pro něj výhodné vyrábět, popřípadě 

nabízet. Bod zvratu je v podstatě takový stav, kdy celkové trţby se rovnají celkovým 

nákladům. [5] 

 

Obrázek č. 3 Bod zvratu [5] 

 

qkr 

K 

zisk 

ztráta 
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Výše uvedené grafické znázornění těchto veličin ukazuje, ţe zisk vzniká podniku 

teprve po překročení určité hranice objemu výroby - bodu zvratu, coţ znamená, ţe podnik 

musí svými trţbami pokrýt jak fixní, tak i variabilní náklady. Body zvratu odpovídá objemu 

výroby, při kterém se celkové náklady rovnají trţbám, podnik nedosahuje ani zisku, ani ztráty.  

Výpočet trţeb T (Kč)    T = p * Q      

p cena za jeden kus, 

b VN/Q (skut. mnoţství) 

Q mnoţství (ks, t…). 

 

Výpočet celkových nákladů N (Kč)  N = FN + vn * Q    

      N = FN + VN     

 

FN… fixní náklady, 

vn… variabilní náklady na jednici (zahrnují přímý materiál, přímé mzdy a přímou výrobní 

reţii) 

VN… variabilní náklady celkem. 

Výpočet bodu zvratu   BZ    
vnp

FN
BZ

    ,     

q(BZ) = FN / (p-b) [ks] 

Výpočet bodu zvratu lze vyuţít kromě dalších analýz nákladů pro výpočet kritického vyuţití 

kapacity. 

 

Výpočet kritického vyuţití výrobní kapacity – VKkrit(%) 

 

      
celk

krit
krit

VK

Q
VK

100*
          

Qkrit = BZ bod zvratu 

VKcelk… celková výrobní kapacita 

        

Fixní náklady byly vynaloţeny proto, aby zajistily výrobu a trţby z  prodeje všech 

produktů. Z obrázku č. 3 – Bod zvratu je vidět, ţe k návratnosti fixních nákladů dochází 

v  bodě K, protoţe délka souřadnice mezi výnosy Q a variabilními náklady VN(nv x q).  

Počáteční ztráta je postupně uhrazována rozdílem Q – nv * q, v kritickém bodě je uhrazena 

a od tohoto bodu jiţ dochází k tvorbě zisku.     
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                         Q – (nv * q)   =   c  * q – nv  * q  =   (c – nv) * q           

 

Rozdíl mezi prodejní cenou c a variabilními náklady výrobku nv, tj. (c – nv) je 

příspěvkem, který slouţí na úhradu fixních nákladů a přispívá k tvorbě zisku  - krycí 

příspěvek (příspěvek na úhradu).  

Krycí příspěvek je jedním z parametrů finanční výkonnosti (efektivnosti) výrobku. [5] 
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4 PRAKTICKÁ ČÁST 

 

4.1 Charakteristika podniku Česko – slezská a.s.  

 

Společnost ČSVS a.s. byla založena 31. 12. 2000, po provedení transformace jako právní 

nástupce Česko-slezské výrobní, s.r.o. Ve společnosti má většinový podíl Rakouská 

společnost CONTAINEX Container – Handelsgesellchaft m.b.H, která vlastní 66,5% podíl ve 

společnosti a dále má v této společnosti podíl Josef Žáček, který má zbývajících  33,5% podílu 

ve společnosti. 

Hlavním předmětem její činnosti je zámečnictví a klempířství (výroba ocelových 

kontejnerů a plastových výrobků), výroba pryţových výrobků, provádění staveb, jejich změn 

a odstraňování. 

V současné době je společnost stále výrobním podnikem střední velikosti, ale vzhledem 

k majetkovému podílu Rakouské společnosti CONTAINEX Container – Handelsgesellchaft 

m.b.H, se řadí mezi velké podniky, čímţ dochází k problému se získáváním dotací z fondů 

Evropské unie, protoţe tyto dotace jsou určeny především po malé a střední podniky. 

Společnost je v současné době schopna konkurovat většině firem s podobným zaměřením 

na území ČR a to zejména díky moţnostem jednak konstrukčním, tak díky tomu, ţe má firma 

moţnost zvyšovat výrobní kapacitu vzhledem k vybavenosti, jak v oblasti technické, tak 

v oblasti technologické. Firma v současné době není certifikována, dle platných evropských 

norem ISO, řídí se pouze svým daným vnitřním řádem, který je ve společnosti dobře zaveden, 

díky tomuto je ve společnosti velmi vysoká kvalita, coţ se odráţí na minimálním mnoţství 

reklamací. 

V oblasti lidských zdrojů je největším problémem společnosti jazyková vybavenost 

zaměstnanců a to jednak řídících, tak zaměstnanců na pozicích dělnických. V dnešní době, 

kdy stále panuje i na území ČR ekonomická krize, která se nevyhnula ani tomuto odvětví, má 

společnost problém s obsazováním míst na veškeré pozice. 

Odbyt má v současné době společnost zajištěná smluvně, vţdy na dobu jednoho roku, 

kdy ceny jsou upřesněny vţdy kvartálně, podle vývoje ceny vstupního materiálu na trhu. 

Společnost ČSV a.s. se samozřejmě zaměřuje i na výhled do budoucnosti, kde by chtěla 

určitě vylepšit své výrobní kapacity, zejména jejich rozšířením, stálým zlepšováním 

a modernizací technologií, dále by chtěla vybudovat robotizovaná pracoviště. Samozřejmostí 
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a perspektivou do budoucna je stabilizace zázemí s většinovým vlastníkem CONTAINEX 

Container – Handelsgesellchaft m.b.H, kdy tento má dlouholetou historii, propracovanou 

nejen stránku ekonomickou, marketingovou, ale také stránku obchodní jasnou vizi má ve 

firemní kultuře. Hlavním cílem společnosti do budoucna bude také získání nových destinací, 

se zaměřením na expanzi výrobků a výrobních kapacit směrem na východ, zejména na země 

jako je Rusko a další země bývalého východního bloku. 

Mezi důleţité cíle si společnost vytýčila zvyšování vzdělanosti svých současných 

zaměstnanců, důraz bude kladen na vzdělanost a jazykovou vybavenost zaměstnanců nově 

příchozích.  

ČSV a.s., klade jiţ dlouhou dobu důraz na dodrţování BOZP, PO, hygieny při práci 

a také se intenzivně věnuje oblasti ekologické. Investuje nemalé částky do modernizace 

a vybavenosti výrobních článků, kde ještě můţe dojít ke zlepšení jiţ tak vynikajícího stavu, 

kdy společnost jiţ dnes splňuje přísné limity ve všech směrech. 

 

 

Název společnosti Česko – slezská výrobní a.s. 

Sídlo Zlaté Hory, Nerudova 438, 

PSČ 793 76 

IČ 258 70 599 

DIČ CZ 258 70 599 

Právní forma akciová společnost 

Předmět podnikání 

dle výpisu z OR 

Výroba obytných a sanitárních 

kontejnerů a jejich 

montovaných sestav 

Základní kapitál 30 300 000 Kč 

Tabulka č.  2 - Základní údaje o společnosti ČSV a.s. – vlastní zpracování 

 

Hlavní předmětem podnikání je zámečnictví – zejména výroba obytných a sanitárních 

kontejnerů a jejich montovaných sestav ocelových kontejnerů.  
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Dále pak: 

 Klempířství 

 Pronájem a půjčování věcí movitých 

 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 

 Silniční motorová doprava nákladní – vnitrostátní doprava 

 Tesařství 

 Velkoobchod 

 Výroba plastových výrobků a pryţových výrobků – zejména plastových oken 

 Zprostředkování obchodu 

 

ČSV a.s. je nyní expandující, dynamickou společností s obrovským potenciálem růstu, 

která zaměstnává v současné době 207 zaměstnanců a je jedním z nejvýznamnějších 

zaměstnavatelů v okrese Jeseník. Společnost si váţí svých zaměstnanců a snaţí se jim vytvořit 

takové podmínky, které přispívají k jejich spokojenosti, profesnímu růstu a rozvoji odborných 

znalostí a dovedností. 

Stabilní postavení na tuzemském i zahraničním trhu je především výsledkem dlouholeté 

spolupráce s partnery a dodavateli, a proto klade firma důraz na jejich spokojenost, kvalitu 

dodávaných výrobků a dodrţování dohodnutých závazků a termínů. 

ČSV a.s. se vypořádala s celosvětovou ekonomickou krizí, která se samozřejmě dotkla 

i této společnosti, ale v současné době jiţ společnost opět roste a dostává se zpět, tedy tam, 

kde byla výroba i zaměstnanost před celosvětovou ekonomickou krizí. 

4.1.1 Vývoj počtu zaměstnanců ČSV a. s.  

Společnost ČSV a.s. zaměstnává v současné době 207 zaměstnanců, tab. č. 3 znázorňuje 

také celkové mzdové náklady a vývoj v posledních třech letech. 

 

 

Vývoj počtů zaměstnanců a mzdové 

náklady   Česko-slezská výrobní a.s. 

Rok  2008 2009 2010 

Počet zaměstnanců  338 373 204 

Z toho řídících  3 3 3 

Celkový počet zaměstnanců   341 376 207 

Mzdové náklady v tis. Kč   97865 59498 83220 

Tabulka č. 3 Vývoj počtu zaměstnanců a mzdových nákladů společnosti – vlastní zpracování 
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4.1.2 Základní ekonomické výsledky společnosti  ČSV a. s. 

V následujících tabulkách a grafu jsou uvedeny základní ukazatele hospodaření firmy, 

na kterých je vidět značný pokles v roce 2009 a po té následný růst v roce 2010. 

 

 

(v tis. Kč)   HV firmy ČSVS a.s. 

HV   2008 2009 2010 

provozní HV  23891 5418 18973 

finanční HV  -6214 -4343 834 

mimořádný HV  0 0 0 

HV za úč. obd.  13726 949 15318 

HV před zdaň.a úroky (EBIT)   17677 1075 19807 

Tabulka č. 4 - Ukazatele hospodaření společnosti ČSV a.s. – vlastní zpracování 

 

 

 

 

 

  

Graf č. 1 přehled Hospodářských výsledků společnosti ČSV a.s. – vlastní zpracování 

 

Ve výše uvedené tab. č. 4 je velmi dobře vidět, projev celosvětové hospodářské krize, 

která se u společnosti ČSV a.s. projevila zejména v roce 2009, kdy došlo k razantnímu sníţení  

zisku. Pozitivem je naproti tomu rok 2010, kdy opět došlo k nárůstu zisku. Důleţitým faktem 

je zejména to, ţe společnost i přes sníţení produkce vykazuje provozní zisk. I přes ne přímo 

nejlepší výsledky v roce 2009 je to pro společnost ČSV a.s. určitě pozitivní jev, který by dle 

odhadů vedení společnosti měl mít v následujících letech pouze vzrůstající charakter. 
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4.2 Analýza nákladů dle druhu 

V této části bude vidět vývoj hospodaření v letech  2008-2010 společnosti ČSV a.s. a 

srovnání vybraných ukazatelů v letech 2008 - 2009. K tomuto porovnání absolutních 

ukazatelů jsem čerpal zejména z účetních výkazů - výsledovka, kde jsem porovnal absolutní 

ukazatele tzv. horizontální analýzou, která se zabývá porovnáním změn poloţek v časové 

posloupnosti a počítá se zde s absolutní výší změn a jejich procentuálním vyjádřením k 

výchozímu roku a vertikální analýzou, která se zabývá ve vyjádření jednotlivých poloţek 

jako procentuální podíl k jediné poloţené zvolené základně jako 100 %.  Pro toto porovnání 

výkazu zisku a ztráty je jako základna zvolena velikost celkových výnosů a celkových 

nákladů.  

 

 

 % rozbor výnosů a nákladů ČSV a.s. - vertikální analýza - vlastní zpracování 

   2008 2009 2010 

  ( v tis. Kč ) Kč % Kč % Kč % 

I. Trţby za prodej zboţí 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

II. Výkony  ( Ř. 5 + 6 + 7 )    659 925     96,29%    320 220     96,59%    550 294     96,98% 

II. 1 * Trţby za prod. vl. výr. a slu.    655 584     95,65%    319 949     96,51%    547 825     96,55% 

II. 2 * Změna stavu zás. vl. čin.       1 831     0,27%            84     0,03%       2 241     0,39% 

II. 3 *Aktivace       2 510     0,37%          187     0,06%          228     0,04% 

  Ostatní výnosy      25 454     3,71%      11 311     3,41%      17 114     3,02% 

  Výnosy    685 379     100,00%    331 531     100,00%    567 408     100,00% 

A. Náklady vynaloţené na  zboţí 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

B. Výkonová spotřeba    495 850     73,83%    221 485     67,00%    405 366     73,42% 

N. Nákladové úroky        2 968     0,44%       1 460     0,44%       1 147     0,21% 

E. Odpisy DHM a DNM      11 085     1,65%      13 560     4,10%      16 727     3,03% 

C. Osobní náklady    133 378     19,86%      80 577     24,37%    113 040     20,47% 

G. Změna stavu rezerv a OP       4 070     0,61% - 633     -0,19% - 3 621     -0,66% 

  Ostatní náklady      24 302     3,62%      14 133     4,28%      19 431     3,52% 

  Náklady    671 653     100,00%    330 582     100,00%    552 090     100,00% 

  Zisk/Ztráta      13 726                949            15 318       

Tabulka č.  5 - % vertikální analýza – náklady a výnosy společnosti ČSV a.s. – vlastní 

zpracování 
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Vývojové trendy položek výnosů a nákladů ČSV a.s. - horizontální analýza - vlastní 

zpracování. 
   2008 2009 2009/2008 2010 2010/2009 2010/2008 

  ( v tis. Kč ) Kč Kč % Kč % % 

I. Trţby za prodej zboţí 0 0   0     

II. Výkony ' 5 + 6 + 7 )    659 925        320 220     -51,48%    550 294     71,85% -16,61% 

II. 

1 * Trţby za prod. vl. výr. a slu.    655 584        319 949     -51,20%    547 825     71,22% -16,44% 

II. 

2 * Změna stavu zás. vl. čin.       1 831                84     -95,41%       2 241     2567,86% 22,39% 

II. 

3 *Aktivace       2 510              187     -92,55%          228     21,93% -90,92% 

  Ostatní výnosy      25 454          11 311     -55,56%      17 114     51,30% -32,76% 

  Výnosy    685 379        331 531     -51,63%    567 408     71,15% -17,21% 

A. Náklady zboţí 0 0  0     

B. Výkonová spotřeba    495 850        221 485     -55,33%    405 366     83,02% -18,25% 

N. Nákladové úroky        2 968           1 460     -50,81%       1 147     -21,44% -61,35% 
E. Odpisy DHM a DNM      11 085          13 560     22,33%      16 727     23,36% 50,90% 

C. Osobní náklady    133 378          80 577     -39,59%    113 040     40,29% -15,25% 

G. Změna stavu rezerv a OP       4 070     - 633     -115,55% - 3 621     472,04% -188,97% 

  Ostatní náklady      24 302          14 133     -41,84%      19 431     37,49% -20,04% 

  Náklady    671 653        330 582     -50,78%    552 090     67,01% -17,80% 

  Zisk/Ztráta      13 726              949     -0,931      15 318     15,141 0,116 

Tabulka č. 6 - horizontální analýza – náklady a výnosy společnosti ČSV a.s. – vlastní 

zpracování 

 

Z těchto výkazů je zřejmé, ţe se jedná o společnost, která má jednoznačně výrobní 

charakter, protoţe cca 96 % trţeb tvoří trţby z prodeje vlastních výrobků a sluţeb. Na 

nákladové straně výkazu oproti tomu dominuje poloţka výkonová spotřeba, coţ je 

samozřejmé, protoţe se jedná o společnost s výrobním charakterem. V roce 2009 – 2010 je 

také patrná poloţka změna stavu rezerv a opravných poloţek, kdy byly čerpány rezervy 

tvořené na opravy dlouhodobého majetku v předchozích letech, coţ ovlivnilo hospodářský 

výsledek. Kaţdým rokem rostly výnosy rychleji neţ náklady, coţ znamená, ţe i přes výkyv 

sníţení výroby v roce 2009 má firma dobře strategicky stanovenou politiku společnosti, která 

by v následujících letech mněla mít směr ke zvýšení výroby, z čehoţ plyne z výšení výnosů.  

 

4.3 Analýza nákladů a členění pro manažerské rozhodování 

Tato kapitola bude zaměřena na analýzu nákladů dané společnosti z hlediska členění 

kalkulačního na přímé a nepřímé, ale podstatnější bude rozdělení nákladů na fixní a variabilní, 

a to podle vztahu těchto nákladů k objemu výroby. 
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4.3.1 Kalkulační členění nákladů – přímé a nepřímé náklady 

V této části se pokusíme rozdělit a rozlišit náklady na přímé a nepřímé a to i přes to, ţe 

společnost ČSV a.s. náklady tímto způsobem nečlení. Společnost ČSV a.s. má jeden hlavní 

produkt, coţ je sanitární a obytný kontejner, proto bude rozdělení nákladů snadnější. Náklady 

byly rozděleny po dohodě a konzultaci s vedením společnosti na přímé a nepřímé. V této části 

se tedy budeme zabývat náklady roku 2010. 

 

Přímé a nepřímé náklady   2010 % podíl 

Přímé náklady   364468 66% 

Nepřímé náklady  187622 34% 

Celkové náklady   552090 100% 

Tabulka č. 7 - přímé a nepřímé náklady společnosti ČSV a.s. – vlastní zpracování 

 

Přímé náklady 

Přímé náklady na výrobu hlavního produktu byly stanoveny v plné výši u spotřeby 

materiálu a energie. Další přímé náklady na výrobu jsou okomentovány níţe. 

 

 

 

Přímé náklady ( v tis. Kč )   2010 % podíl 

Spotřeba materiálu a energie   291636 80,02% 

Sluţby  690 0,19% 

Mzdové náklady výr. pracovníků  54279 14,89% 

Sociální a zdravotní pojištění  17863 4,90% 

Celkem přímé náklady   364468 100% 

Tabulka č. 8 - přímé náklady společnosti ČSV a.s. – vlastní zpracování 

 

Přímé náklady na výrobu hlavního výrobku společnosti jsou tvořeny 66 % z celkových 

nákladů na výrobu produktu a zahrnují: 

-  spotřeba materiálu a energie – většina této části jsou přímé náklady, které jsou nezbytné 

k výrobě hlavního výrobku, dále sem patří ochranné pomůcky pro výrobní pracovníky a 

taktéţ energie, která je součástí přímé výroby hlavního produktu; 

-  mzdové náklady – jedná se o mzdové náklady pracovníků ve výrobě; 

-  sociální a zdravotní pojištění – jedná se o náklady pojištění, které se vztahují k výrobním 

pracovníkům; 

-  služby – ty jsou tvořeny poměrně malou částí nákladů na přepravu a dále pak náklady 

spojené s provizemi zákazníků; 



31 

Nepřímé náklady 

Nepřímé náklady, tvoří 34 % nákladů společnosti, jsou součástí celkových nákladů 

společnosti, ale nepřímo se podílí plnou měrou i na výrobě hlavního produktu, patří sem 

zejména: 

-  spotřeba materiálu a energie – tuto poloţku tvoří náhradní díly, drobný dlouhodobý 

hmotný majetek, PHM pro firemní vozy, kancelářské potřeby, náklady spojené s 

reklamou a propagací, spotřeba vody a energie v administrativní části firmy, ostatní 

nepřímý materiál; 

-  služby – náklady související s marketingovou činností společnosti, udrţování 

veškerého strojního zařízení, cestovné, právní sluţby, telekomunikační náklady a 

další; 

-  mzdové náklady, sociální a zdravotní pojištění, sociální náklady – vedoucích 

a administrativních pracovníků a většina osobních nákladů marketingových 

pracovníků; 

-    odpisy – tvoří je veškerý odepisovaný majetek společnosti; 

-  další nepřímé náklady jako jsou daně a poplatky, daň z příjmu za běţnou činnost, 

zůstatkové ceny prodaného materiálu, změna stavu rezerv a opravných poloţek, 

ostatní provozní a finanční náklady. 

Vzhledem ke skutečnosti, ţe členění nákladů na přímé a nepřímé má sice vypovídající 

hodnotu, i přes to se v další kapitole zaměříme na členění nákladů podle objemu 

výroby,  proto si rozdělíme náklady na fixní a variabilní.  

 

 

4.4 Členění nákladů ve vztahu k objemu výroby 

Dle tohoto členění budou náklady rozčleněny do dvou skupin a to v období tří let, na 

fixní a variabilní. Důraz bude kladen na náklady roku 2010, protoţe rok 2010 bude dále 

zpracováván v další kapitole, ve které budou modelovány náklady v závislosti na změně 

objemu produkce společnosti ČSV a.s. 

Společnost ČSV a.s. eviduje své náklady v hlavní knize z hlediska věcného a pouţívá 

trojmístnou analytickou evidenci, kde jsou některé účty přizpůsobeny rozdělením nákladů 

z hlediska objemu výroby. Vzhledem k výše uvedeným faktům jsme čerpali údaje pro toto 

členění zejména z dostupných podkladů – výsledovka a dále také z informací, které jsou 

obsaţeny v teoretické části. Na základě klasifikační analýzy byly rozděleny náklady na fixní 

a variabilní, podle toho, jaký mají vliv na změnu výše produkce, tedy zda se mění s tímto 
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jevem jejich růst nebo pokles. Jako příklad je uvedena vzrůstající změna nákladů na spotřebu  

energie, kdy tato je přímo určena k výrobě hlavního produktu a je tedy klasifikována jako 

variabilní. Naopak náklady na spotřebu materiálu a energie v části administrativní jsou 

vedeny samostatně na jiných účtech a nejsou přímo závislé na velikosti výroby hlavního 

produktu, a proto jsou přiřazeny do nákladů variabilních. 

 

Rozbor nákladů je vysvětlen níţe. 

 

Fixní náklady, které jsou neměnné v souvislosti s vyráběným mnoţstvím hlavního produktu, 

tvoří okolo 16 - 24 % z celkových nákladů a mají postupně sniţující tendenci. Na těchto 

nákladech se podílí: 

-  služby – tvoří největší část fixních nákladů a skládají se z administrativních nákladů, 

nákladů na školení, nákladů na auditorské sluţby a telekomunikační náklady; 

-  daně a poplatky – druhá největší poloţka fixních nákladů.  Přestoţe valnou většinu této 

části nákladů tvoří daň z příjmů, je začleněna do fixních nákladů. Předpokládáme, ţe firma 

vyrábějící se ziskem bude tuto daň v dané výši platit, proto byla začleněna do této skupiny 

nákladů; 

-  mzdové náklady (s nimi související náklady na sociální a zdravotní pojištění) – 

 třetí velká poloţka skládají se z mezd THP, kteří nemají vliv na velikost výroby a jsou 

odměňováni fixními mzdami. Do těchto nákladů patří také fixní část mezd výrobních 

pracovníků; 

-  odpisy – tato poloţka je také fixního charakteru a obsahuje odpisy dlouhodobého 

hmotného i dlouhodobého nehmotného majetku podniku; 

-  změna stavu rezerv a opravných položek – také tato poloţka nemá přímou souvislost s 

objemem výroby. Údaj v roce 2009 - 2010 nabyl záporné hodnoty, protoţe se čerpala 

rezerva na opravu dlouhodobého majetku tvořená v minulých letech. 

-  ostatní finanční náklady – tvoří je především kursové ztráty a bankovní poplatky. V 

průběhu sledovaného období má tato nákladová poloţka stoupající tendenci a růst byl 

způsoben kolísáním kursu české koruny vůči EURu – především v roce 2010; 

-  spotřeba materiálu a energií – vznikají převáţně při administrativní činnosti a také 

nemají přímou souvislost s výrobní činností podniku a nezávisí na objemu vyrobených tun 

produktu. 
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Fixní náklady   tis. Kč   2008 tis. Kč  2009 tis. Kč 2010 % podíl 

Spotř. materiálu a energie  5119 4346 19612 18,41% 

Sluţby  13111 7349 12354 11,59% 

Mzdové náklady  35290 29157 29127 27,34% 

Sociální a zdravotní pojištění  11954 9461 9618 9,03% 

Daně a poplatky  7169 2080 6214 5,83% 

Sociální náklady  2309 1588 2152 2,02% 

Odpisy  11085 13560 16727 15,70% 

ZC prod. DNM a DHM  8 0 0 0,00% 

ZC prod. Materiálu  1600 746 2367 2,22% 

ZS rezerv a opr. poloţek  4070 -633 -3621 -3,40% 

Ostatní provozní náklady  758 1279 4698 4,41% 

Ostatní finanční náklady   17734 11488 7299 6,85% 

Fixní náklady celkem   110207 80421 106547 100,00% 

Tabulka č. 9 - přímé náklady společnosti ČSV a.s. – vlastní zpracování 

 

Variabilní náklady jsou ve společnosti ČSV a.s. zastoupeny největším podílem z celkových 

nákladů a pohybují se okolo  76 - 84 %.  

Do této skupiny patří: 

-  spotřeba materiálu a energie – jedná se o nákup základních materiálů a energie přímo 

spotřebovávaných na výrobu produktu. Tyto náklady se s růstem produkce zvyšují a 

naopak.  

-  služby – tato poloţka je variabilního charakteru a obsahuje především dopravu produktu 

a zboţí zákazníkům. Skládá se ze silniční i ţelezniční dopravy a je zajišťována externími 

firmami. Počet přeprav závisí od objemu prodaného výrobku a zboţí a vzdáleností 

zákazníků od výrobního podniku; 

-  mzdové náklady (s nimi související náklady na sociální a zdravotní pojištění) – 

 tyto náklady jsou variabilní, neboť s růstem objemu výroby se musí zaměstnat více 

pracovníků, nebo se stávajícím zvýší mzda, případně se přidají zákonem stanovené 

příplatky ke mzdám při práci v noci a o sobotách i nedělích, ve svátcích, atd. 

 

  2008 2009 2010 2010 

Variabilní náklady   tis. Kč tis. Kč tis. Kč % podíl 

Spotř. materiálu a energie   476932 209196 372611 83,63% 

Sluţby   688 594 789 0,18% 

Mzdové náklady   62575 30521 54280 12,18% 

Sociální  a zdravotní pojištění   21251 9849 17863 4,01% 

Variabilní náklady celkem   561446 250160 445543 100,00% 

Tabulka č. 10 - přímé náklady společnosti ČSV a.s. – vlastní zpracování 
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Celkové náklady společnosti v letech 2008-2010 měly značný výkyv v roce 2009, kdy 

byla výroba na nejniţší hranici. Mezi fixními a variabilními náklady jsou v jednotlivých 

letech značné rozdíly. Pro společnost by bylo dobré pokusit se sníţit fixní náklady, které se 

nedají ovlivnit tak snadno, jako náklady variabilní. 

 

 2008   2009   2010   

Členění nákladů dle 

objemu tis. Kč % podíl tis. Kč % podíl tis. Kč % podíl 

Fixní náklady 110207 16% 80421 24% 106547 19% 

Variabilní náklady 561446 84% 250160 76% 445543 81% 

Náklady celkem 671653 100% 330581 100% 552090 100% 

Tabulka č. 11 - celkové náklady dle objemu ČSV a.s. – vlastní zpracování 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 2 náklady dle objemu – fixní, variabilní - vlastní zpracování 

 

Grafické znázornění podílů fixních a variabilních nákladů je v grafu č. 2, kde je vidět 

prudké sníţení variabilních nákladů, kterých je závislá výše produkce. Naproti tomu je vidět 

vyrovnanost fixních nákladů  hodnocených  v letech 2008 – 2010.  

 

4.5 Analýza bodu zvratu 

V teoretické části jiţ bylo vysvětleno, ţe bod zvratu nastává v době, kdy při objemu 

výroby (q), se trţby (T) rovnají celkovým nákladům (N), ale v tomto okamţiku společnost 

ještě nevykazuje zisk (Z).  V následující tab. č. 12 jsou znázorněny základní údaje, které jsou 

zapotřebí k výpočtu bodu zvratu, vyjádření tohoto bodu zvratu je i v kusech i v korunách. 
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Bod zvratu jsme pro všechny tři sledovaná období spočítali podle vztahu: 

 

q(BZ) = FN / (p-b) [ks] 

 

 

Dále byl bod zvratu q(BZ) v |Ks vynásoben cenou za kus (p) a bylo získáno bodu zvratu v Kč. 

Následně bylo zjištěno vyuţití výrobní kapacity při bodu zvratu, které se také nazývá kritické 

využití výrobní kapacity (VKkrit), kde se měří poměr objemu výroby ve výši bodu zvratu a 

celkové výrobní kapacity a spočítá se: 

 

 

VKkrit = q(BZ) x 100 / výrobní kapacita [%] 

 

 

Tento údaj byl dále převeden na skutečné vyuţití výrobní kapacity, kde se dále počítalo se 

skutečnou vyrobenou produkcí v poměru s celkovou výrobní kapacitou podniku. 

 

 

 

  2008 2009 2010 

Trţby (tis. Kč)   685379 331531 567408 

Náklady (tis. Kč)  671653 330582 552090 

Zisk (tis. Kč)  13726 949 15318 

p(trţby/skut. mnoţství) - tis. Kč/ks  93,13 92,09 89,27 

b(VN/skut.mnoţ) - tis.Kč/ks  76,294 69,489 70,098 

q(BZ)  6543,97 3557,97 5557,07 

BZ - tis. CZK  609470,95 327660,40 496086,82 

Vyuţití výrobní kapacity při BZ  79,70% 43,33% 67,68% 

Skutečné vyuţití výrobní kapacity   89,62% 43,84% 77,41% 

Tabulka č. 12 údaje pro výpočet bodu zvratu v roce 2008 – 2010 - vlastní zpracování 

 

 

V grafu č. 3 je dobře viditelné porovnání skutečné výroby, která je vyjádřena 

v procentech za jednotlivé roky s minimálním mnoţstvím výroby při bodě zvratu tzn., ţe 

v tomto bodě ještě není společnost zisková, jedná se o tzv. kritické vyuţití výrobní kapacity.  

Z grafu je téţ patrné, ţe společnost má stále dost volné výrobní kapacity, coţ má za následek 

nevyuţití fixních nákladů.  
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Graf č. 3 znázornění vyuţití výrobní kapacity ve společnosti ČSV a.s. - vlastní zpracování 

 

Znázornění bodu zvratu ve sledovaném období 2008 – 2010, které je na obr. 4,5,6 

 

 

 
 

Obrázek č. 4 Znázornění bodu zvratu ve sledovaném období 2008 
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Obrázek č. 5 Znázornění bodu zvratu ve sledovaném období 2009 

 

 
 

Obrázek č. 6 Znázornění bodu zvratu ve sledovaném období 2010 
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Bodu zvratu je dosahováno v jednotlivých letech při objemu produkce pohybující se v 

rozmezí 3 500 ks aţ 6 500 ks, coţ je 44 % - 90 % celkové výrobní kapacity jak vidíme 

na  obr. č. 4 – 6. Společnost musí proto vyrobit více neţ toto minimální mnoţství a teprve po 

té začne produkovat zisk. Skutečné vyuţití výrobní kapacity dává ještě značný prostor 

k jejímu navýšení, coţ je zajisté pozitivum.  I přes tyto ukazatele, nemáme výpovědní hodnotu 

o tom, jakým způsobem se projevují fixní a variabilní náklady a jak by mohly společnost 

ovlivnit. Je také moţnost, jak a za jakých předpokladů by mohla společnost tyto náklady 

ovlivnit a lze nastínit modelovou situaci fixních, variabilních nákladů a moţného zisku při 

plném vyuţití výrobní kapacity společnosti. 

 

 

4.6 Modelování nákladů v závislosti na změnách objemu výroby 

Společnost ČSV a.s. své náklady plánuje. Důleţitým faktorem při kaţdém plánování je 

informace o plánu prodej, na který můţe následně navázat plán výroby. 

Důleţitý je zejména údaj, který nám říká, jaký bude skutečný prodej výrobku v daném 

období, v našem případě se u společnosti ČSV a.s. jedná o jeden kalendářní rok. 

 

Výroba   2008 2009 2010 

Celková kapacita   8211 8211 8211 

Plán  7231 5635 6316 

Skutečnost   7359 3600 6356 

Tabulka č. 13 - údaje pro výpočet bodu zvratu v roce 2008 - 2010. – vlastní zpracování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 4 přehled vyuţitelnosti výrobní  kapacity- vlastní zpracování 
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Tab. Č. 13 a graf č. 4 ukazují, jaká je maximální výrobní kapacita společnosti ČSV a.s., 

kolik kusů se plánovalo v období 2008-2010 a jaká byla v konečném důsledku skutečnost na 

konci sledovaných let. 

Z výsledku je patrné, ţe výroba v letech 2008 a 2010 dokonce předčila plánovanou 

výrobu, ale naopak v roce 2009 došlo k velkému propadu výroby a nedošlo ani k naplnění 

předem plánované její výše. Náklady jsou rozčleněny na fixní a variabilní, proto se bude 

poměrně dobře modelovat situace, při které si stanovíme objem produkce, kdy v konečném 

výsledku modelové situace bude také uvedena výroba při plné kapacitě.  

000 

 

  

stav při bodu 

zvratu 

skuteční stav 

v roce 2010  

6356 ks 

stav při 

výrobě 7500 

ks 

stav při 

výrobě 8000 

ks 

 stav při 
vyuţití plné 

kapacity 

8211 ks 

Mnoţství vyrobených kusů 5557 6356 7500 8000 8211 

Objem výroby v tis. ,- Kč 496087 567408 669534 714170 733006 

FN v tis. ,- Kč 106547 106547 106547 106547 106547 

VN v tis. ,- Kč 389540 445543 525735 560784 575575 

Celk. náklady v tis. ,- Kč 496087 552090 632282 667331 682122 

Celkem zisk v tis. ,- Kč 0,00 15318,00 37252,17 46838,78 50884,33 

Náklady na 1 ks/ tis. ,- Kč         

* fixní 19,17 16,76 14,21 13,32 12,98 

* variabilní 70,10 70,10 70,10 70,10 70,10 

* celkové náklady na 1 ks 89,27 86,86 84,30 83,42 83,07 

Zisk na 1 Ks 0 2,410 4,97 5,85 6,20 

Haléř. ukazatel nákladovosti 1 0,97 0,94 0,93 0,93 

Nevyuţité FN 34437,70 24070,72 9226,03 2737,96 0 

Vyuţité FN 72109,30 82476,28 97320,97 103809,04 106547 

Tabulka č. 14 - modelování nákladu dle změny v objemu výroby – vlastní 

zpracování103 675T 

JJJJJJBBH118 886 

K modelování nákladů byla pouţita jako základna hodnota z roku 2010 a od těchto 

údajů byly dále počítány změny v nákladech a trţbách v přímé souvislosti se zvyšujícím se 

objemem výroby. Bod zvratu, který v roce 2010 byl 5 557 vyrobených kusů, nebo také 

496 087 tis. Kč (jedná se o trţby), společnost v tomto okamţiku nemá zisk, ale jiţ pokrývá 

své fixní a variabilní náklady. 

 K tomuto byly zároveň vypočteny údaje o nevyuţitých fixních nákladech – 34 437 tis. 

Kč v bodu zvratu, které zatěţují produkci společnosti, protoţe se jedná o náklady, jeţ musí 

společnost platit i tehdy, kdy se nevyrábí. Haléřový ukazatel nákladovosti, byl vypočítán 

podílem jednotkového nákladu a cenou za jeden kus, kdy tento je roven jedné a znamená to, 

ţe náklady v bodu zvratu na 1,-Kč objemu výroby jsou rovny velikosti trţby. Z výše uvedené 
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tabulky č. 14 je dobře vidět, ţe haléřový ukazatel nákladovosti má klesající tendenci a to 

proto, ţe při zvyšování objemu produkce dochází k vyšší ziskovosti. 

Tato část práce byla zaměřena na hodnoty, které by nastaly v okamţiku, kdy dochází 

k navyšování výrobní kapacity. Proto byly hodnoty vyrobených kusů navyšovány, aby se 

postupně ze 7 500 ks, 8 000 ks dostaly aţ k plné výši výrobní kapacity, která je 8 211 ks. 

Důleţitým faktem je to, ţe s rostoucí produkcí rostou také trţby, a to za předpokladu, 

ţe to, co se vyrobí, se také prodá. Celkové variabilní náklady stoupají s výší dané produkce, 

ale jednotkové variabilní náklady zůstávají stejné.  

Celkové fixní náklady jsou stejné, nedochází k jejich navýšení, protoţe nejsou přímo 

závislé na změnách týkajících se změn objemu produkce. U těchto nákladů jde především 

o to, ţe musí zabezpečit fungování společnosti v daném období. Oproti tomu se nám 

jednotkové fixní náklady na 1 ks sníţily a projevil se tak efekt degrese nákladů, jelikoţ při 

růstu objemu výroby dochází ke sniţování průměrných fixních nákladů a s tím souvisí 

i sníţení celkových nákladů na jednotku. Z tab. č. 14 je patrné, ţe důsledkem existence 

fixních nákladů dochází k poklesu jednotkových nákladů na výrobek a tím k nárůstu 

haléřového ukazatele nákladu, čímţ dosáhneme   navýšení zisku na vyrobený 1 ks. 

Nejvyššího zisku bylo dosaţeno při plném vyuţití výrobní kapacity, při kterém byl 

objem nevyužitých (volných) fixních nákladů na jednotku produkce nulový. Při skutečném 

vyuţití výrobní kapacity 6 356 kusů činí nevyuţité fixní náklady 24 071 tis. Kč a při plném 

vyuţití výrobní kapacity 8 211 kusů jsou nevyuţité fixní náklady nulové. V souladu dochází 

také ke sníţení nákladů na jeden vyrobený kus, z čehoţ vyplývá skutečnost dosaţení vyššího 

zisku. 

Mezi další ukazatele patří tzv. relativní úspora fixních nákladů, ke které dochází při 

zvyšování objemu produkce a při neměnných fixních nákladech. Tato relativní úspora se 

počítá podle vzorce:  U = FN x (k-1). Po dosazení a výpočtu zjistíme, ţe při zvýšení stávající 

výroby z 6 356 kusů na 7 000 kusů, bude relativní úspora činit 19 177 tis. Kč. 

V případě, ţe by společnost ČSV a.s. vyrobila a zároveň i prodala 8 000 kusů, by došlo 

k úspoře fixních nákladů ve výši 27 559 tis. Kč a při maximálním vyuţití výrobní kapacity  

8 211 kusů by byla úspora 31 096 tis Kč. 

Vzhledem k tomu, ţe rozdělení nákladů na vyuţité a nevyuţité je pouhá teorie a to 

protoţe v reálné praxi jsou nedělitelné, proto by bez těchto nákladů nešel zabezpečit chod 

společnosti jako jednoho celku, poskytují nám i přesto určité podstatné informace, ze kterých 

se dá vysledovat efekt o vázání fixních nákladů. Dalším důleţitým úkolem manaţerského 

rozhodování je určitě fakt, ţe je potřeba maximálně vyuţít degresi nákladů, která má za 
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následek sníţení nákladovosti výrobku s nejvyšším moţným vyuţitím výrobní kapacity, jde 

zejména o to, ţe je potřeba plánovat takovou výrobní kapacitu, která bude vyuţita. Z hlediska 

dlouhodobosti je současná maximální kapacita společnosti ČSV a.s. dostatečná a není 

prozatím zcela vyuţita, ale v případě nárůstu výroby v horizontu pěti let a nárůstem meziroční 

výroby o 10 - 20 %, coţ je cílem společnosti, můţe být tato maximální výrobní kapacita 

nedostatečná a společnost by ji musela rozšířit.  

 

 

4.7 Využití klasifikace nákladů v praxi 

ČSV a.s. eviduje své náklady v hlavní knize a ve výkazu zisku a ztrát. Jednotlivé účty 

jsou vedeny především analyticky, ale i synteticky, coţ zpřehledňuje jednotlivé druhové 

náklady. Tato evidence umoţňuje snadnou kontrolu výše uvedených druhových nákladů.  

Porovnáním nákladů z hlediska horizontální a vertikální analýzy zjistíme, ţe náklady ve 

sledovaných letech 2008 – 2010 měly nestabilní výši, která byla zapříčiněna prudkým 

poklesem výroby v roce 2009. Vzhledem k roku 2009 je z těchto výsledků dobře patrné, ţe 

docházelo ke sniţování jednak nákladů a také přímosměrně ke sniţování výnosů, coţ bylo 

zapříčiněno sníţením objemu produkce. Rozčleněním nákladů na přímé a nepřímé bylo taktéţ 

jistým přínosem, ale v konečné fázi toto rozdělení nemělo velkou vypovídací hodnotu 

o těchto nákladech. Hlavní příčinou je to, ţe přímé a nepřímé náklady nejdou zcela přesně 

rozdělit. 

Při členění nákladů na fixní a variabilní je toto členění více vypovídající a pro 

společnost určitě příznivější, protoţe má vypovídající hodnotu, zejména k výši produkce dle 

objemu výroby. 

Pro sledované období let 2008 – 2010 měly stejně tak fixní a variabilní náklady klesající 

tendenci a to v jiţ zmiňovaném roce 2009, kdy v roce následném došlo opětovnému navýšení 

těchto nákladů ve spojení s výnosy, coţ ukazuje, ţe firma správně a v hodně i po neúspěšném 

roce zvolila svou strategii, která by měla mít i nadále vzrůstající charakter. Z údajů o výrobní 

kapacitě podniku se podařilo zjistit, ţe hlavní vyráběný produkt společnosti ČSV a.s. zatěţují 

nevyuţité fixní náklady, a to zejména proto, ţe společnost nevyuţívá plně své moţnosti, tedy 

výrobní kapacity. Vyuţitím fixních nákladů, je moţné dosáhnout jistého zvýšení zisku 

společnosti, čímţ by se měla společnost jistě zabývat. Při zvyšování produkce a zároveň při 

neměnných fixních nákladech dochází k relativním úsporám fixních nákladů, při zpracování 

těchto ukazatelů zjistíme, ţe v případě zvýšení výrobní kapacity o cca 650 kusů, by 

společnost mohla ušetřit 19 177 tis. Kč fixních nákladů. Tímto faktem by se společnost měla 
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zcela jistě zabývat, protoţe bezesporu je to jeden z faktorů, kterým by směřoval k navýšení 

zisku. 

 

 

4.8 Rozpočetnictví  

Cílem rozpočetnictví je finanční (peněţní) vyjádření údajů, které se uskuteční 

v budoucnosti. Jedná se o jeden z hlavních nástrojů vnitropodnikového a finančního řízení 

celé dané společnosti. Plánování a rozpočet musí být v souladu se strategickými cíli 

společnosti ČSV a.s., které sou popsány v úvodu praktické části této práce. Je tedy zcela 

nezbytné, zadat jasné a předem stanovené strategické cíle, které na sebe musí navazovat. 

Jelikoţ společnost ČSV a.s. je z většinové části vlastněna Rakouskou společností 

CONTAINEX Container – Handelsgesellchaft m.b.H, musí být veškeré strategie a cíle 

v souladu s většinovým vlastníkem, který o nich rozhoduje a určuje směr. 

 

 

4.9 Postup při tvorbě rozpočtu 

Účetním obdobím ve společnosti ČSV a.s. je kalendářní rok, který začíná dne 1. ledna 

a končí 31. prosince. Pro rozpočet je nezbytné mít plán prodeje. Tento plán se sestavuje 

v letním období stávajícího roku a zahrnuje předpokládané objemy prodejů na následující rok 

podle jednotlivých zákazníků, za předpokládané prodejní ceny (smluvně se podchycují aţ ke 

konci roku, kdy se obnovují staré smlouvy nebo uzavírají nové), distribuční cesty a základní 

aktivity na podporu prodeje. Takto se stanoví i předpokládaný objem trţeb, které mají přímou 

vazbu na finanční plán. Plánovaný prodej musí být výrobně zabezpečen a z předchozích 

kapitol víme, ţe výrobní kapacita je dostatečná, proto plán předpokládaných prodejů 

poskytuje základní vstupní informaci pro plán výroby, podle kterého se určí i nákladová cena 

1 kusu výrobku.  

-  plán zásobování (nákupní plán), je nezbytný pro zajištění základních materiálů a také 

energií a sluţeb; 

-  investiční plán, dle kterého dochází k modernizaci a údrţbě stávajícího výrobního 

zařízení, jedná se také o nové technologie, ale patří sem i investice do administrativního 

vybavení, vozového parku managementu společnosti apod.; 

-  personální plán, jde o jeden z důleţitých plánů, kterým je potřeba zajistit lidské zdroje 

v potřebném počtu a s dostatečnou kvalifikací. Vzhledem k velikosti společnosti ČSV  a.s. 

je tento plán v současné době naplněn, ale v případě navýšení výrobní kapacity, nebude 

jednoduché tyto lidské zdroje doplnit, zejména z důvodu kvalifikačních předpokladů. 
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4.10 Plánování nákladů v rozpočtu 

Veškeré tyto plány musejí být zabezpečeny potřebnými finančními prostředky a to 

nejen z hlediska cash flow, ale samozřejmě i z hlediska plánování nákladů. Při této fázi 

dochází ke korekci poţadavků, které vychází z jednotlivých dílčích plánů a to na základě 

předpokládané potřeby finančních prostředků. Zpravidla v měsících srpen aţ září dochází 

k sestavení  finančního/ekonomického plánu nebo-li rozpočtu, který je tvořen z: 

-  plánu zisku a ztrát, zde jsou evidovány plánované výnosy, náklady, hospodářský 

   výsledek za plánované období; 

-  plánu rozvahy, kdy tato je ovlivněna zejména plánovaným vývojem a strukturou majetku   

   podniku a zdrojů financování; 

-  plánu peněžních toků (cash flow), zde jsou znázorněny předpokládané příjmy a výdaje     

    v daném období 

 

Finanční plán/rozpočet musí být samozřejmě schválen vedením společnosti ČSV a.s., 

schválení obvykle probíhá ve více schvalovacích kolech, kdy toto schvalování vede 

ekonomický ředitel společnosti ČSV a.s. a následně je předneseno představenstvu společnosti, 

které jej schvaluje na svém pravidelném jednání. Po schválení finančního plánu 

představenstvem společnosti, se tento zasílá dozorčí radě, tvořené dvěma členy z mateřské 

společnosti CONTAINEX Container – Handelsgesellchaft m.b.H, a jedním členem voleným 

za zástupce zaměstnanců. Zde představenstvo vede s dozorčí radou připomínkové diskuze 

ohledně předloţeného finančního plánu, následují korekce, úpravy aţ po jeho schválení. 

Nezbytně nutná je kontrola dodrţování jednotlivých kapitol tak, aby byla moţná zpětná 

vazba, která musí vést po určitých přesných a operativních zásazích k nápravě a korekci. Toto 

sledování nákladů, výnosů a hospodářského výsledku společnosti ČSV a.s. je prováděno 1 x 

měsíčně a dále čtvrtletně a ročně. Měsíční zprávy jsou základem pro zprávu čtvrtletní, ve 

které je jiţ dobře vidět plnění stanoveného plánu a případné rozdíly, které nebyly 

předpokládány. U těchto nesrovnalostí je moţné hledat ihned příčiny, které způsobují 

nedodrţování tohoto plánu – rozpočtu.  
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5 NÁVRHY A DOPORUČENÍ VYUŽITELNÁ PRO ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE K ŘÍZENÍ 

NÁKLADŮ  

Práce je zaměřená na analýzu současného stavu hospodaření ve firmě a návrhu 

optimalizace nákladů ve firmě Česko slezská výrobní a.s. a zpracování doporučení, které 

mohou v budoucnu slouţit jako návrh podkladů pro analýzu řízení nákladů a vypracování 

dokumentace pro tento proces. 

  V této kapitole jsou uvedeny návrhy, které vyplývají z provedených analýz a které 

dosud ve firmě nejsou běţně prováděny, které by bylo vhodné pravidelně ve firmě vykonávat. 

Při zadávání diplomové práce bylo původním záměrem zpracování dokumentace řízení 

nákladů ve firmě, ovšem během zpracování diplomové práce vyplynulo, ţe aby mohla být 

zpracována směrnice, musejí být provedeny analýzy současného stavu, aby mohl být dobře 

nastaven systém manaţerského účetnictví. Proto se tato kapitola zabývá návrhy zpracování 

těchto analýz. 

Předpokladem účinného řízení nákladů je jejich podrobnější rozčlenění do stejnorodých 

skupin a následná analýza. Existuje celá řada způsobů, kterými lze toto členění provést. 

Je však nutné si uvědomit, ţe členění jakýchkoliv jevů musí být vyvoláno účelovou potřebou 

– vztahem k řešení určitých otázek a rozhodnutí. Schopnost řídícího subjektu správně řídit 

a ovlivňovat příčiny vzniku nákladů stojí na znalosti jejich struktury a příčin vzniku. Členění, 

resp. klasifikace nákladů podle různých kriterií, je tedy základním předpokladem pro aplikaci 

dalších nástrojů manažerského účetnictví.  

Analýza nákladů ve společnosti Česko slezská výrobní a.s. před aplikací dalších nástrojů 

manaţerského účetnictví by se měla především zaměřit na tyto oblasti: 

1. Provádění pravidelné vertikální a horizontální analýzy nákladů 

2. Provádění modelování nákladů v závislosti na změnách objemu výroby 

3. Důsledné sledování změn limitů a cen v rámci kalkulací 

4. Provádění analýzy nákladů a výnosů jednotlivých středisek, na jejich podkladě 

budou navrţena další střediska za účelem motivace pracovníků na sniţování nákladů ve 

výrobě. 

 

5.1 Vertikální a horizontální analýza nákladů 

Pokud se podrobněji člení náklady, které vstupují do reprodukčního procesu podniku 

z vnějšího okolí, projevují se v prvotní podobě jednotlivých druhů. Základní význam 

druhového členění nákladů na podnikové úrovni spočívá v tom, ţe je informačním podkladem 
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při zajištění proporcí, stability a rovnováhy mezi potřebou těchto zdrojů v podniku a 

vnějším okolím, které je schopno je poskytnout. Mělo by dát odpovědi na otázky, od koho, 

kdy a jak musí podnik zajistit materiál, energii, ostatní externí výkony a sluţby spolu s 

dalšími ekonomickými zdroji. 

Smyslem vertikální analýzy je rozdělení jednotlivých poloţek procentuálním podílem 

k jedné základně. Horizontální analýza znázorňuje jednotlivé nákladové poloţky jako změny 

ve sledovaném období.   

Úvod do této analýzy byl proveden v podkapitole 4.2., kde jsou srovnávány hlavní 

skupiny nákladů a výnosů, dále je třeba v rámci analýz provádět podobnější členění a 

zkoumat a zdůvodňovat změny. Vzhledem k jednoduchosti této analýzy je vhodné provádět 

tuto analýzu i měsíčně. 

 

 

5.2 Modelování nákladů v závislosti na změnách objemu výroby 

Pro řízení na vnitropodnikových úrovních je pouţití samostatného druhového členění 

nákladů značně omezené. Platí to zejména v případech, chceme-li pomocí členění nákladů 

hodnotit hospodárnost, účinnost a efektivnost podnikových výkonů. Důvodem je hlavně 

skutečnost, ţe druhové členění nákladů nevyjadřuje příčinu vynaložení nákladů (svého 

věcného nositele). 

A proto dalším krokem analýz je rozčlenění nákladů dle vztahu k objemu výroby na 

fixní a variabilní náklady. Pro rozhodování ve vztahu k budoucnosti je významné členění 

nákladů vztaţené k objemu prováděných výkonů, které je základem pro širokou škálu nástrojů 

a metod manaţerského účetnictví. Jako důvod rozdělení bylo i to, ţe variabilní náklady 

společnosti jsou ovlivnitelné výší produkce, která je nestabilní a s rostoucí nebo klesající 

výrobou dochází ke změnám ve variabilních nákladech. Jako největší poloţka těchto 

variabilních nákladů je spotřeba materiálu a energie, coţ je samozřejmé, protoţe se jedná 

o společnost, která je výrobní a má tudíţ velkou spotřebu materiálů a energií. Společnost 

nemá při těchto dodávkách materiálu pouze jednoho dodavatele, ale má moţnost odebírat 

materiál od více dodavatelů, coţ je jistě pozitivem a společnost nemusí mít v tomto ohledu 

obavy, ţe by pro nedostatek materiálu nemohla vyrábět.  

Vzhledem k prováděnému modelování by společnost byla schopna zjišťovat vyuţití 

výrobní kapacity a relativní úspory fixních nákladů. Neboť plánování výroby na delší horizont 

neţ je jeden rok, je v současné době, kdy ještě není zaţehnána ekonomická krize, velmi 
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sloţité, ale vzhledem k prováděnému modelování by společnost mohla pruţněji reagovat na 

případnou úpravu výrobní kapacity. 

Teoreticky lze celkové fixní náklady rozdělit na využité fixní náklady (odpovídající 

skutečnému vyuţití kapacity) a volné fixní náklady (odpovídající nevyuţité části kapacity). 

Toto je abstraktní dělení, protoţe volné fixní náklady nelze uvolnit. Ukazatel je teoretickou 

informací o potenciálním zdroji relativní úspory nákladů. Je vyjádřením toho, ţe dodatečně 

uskutečněný objem výkonů nevyţaduje ţádné dodatečné vklady fixních nákladů, a proto se 

přeměňuje celá relativní úspora v zisk.  

Volné fixní náklady:     
0

0
Q

FN
QQVFN x

      

kde………Q0  je instalovaná kapacita, Qx je vyuţitá kapacita 

V rámci analýzy bodu zvratu jsou sledovány také rozdíly mezi současnou úrovní 

výnosů a úrovní výnosů v bodě zvratu, které manaţerům napovídají, jak je podnik náchylný 

ke změnám v úrovni příjmů. Zde definujeme dva ukazatele. 

 

Bezpečnostní podnikatelská rezerva hovoří o tom, o kolik se mohou sníţit výnosy, 

neţ se dosáhne bodu zvratu. 

BZCVCVBPR  

 

K analýze lze také vyuţít tzv. provozní páky (operating leverage), která 

charakterizuje podíl fixních nákladů v celkových nákladech podniku. Je-li vysoký podíl 

fixních nákladů v celkových nákladech podniku, je běţné, ţe relativně malá změna 

v tržbách (objemu prodeje) způsobí velkou změnu v provozním zisku – to označujeme 

jako stupeň provozní páky a vyjadřujeme jej v procentech. 

Stupeň provozní páky je definován, jako procentní změna zisku vyvolaná 

jednoprocentní změnou prodaného mnoţství: procentní změna zisku / procentní změna trţeb/. 

Stupeň provozní páky má však i negativní vliv a to na riziko podnikání: platí, že čím je vyšší 

provozní páka podniku, tím je vyšší i jeho podnikatelské riziko. Při růstu výroby jsou na 

tom lépe podniky s vysokým stupněm provozní páky (s relativně vysokými fixními náklady) 

a při poklesu výroby (období recese) podniky s relativně vysokými variabilními náklady. 

Částečně byla tato analýza provedena v podkapitolách 4.4., 4.5., 4.6.,4.7., kde byly 

rozděleny a analyzovány fixní a variabilní náklady a  vyčíslen objem nevyuţitých fixních 

nákladů včetně relativní úspory. Periodiku vyhodnocování by si mělo vedení společnosti 
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stanovit dle svých potřeb, minimálně je třeba provádět tyto analýzy při sestavování 

a schvalování plánu prodeje na další období. 

 

5.3 Sledování změn limitů a cen v rámci kalkulací  

Plánování společnosti je řízeno majoritním vlastníkem, který stanovuje cíle 

a poţadavky, kterých má být dosaţeno v následujících obdobích. Rozpočty jsou pak 

rozpracovány na základě plánu vedením společnosti. Podstatné je také dodrţet stanovené 

strategie, které jsou předem stanoveny. V případě nedodrţení těchto plánů je zapotřebí hledat 

vysvětlení, odůvodnění a v neposlední řadě hledat návrhy a případné opatření, které by vedlo 

k nápravě. Na základě těchto rozpočtů jsou pak stanoveny i kalkulace jednotlivých výrobků, 

podnik v podstatě vyuţívá principy metody standardních nákladů.  

Jak vyplynulo z analýzy bodu zvratu v společnosti, existuje ve společnosti volná 

výrobní kapacita. A má-li podnik moţnost vyuţít volnou výrobní kapacitu k výrobě dalšího 

výrobku, je účelné, aby znal limit jeho ceny. Tímto limitem by měla být taková výše ceny,  

která uhradí variabilní náklady nového výrobku, fixní náklady tímto výrobkem vyvolané 

a přinese zisk nezbytný ke krytí zvýšených daní. Nový výrobek tedy nezatěţujeme dosavadní 

reţií; počítáme s tím, ţe tato reţie vzniká, i kdyţ se nový výrobek nevyrábí. [7] 

Metoda standardních nákladů je v současném pojetí komplexní metoda kontroly 

a řízení nákladů, popř. výnosů ve vnitropodnikovém pojetí. Společnost by proto měla 

vyuţívat veškerý rozsah moţností této metody. Základem metody standardních nákladů 

je stanovení standardů (norem) nákladů a zjišťování rozdílů (odchylek) mezi skutečnými 

a standardními náklady. Vytvoření předpokladů pro efektivní fungování metody standardních 

nákladů je relativně sloţitým procesem, podmíněným zejména schopností podnikového 

vedení integrovat ve vzájemných vazbách hodnotovou a naturální stránku podnikatelského 

procesu. Mezi tyto předpoklady patří a společnost vyuţívá a provádí: 

 stanovení standardů; 

 zjištění skutečně dosaţených výsledků; 

 zjištění odchylek mezi standardními a skutečnými stavy či vývojem zkoumaných 

veličin; 

 analýzu odchylek; 

 přijetí opatření k eliminaci jejich vzniku v budoucnosti. 

 

 



48 

Metoda standardních nákladů probíhá v následujících etapách: 

1. Stanoví se standardy 

2. Zjišťují se skutečné veličiny nákladů v naturálním i hodnotovém vyjádření 

3. Provádí se kontrola dodrţení standardů a zjišťují se odchylky 

4. Odchylky se analyzují podle příčin a odpovědných osob za jejich vznik  

5. Na základě analýzy se provádí opatření v podstatě dvojího typu: 

- opatření, které má zabránit vzniku negativní odchylky ze stejné příčiny 

- opatření, které vyţaduje změnu výrobních podmínek 

Společnost prochází veškerými těmito etapami, samotnou analýzu provádí úzké vedení 

společnosti, a proto doporučujeme, aby  pro další vývoj ve společnosti byla vedena důsledná 

dokumentace o těchto odchylkách, která by vedla k větší samostatnosti a zodpovědnosti 

jednotlivých osob odpovědných za odchylky. Dále doporučujeme, aby byla prováděna 

analýza odchylek dle dále popsaných oblastí.  

Zjišťování odchylek je vţdy specifické. Liší se v závislosti na tom, o jakou kalkulační 

poloţku jde, jaký typ výroby je předmětem analýzy, a jak se zjišťují jednotlivé odchylky. 

Odchylky od norem se člení: 

 podle příčin, 

 podle odpovědnosti, 

 podle místa vzniku, 

 podle výrobků (výkonů). 

 

Zjišťování, kontrola a rozbor odchylek slouţí k řízení podle výjimek. Standardy jsou 

povaţovány za nutný základ, pozornost řídících pracovníků se proto soustřeďuje na výjimky.  

 

Obecným cílem analýzy odchylek je zejména: 

 Zjištění příčiny vzniku odchylek; 

 Zhodnocení jejich dopadu na hodnocenou část podnikatelského procesu ve všech 

relevantních liniích, které jsou odchylkou ovlivněny; 

 Vytvoření předpokladů pro přijetí takových opatření, která by eliminovala vznik 

významných (zejména negativních) odchylek v budoucnosti. 
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V našem zúţeném předmětu zájmu je tedy cílem první etapy tohoto procesu zjištění 

příčin rozdílů mezi standardní a skutečnou výší zisku. Příčinou vzniku odchylek můţe být 

v tomto případě odlišný vývoj buď: 

 veličin vstupujících do transformačního procesu a měřených prostřednictvím 

nákladů;  

 nebo veličin vystupujících z transformačního procesu a vyjadřovaných 

prostřednictvím výnosů. 

 

Z tohoto hlediska odlišujeme odchylky nákladů (vstupů) a odchylky výnosů (výstupů). 

V jiném průřezu lze odchylky členit podle faktoru, který je vznikem odchylky. Zde členíme 

odchylky do následujících skupin: 

 Kvantitativní odchylky, které vyjadřují změny v objemových parametrech 

(charakteristikách) hodnocených kritérií (např. v mnoţství výkonů, v objemu 

spotřebovaného materiálu či v časovém intervalu vynaloţené lidské práce); 

 Kvalitativní odchylky, které jsou výrazem změn kvalitativních parametrů 

hodnocených kritérií (jako např. směnných kurzů, pořizovacích cen materiálu, 

mzdových sazeb nebo prodejních cen finálních výkonů); 

 Odchylky struktury, které vyjadřují změny ve struktuře výkonů nebo vstupních 

zdrojů. [7] 

 

Podrobnější členění je uvedeno v tabulce: 

 

Odchylka 
Vznik odchylky 

Náklady (vstupy) Výnosy (výstupy) 

Kvantitativní 
Změna mnoţství spotřeby 

materiálu, práce 
Změna objemu výkonů 

Kvalitativní 
Změna ceny materiálu, 

mzdového tarifu 

Změna ceny 

prodávaných výkonů 

Struktury 
Změna struktury druhů 

materiálu, druhu práce 
Změna struktury výkonů 

Obrázek č. 7 Struktura odchylek a příčin jejího vzniku [7] 
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Analýza odchylek při aplikaci metody variabilních nákladů 

Metody variabilních nákladů je měření zisku při aplikaci této metody manaţersky 

účinnější. Zjišťování výsledků hospodaření vychází v tomto případě z vyjádření marţe, jako 

rozdílu mezi výnosy z prodeje a variabilními náklady prodaných výkonů; od marţe 

se odečítají fixní náklady, které jsou brány v plné výši jako náklady období a rozdíl 

představuje zisk nebo ztrátu. Uvedený způsob vychází z jednoznačné vazby mezi variabilními 

náklady a náklady produktu, resp. mezi fixními náklady a náklady období a promítá 

se i do obsahu a struktury zjišťovaných odchylek při aplikaci metody standardních nákladů.  

 

 

Odchylky při aplikaci metody variabilních nákladů lze rozčlenit na : 

 Kvantitativní odchylky z objemu prodeje; 

 Kvalitativní odchylky výnosů z prodeje; 

 Kvantitativní a kvalitativní odchylky variabilních nákladů prodaných výkonů; 

 Kvalitativní a kvantitativní odchylky fixních nákladů vynaloţených v hodnoceném 

období. 

 

Pokud jde o objem prodeje, odchylka se projeví nejen změnou výnosů, ale i změnou 

variabilních nákladů. Čistý efekt změny objemu prodeje se tak projeví jako odchylka na 

rozdílu obou ovlivněných veličin  - jako odchylka marže, tj. rozdíl mezi skutečným (Qsk) a 

standardním (Qst) objemem prodeje, vynásobený standardní  jednotkovou marţí (ust). [7] 

ststskq uQQO )(
 

 

 

Oq  kvantitativní odchylka  

Qsk  skutečný objem prodeje 

Qst  standardní objem prodeje 

ust  standardní jednotková marţe 

 

Kvalitativní odchylka výnosů z prodeje vzniká v důsledku změny prodejní ceny 

prodávaných výkonů. Je to rozdíl mezi skutečnou (csk) a standardní (cst) prodejní cenou, 

vynásobený skutečným objemem prodeje (Qsk).  
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skstskp QccO )(
 

 

Op  kvantitativní odchylka z výnosů z prodeje  

csk  skutečná prodejní cena 

cst  standardní prodejní cena 

Qsk  skutečný objem prodeje 

 

Celková odchylka variabilních nákladů je dána rozdílem mezi standardními a skutečně 

vynaloţenými variabilními náklady. Tuto odchylku lze analyzovat dvěma způsoby: 

 podle jednotlivých sloţek variabilních nákladů; 

 rozčleněním na kvalitativní a kvantitativní sloţku, 

 

Kvantitativní odchylka variabilních nákladů představuje zvýšení či sníţení nákladů 

v důsledku úspory či překročení spotřebovávaných variabilních zdrojů. Vypočítá se jako 

rozdíl mezi standardní (Qst) a skutečnou (Qsk) spotřebou variabilního zdroje oceněný 

standardní cenou (cst). 

 

stskstq cQQO )(  

Oq  kvantitativní odchylka  

Qsk  skutečný objem prodeje 

Qst  standardní objem prodeje 

cst  standardní jednotková cena 

 

Kvalitativní odchylka představuje zvýšení či sníţení nákladů v důsledku změny cen 

materiálu, mzdového tarifu nebo jiných variabilních vstupů. Vypočítá se jako rozdíl mezi 

standardním (cst) a skutečným oceněním (csk) jednotky variabilního zdroje, vynásobený 

skutečným mnoţstvím spotřeby (Qsk). 

 

skskstp QccO )(  

Op  kvalitativní odchylka 

csk  skutečná prodejní cena 

cst  standardní prodejní cena 

Qsk  skutečný objem prodeje 
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Odchylky fixních nákladů se zpravidla rozlišují podle jednotlivých kalkulačně 

rozčleněných typů fixních nákladů. Při aplikaci metody odděleného řízení fixních 

a variabilních nákladů se v odchylce celkového zisku projeví pouze tzv. absolutní odchylka 

fixních nákladů. Absolutní odchylka vyjadřuje úsporu či překročení fixních nákladů. 

 

Analýza odchylek při aplikaci metody plných nákladů 

Základem metody plných nákladů je ocenění vytvářených výkonů na úrovni předem 

stanovených (standardních) jednotkových variabilních nákladů zvýšených o průměrný 

standardní podíl fixních nákladů, připadajících na vytvářený výkon. Rozdílem při stanovení 

standardní ceny prodávaného výkonu a jeho standardními plnými náklady je tedy standardní 

průměrný výrobkový zisk. 

Zatímco se odchylky variabilních nákladů zjišťují stejně jako u metody variabilních 

nákladů, součástí systému odchylek se stává objemová odchylka fixních nákladů a odlišně 

se zjišťuje odchylka z objemu prodaných výkonů, objem prodaných výkonů se nenásobí 

standardní marţí, ale standardním průměrným výrobkovým ziskem. 

Tyto analýzy by měly také prováděny dle potřeb společnosti, minimálně při schvalování 

nového plánu prodeje, aby se tak mohlo reagovat na důsledky předcházejících kroků 

a o těchto analýzách vést podrobnou dokumentaci. [7] 

 

 

5.4 Analýzy nákladů a výnosů jednotlivých středisek  

 

Ve firmě ČSV a.s. jsou náklady sledovány v rozsahu 3 středisek: výroba, údržba a 

administrativa. Z toho středisko výroby zahrnuje na sobě technologicky závislé jednotlivé 

útvary, které jsou rozděleny po jednotlivých halách a to:  

o kovovýrobu - zde dochází k přípravě a úpravě materiálu - stříhání , ohýbání, 

ohraňování, lisování, vrtání apod. 

o svařovnu, kde dochází ke svařování připravených dílců z kovovýroby. 

o stolárnu, zde dochází ke zpracování dřeva laminátu, potřebného k výrobě 

výsledného produktu.  

o montáž, kde  se kompletují jednotlivé vyrobené části výrobku v konečný 

produkt.  

o lakovnu - zde se lakují veškeré dílce, které mají mít v konečném důsledku 

nějakou povrchovou úpravu.  



53 

 

Středisko údrţby zahrnuje údržbu, logistiku a skladové hospodářství.  

Ve společnosti by mohly být navržena další střediska za účelem podrobnějšího 

a důslednějšího sledování nákladů a s tím spojené i motivace pracovníků na sniţování 

nákladů ve výrobě. Navíc v budoucnu v rozmezí cca 2 - 3 let, chce firma vybudovat plně 

robotizovanou lakovnu, coţ bude pro firmu znamenat zvýšení fixních nákladů.  

Proto navrhuji, aby firma v rámci střediska výroby rozdělila toto středisko na jednotlivé 

střediska, a sice kovovýrobu a  svařovnu, stolárnu, montáţ a lakovnu. Před tímto rozdělením 

bude muset být provedena podrobná analýza nákladů střediska výroba a podle toho nastaven 

pak způsob sledování a účtování nákladů, včetně vnitropodnikových cen, neboť je spousta 

způsobů, jak toto sledování provádět a společnost si musí nastavit vnitropodnikové účetnictví, 

tak aby zcela odpovídalo jejím konkrétním potřebám, neboť společnost v tuto chvíli provádí 

v rámci manaţerského účetnictví částečně řízení a sledování nákladů a výnosů po linii 

výkonů, tzv. kalkulačně-výkonové účetnictví, ovšem sledování pro řízení nákladů po linii 

odpovědnosti, tzv. odpovědnostní účetnictví, je dnes ve firmě zcela nedostatečné. [7] 

Prvotní analýza v této oblasti se musí zaměřit na to, jestli jsou splněny tyto organizační 

předpoklady pro vedení středisek:  

 - vymezení výkonů 

 - měřitelnost výkonů 

 - měřitelnost nákladů 

 - ocenění vnitropodnikovými cenami 

Střediskové výnosy mohou být stanoveny podle typy a míry delegované pravomoci 

a odpovědnosti na:  

1. výkony střediska určeny převáţně pro externí zákazníky 

střediskové výnosy = externí výnosy z prodeje za tržní ceny 

2. výkony střediska určeny převáţně pro ostatní střediska 

střediskové výnosy = interní výnosy na základě vnitropodnikových cen 

3. výkony střediska není moţné vymezit a měřit 

střediskové výnosy = úkolem střediska je dodržet předem stanovené náklady podle 

rozpočtu 

 

Veškeré předchozí analýzy musejí být stanoveny, aby mohly být určeny typy 

vnitropodnikových cen. Tyto mohou být: 
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• zaloţené na nákladech 

- na úrovni variabilních nákladů 

- na úrovni plných střediskových nákladů 

- na úrovni plných střediskových nákladů s připočtení ziskové přiráţky 

• zaloţené na trţní ceně 

• zaloţené na dohodě mezi středisky 

Obsah výsledku hospodaření vnitropodnikového střediska závisí na typu odpovědnostního 

střediska.  

Na  následujícím obrázku je navrţen Výkaz hospodářského výsledku nákladového střediska 

(výkaz odchylek).  

 Střediskové N 

(skutečnost) 

Interní výnosy 

(rozpočet) 

Odchylky 

(úspora/překročení) 

Jednicový materiál    

Jednicové mzdy    

Variabilní režie    

Fixní režie    

Celkem    

Obrázek č. 8 Výkaz hospodářského výsledku nákladového střediska [7] 

 

Výkaz ziskového střediska 

Výnosy z prodeje výkonů 

(Variabilní náklady výkonů) 

Marţe (příspěvek na úhradu) 

(Ovlivnitelné fixní náklady střediska) 

Ovlivnitelný výsledek střediska 

(Neovlivnitelné fixní náklady střediska) 

Výsledek hospodaření střediska 

(Alokované náklady na správu a řízení) 

Výsledek střediska po alokaci správních N 
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V rámci analýzy musí být popsány vzájemné vazby předávek výkonů s popisem základních 

charakteristik středisek. [7] 

Existují tyto typy vnitropodnikových cen: 

 vnitropodniková cena s připočtením ziskové přiráţky; 

 vnitropodniková cena na úrovni plných střediskových nákladů; 

 vnitropodniková cena na úrovni variabilních nákladů; 

 vnitropodniková cena na úrovni oportunitních nákladů; 

 vnitropodniková cena stanovená dohodou. 

 

Vnitropodniková cena s připočtením ziskové přirážky 

Takzvaná zisková vnitropodniková cena je stanovena na vyšší úrovni, neţ jsou předem 

stanovené náklady prováděných výkonů. Pouţívá se zejména pro ocenění finálních výkonů, 

které se v podstatné míře prodávají mimo podnik. Vyuţívá se zejména u ziskových, 

rentabilních a investičních středisek. Určitou modifikací této metody je také vnitropodniková 

cena stanovená na základě tržní ceny. 

 

Vnitropodniková cena na úrovni plných střediskových nákladů 

Tato vnitropodniková cena je typem ocenění, které lze pouţít zejména jako nástroj 

orientace střediska na zvyšování objemu výkonů, popř. na efektivní změny sortimentu. 

Středisko, jehoţ výnosy jsou takto stanoveny a které vlastní zásluhou zvyšuje objem 

prováděných výkonů, realizuje tzv. objemovou odchylku, vznikající lepším neţ stanoveným 

vyuţitím kapacity svého zařízení. 

 

Vnitropodniková cena na úrovni variabilních nákladů 

Vnitropodnikovou cenu na úrovni variabilních nákladů lze aplikovat zejména 

u nákladově řízených středisek, která jsou primárně řízena direktivními, naturálně 

vyjádřenými úkoly a jejichţ iniciativu je účelné orientovat na úsporné plnění těchto úkolů. 

 

Vnitropodniková cena na úrovni oportunitních nákladů 

Tuto metodu stanovení vnitropodnikové ceny lze vyuţít v případě, ţe dodávající 

středisko pracuje v podmínkách kapacitního omezení, přičemţ odebírající středisko nemá 

moţnost nahradit chybějící dodávky z vnějších zdrojů (buď vůbec nebo  za „přiměřené 
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ceny“). Oportunitní náklady vyjadřují v tomto případě „ušlý zisk“ vázaný k limitujícímu 

činiteli. Kvantifikují tedy, o kolik se zvýší zisk, v případě, ţe se podaří zvýšit kapacitu 

omezujícího činitele v dodávajícím útvaru. 

 

 

 

Vnitropodniková cena stanovená dohodou 

Vnitropodnikové ceny koncipované na základě dohody mezi předávajícím 

a přebírajícím útvarem mají význam zejména v případech individuálně sjednávaných 

subdodávek, resp. v případech operativního zajišťování zakázky, jejíţ rentabilita 

je nadprůměrná. [7] 

 

Návrh řízení odpovědnostních středisek 

Ve vztahu k řízení odpovědnostních středisek v rámci firmy existují dva přístupy. Jde 

o tzv. centralizovaný a decentralizovaný způsob odpovědnostního řízení. Míra a oblasti, 

ve kterých pracovníci různých středisek uplatňují svou iniciativu, a kde jsou naopak nuceni 

respektovat omezení plynoucí z potřeby vrcholové koordinace, mají vliv nejen na způsob 

využití hodnotových nástrojů a kritérií, ale i na jejich začlenění do systému ostatních 

nástrojů, které se při řízení středisek vyuţívají. 

V závislosti na úrovni pravomoci a odpovědnosti konkrétního útvaru vystupuje 

vnitropodnikový výsledek hospodaření ve dvou obsahových vymezeních: 

 v decentralizovaném přístupu je zpravidla koncipován jako měřítko efektu s cílem 

vyjádřit příspěvek odpovědnostního útvaru k celkovému zisku podniku; 

 v centralizovaném přístupu je především koncipován jako informační nástroj 

vyjadřující úroveň hospodárnosti a jakosti, s jakou útvar splnil stanovené úkoly.  

Ve společnosti je uplatňován v tuto chvíli především centralizovaný přístup řízení, proto tento 

přístup se bude promítat i do manaţerského, tedy odpovědnostního řízení účetnictví.  

 Vrcholové vedení tedy soustřeďuje ve svých rukách rozhodující část pravomocí 

a odpovědností k řešení otázek prodávaného objemu a sortimentu výkonů; tyto 

otázky se zde řeší v dlouhodobém, střednědobém i krátkodobém horizontu. 

 Úkoly se střediskům zadávají zejména formou direktiv z úrovně podnikového vedení. 

Základním kritériem zainteresovanosti středisek je splnění těchto naturálně 

zadávaných úkolů. 
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 Odpovědnostní útvary typu zejména nákladových, ale i výnosových středisek se 

zřizují jiţ na relativně nízkých úrovních útvarů, vybavených nepříliš širokou škálou 

pravomocí a odpovědností 

 Střediska v rámci centralizovaného reţimu jsou orientována zejména na hospodárnost 

a jakost při plnění direktivně zadaných naturálních úkolů. Dalším důleţitým cílem 

jejich působení je motivačně podporovat zájem středisek o jejich kooperační 

vztahy. 

 Vzhledem k způsobu vedení navrhuji na zváţení po další analýze moţnost, aby v první 

etapě byly zřízeny jednotlivé střediska: kovovýroba a  svařovna, stolárna, montáţ a lakovna 

jako nákladová střediska s využitím vnitropodnikových cen na úrovni variabilních nákladů, 

které budou střediska podporovat v udrţování stanovených limitů. Popřípadě je na zváţení, 

pokud se zvýší samostatnost jednotlivých středisek, aby byly vyuţity vnitropodnikové ceny 

na úrovni plných střediskových nákladů, která budou tato střediska podporovat ke zvýšení 

vyuţitelnosti kapacity. Podle toho musí být i upraveno a nastaveno účetnictví v rámci 

informačního systému. [7] 
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6 ZÁVĚR 

Práce je zaměřená na analýzu současného stavu hospodaření ve firmě a návrhu 

optimalizace nákladů ve firmě Česko slezská výrobní a.s. a zpracování doporučení, které 

mohou v budoucnu slouţit jako návrh podkladů pro analýzu řízení nákladů a vypracování 

dokumentace pro tento proces V stěţejní 5. kapitole jsou uvedeny návrhy, které vyplývají 

z provedených analýz a které dosud ve firmě nejsou běţně prováděny a které by bylo vhodné 

pravidelně ve firmě vykonávat. Při zadávání diplomové práce bylo původním záměrem 

zpracování dokumentace řízení nákladů v rámci manaţerského účetnictví ve firmě, ovšem 

během zpracování diplomové práce vyplynulo, ţe aby mohla být zpracována směrnice, musejí 

být provedeny analýzy současného stavu, aby mohl být dobře nastaven systém manaţerského 

účetnictví.  

Teoretická část práce je zaměřena na rozbor teoretických pramenů pojednávajících 

o nákladech, jejich členění, jejich plánování a rozpočetnictví. 

V praktické části jsem charakterizoval společnost Česko – slezská a.s., kdy jsem 

představil základní podnikatelské aktivity, cíle a strategie společnosti a přehled vývoje 

hospodaření za období 2008 – 2010. Následně byla provedena analýza nákladů dle druhu, 

horizontální a vertikální analýza. Dále bylo popsáno členění nákladů z pohledu manaţerského 

rozhodování na přímé a nepřímé, na fixní a variabilní. Bylo provedeno modelování, na 

základě kterého byly nastíněny další moţnosti vyuţití výrobní kapacity. Byl popsán současný 

stav při tvorbě rozpočtu a při plánovaní nákladů.  

Stěţejní 5. kapitola vyuţívá analýz provedených v předcházejících kapitolách a dále 

shrnuje a nastiňuje další moţné způsoby prováděných analýz, na základě kterých by bylo 

vhodné upravit řízení v rámci manaţerského účetnictví, především v oblasti řízení nákladů. 

Tyto analýzy by se měly zaměřit především na oblasti: 

1. Provádění pravidelné vertikální a horizontální analýzy nákladů 

2. Provádění modelování nákladů v závislosti na změnách objemu výroby 

3. Důsledné sledování změn limitů a cen v rámci kalkulací 

4. Provádění analýzy nákladů a výnosů jednotlivých středisek, na jejich podkladě 

budou navrţena další střediska za účelem motivace pracovníků na sniţování 

nákladů ve výrobě. 

Na podkladě takto provedených analýz navrhuji především kromě pravidelného 

sledování a analyzování jednotlivých druhů nákladů a provádění modelování nákladů pro 

efektivní vyuţití kapacity výroby, především zásadní změnu sledování nákladů středisek 
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a rozdělení jednotlivých středisek v rámci výroby na jednotlivá nákladová střediska 

kovovýroba, svařovna, stolárna, montáţ a lakovna s vyuţíváním vnitropodnikových cen na 

úrovni variabilních nákladů. Mám za to, ţe tato změna v rámci manaţerského řízení spolu 

s vyuţitím zainteresovanosti zodpovědných pracovníků, by mohla vést k významnému 

sniţování nákladů a vyuţívání kapacit ve společnosti.  
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Příloha č. 1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY - ČSV a.s. 

        Stav v běžném 

  

   

účetním období 

        2008 2009 2010 

  I. 1 Trţby za prodej zboţí   0   

A.   2 Náklady vynaloţené na prodané zboţí   0   

  

   

      

  +   Obchodní marže 0 0 0 

  

    

    

  II.   Výkony 659925 320 220 550294 

  II. 1 Trţby za prodej vlastních výrobků a sluţeb 655584 319 949 547825 

  

 

2 Změna stavu zásob vlastní činnosti 1831 84 2241 

    3 Aktivace 2510 187 228 

B. 

 

  Výkonová spotřeba 495850 221 485 405366 

B. 

 

1 Spotřeba materiálu a energie 482050 213 541 392223 

B.   2 Sluţby 13800 7 944 13143 

  

     

  

  +   Přidaná hodnota 164075 98 735 144928 

  

     

  

C.     Osobní náklady 133378 80 577 113040 

C. 

 

1 Mzdové náklady 97865 59 498 83220 

C. 

 

2 Odměny členům orgánů společnosti a druţstva   181 186 

C. 

 

3 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 33204 19 310 27482 

C.   4 Sociální náklady 2309 1 588 2152 

  

    

    

D.     Daně a poplatky 251 494 578 

E.     Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 11085 13 560 16727 

  III.   Trţby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 8442 1 936 6160 

  III. 1 Trţby z prodeje dlouhodobého majetku 1255 0           0 

    2 Trţby z prodeje materiálu 7187 1 936 6160 

F. 

 

  Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 1608 746 2367 

F. 

 

1 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku  8 0           0 

F.   2 Prodaný materiál 1600 746 2367 

G. 

 

1 

Změna stavu rezerv a opravných poloţek v provozní oblasti a 

komplexních nákladů příštích období 4070 -633 -3621 

  IV. 2 Ostatní provozní výnosy 2524 770 1674 

H. 

 

1 Ostatní provozní náklady 758 1279 4698 

  V. 2 Převod provozních výnosů       

I.   1 Převod provozních nákladů       

  

     

  

  *   Provozní výsledek hospodaření 23891 5 418 18973 

  VI. 1 Trţby z prodeje cenných papírů a podílů       

J.   1 Prodané cenné papíry a podíly       

  VII.   Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0 0 0 

  VII. 1 

Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních 

jednotkách pod podstatným vlivem       
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2 Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů       

    3 Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku       

  VIII. 1 Výnosy z krátkodobého finančního majetku       

K.   2 Náklady z finančního majetku       

  IX. 1 Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů       

L.   2 Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů       

M.   1 Změna stavu rezerv a opravných poloţek ve finanční oblasti       

  X. 1 Výnosové úroky 27 7 6 

N.   2 Nákladové úroky 2968 1 460 1147 

  XI. 1 Ostatní finanční výnosy 14461 8 598 9274 

O.   2 Ostatní finanční náklady 17734 11 488 7299 

  XII. 1 Převod finančních výnosů       

P.   2 Převod finančních nákladů       

  

     

  

  *   Finanční výsledek hospodaření -6214 -4 343 834 

               Stav v běžném 

  

   

účetním období 

        2008 2009 2010 

Q. 

 

  Daň z příjmů za běţnou činnost 3951 126 4489 

Q. 

 

1   - splatná 3951 126 4489 

Q.   2   - odloţená       

  

    

    

  **   Výsledek hospodaření za běžnou činnost 13726 949 15318 

  

    

    

  XIII. 1 Mimořádné výnosy       

R.   2 Mimořádné náklady       

S. 

 

1 Daň z příjmů z mimořádné činnosti 0 0 0 

S. 

 

1   - splatná       

S.   2   - odloţená       

  

    

    

  *   Mimořádný výsledek hospodaření 0 0 0 

    1 Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)       

  

    

    

  ***   Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 13726 949 15318 

  

    

    

  ****   Výsledek hospodaření před zdaněním 17677 1 075 19807 
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Příloha č. 2 ROZVAHA - AKTIVA - ČSV a.s. 

        Stav v běžném 

  

  

  účetním období 

        2008 2009 2010 

      AKTIVA CELKEM 189 666 154 421 187631 

A.     POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ ZÁKLADNÍ KAPITÁL       

  

     

  

B.     DLOUHODOBÝ MAJETEK 118 685 107 977 10213 

  

     

  

B. I.   Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0   

B. I. 1 Zřizovací výdaje       

  

 

2 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje        

  

 

3 Software       

  

 

4 Ocenitelná práva 0 0   

  

 

5 Goodwill       

  

 

6 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek       

  

 

7 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek       

    8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek       

  
      B. II.   Dlouhodobý hmotný majetek 118 685 107 977 10213 

B. II. 1 Pozemky 5612 5 612 5612 

  

 

2 Stavby 64 974 62 462 58934 

  

 

3 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 32 516 27 795 25868 

  

 

4 Pěstitelské celky trvalých porostů       

  

 

5 Základní stádo a taţná zvířata       

  

 

6 Jiný dlouhodobý hmotný majetek       

  
 

7 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 1793 288 441 

  

 

8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek       

    9 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 13 790 11 820 9358 

  

     

  

B. III.   Dlouhodobý finanční majetek 0 0   

B. III. 1 Podíly v ovládaných a řízených osobách       

  

2 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem       

  

 

3 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly       

  
 

4 Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv       

  

 

5 Jiný dlouhodobý finanční majetek       

  

 

6 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek       

  

 

7 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 

 

    

C.     OBĚŽNÁ AKTIVA 70 572 46 213 86968 

C. I.   Zásoby 48680 29 729 50130 

C. I. 1 Materiál 44156 25 290 43243 

  

 

2 Nedokončená výroba a polotovary 4378 4 407 6648 

  
 

3 Výrobky       

  

 

4 Zvířata 23 361 3 511   

  

 

5 Zboţí       

    6 Poskytnuté zálohy na zásoby 0 32 239 
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C. II.   Dlouhodobé pohledávky 19 850 0   

C. II. 1 Pohledávky z obchodních vztahů 0     

  

 

2 Pohledávky - ovládající a řídící osoba       

  

 

3 Pohledávky - podstatný vliv       

  

 

4 Pohledávky za společníky, členy druţstva a za účastníky sdruţení       

  

 

5 Dlouhodobé poskytnuté zálohy       

  

 

6 Dohadné účty aktivní (nevyfakturované výnosy)       

  

 

7 Jiné pohledávky       

    8 Odloţená daňová pohledávka       

C. III.   Krátkodobé pohledávky 19 850 3 794 26416 

C. III. 1 Pohledávky z obchodních vztahů 18 605 1 765 26079 

  

 

2 Pohledávky - ovládající a řídící osoba       

  

 

3 Pohledávky - podstatný vliv       

  

 

4 Pohledávky za společníky, členy druţstva a za účastníky sdruţení       

  

 

5 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění       

  

 

6 Stát - daňové pohledávky 747 1612 49 

  
 

7 Krátkodobé poskytnuté zálohy 360 209 280 

  

 

8 Dohadné účty aktivní (nevyfakturované výnosy) 62 132 8 

    9 Jiné pohledávky 76 76 0 

  

     

  

C. IV.   Krátkodobý finanční majetek 2042 12 690 10422 

C. IV. 1 Peníze 356 98 378 

  

 

2 Účty v bankách 1686 12 592 10044 

  

 

3 Krátkodobé cenné papíry a podíly 0     

    4 Pořizovaný krátkodobý finanční majetek   
 

  

D.     OSTATNÍ AKTIVA - PŘECHODNÉ ÚČTY AKTIV 409 0   

  

     

  

D. I.   Časové rozlišení 409 231 450 

D. I. 1 Náklady příštích období 409 231 450 

  

 

2 Komplexní náklady příštích období       

    3 Příjmy příštích období       
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        Stav v běžném 

  

   

účetním období 

        2008 2009 2010 

      PASIVA CELKEM 189666 154 421 187631 

A.     VLASTNÍ KAPITÁL 75945 76 894 92213 

  

     

  

A. I.   Základní kapitál 30300 30 300 30300 

A. I. 1 Základní kapitál 30300 30 300 30300 

  

 

2 Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)       

    3 Změny základního kapitálu       

  

     

  

A. II.   Kapitálové fondy 136 136 136 

A II. 1 Emisní áţio       

  

 

2 Ostatní kapitálové fondy 136 136 136 

  

 

3 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků       

    4 Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách       

  

     

  

A III.   Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 2573 3 259 3307 

A III. 1 Zákonný rezervní fond 2573 3 259 3307 

    2 Statutární a ostatní fondy       

  

    

    

A. IV.   Výsledek hospodaření minulých let 29210 42 250 43152 

  IV. 1 Nerozdělený zisk minulých let 29210 42 250 43152 

    2 Neuhrazená ztráta minulých let       

       A. V.   Výsledek hospodaření běţného účetního období (+ / -) 13726 949 15318 

      

  

B.     CIZÍ ZDROJE 113721 77 527 95418 

  

     

  

B. I.   Rezervy 0 0   

B. I. 1 Rezervy podle zvláštních právních předpisů       

  

 

2 Rezerva na důchody a podobné závazky       

  

 

3 Rezerva na daň z příjmů       

    4 Ostatní rezervy       

  

     

  

B. II.   Dlouhodobé závazky 36601 29 920 22808 

B. II. 1 Závazky z obchodních vztahů       

  

 

2 Závazky - ovládající a řídící osoba 0 0   

  

 

3 Závazky - podstatný vliv 36601 29 920 22808 

  

 

4 Závazky ke společníkům, členům druţstva a k účastníkům sdruţení       

  

 

5 Přijaté zálohy       

  
 

6 Vydané dluhopisy       

  

 

7 Směnky k úhradě       

  

 

8 Dohadné účty pasivní (nevyfakturované dodávky)       

  

 

9 Jiné závazky       

    10 Odloţený daňový závazek       

Příloha č. 3 ROZVAHA - PASIVA - ČSV a.s. 
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B. III.   Krátkodobé závazky 60184 32 521 53072 

B. III. 1 Závazky z obchodních vztahů 34273 15 804 31004 

  

 

2 Závazky - ovládající a řídící osoba 10463 8 226 3538 

  

 

3 Závazky - podstatný vliv       

  

 

4 Závazky ke společníkům, členům druţstva a k účastníkům sdruţení       

  

 

5 Závazky k zaměstnancům 6264 3 835 5620 

  

 

6 Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 3038 2 072 2784 

  

 

7 Stát - daňové závazky a dotace 5764 2 324 9586 

  
 

8 Přijaté zálohy   6 19 

  

 

9 Vydané dluhopisy   6   

  

 

10 Dohadné účty pasivní (nevyfakturované dodávky) 382 162 521 

    11 Jiné závazky   92 0 

  

     

  

B. IV.   Bankovní úvěry a výpomoci 16936 15 086 19538 

B. IV. 1 Bankovní úvěry dlouhodobé 0     

  

 

2 Krátkodobé bankovní úvěry 16936 15 086 19538 

    3 Krátkodobé finanční výpomoci       

  

     

  

C.      OSTATNÍ PASIVA - PŘECHODNÉ ÚČTY PASIV 0 0 0 

  

     

  

C. I.   Časové rozlišení       

C. I. 1 Výdaje příštích období       

    2 Výnosy příštích období       


