
VŠB - Technická univerzita Ostrava  

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství  

Katedra ekonomiky a managementu v metalurgii  

 

 

 

Řízení provozních nákladů podniku 

v období ekonomické krize  

 

 

 

Student:  Erika Müllerová 

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Pavel Wicher 

 

 

Ostrava 2012 



 



 

 



 

 



 



3 

 

 



4 

 

 

 

 

 

  

ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

MÜLLEROVÁ, E. Řízení provozních nákladů podniku v období ekonomické krize: 

bakalářská práce. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a 

materiálového inţenýrství, Katedra ekonomiky a managementu v ekonomii, 2011, 41 s. 

Vedoucí práce: Wicher, P. 

Bakalářská práce se zabývá řízením provozních nákladů podniku v době ekonomické 
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1 Úvod  

Finanční krize nastává v okamţiku, kdyţ je na burzách zaznamenán velký pád cen akcií. 

Finanční krize také můţe být zapříčiněna panikou, která se rychle přenáší. Finanční krize 

z roku 2008 a 2009 zanechala po sobě nesmazatelnou stopu na světových ekonomických a 

finančních strukturách a ukázala celé generaci investorů, jak se ekonomická situace dokáţe 

obrátit v něco tak děsivého. 

Mnoho finančních analytiků se přiklání k názoru, ţe světová finanční krize  z roku 2008 je 

důsledkem americké hypoteční krize a prasknutím nemovitostní bubliny v USA, která vrcholila 

v letech 2005-2006. Následkem této bubliny rostly sazby amerických hypotečních úvěrů 

s proměnlivou úrokovou sazbou, tj. došlo k výraznému zdraţení hypotečních splátek, které 

byly sjednávány v neadekvátním mnoţství vzhledem k jejímu krytí. Následkem nárůstu těchto 

hypoték v USA začala obrovská výstavba nových domů. Vznikaly nové finanční instrumenty, 

dnes známé jako MBS (Mortage-backed security) nebo CDO (Collateralized debt obligation), 

které byly odvozeny od hypotečních úvěrů a cen nemovitostí. Rostoucí trend těchto 

instrumentů umoţňoval investorům vydělávat na rychle se rozvíjejícím nemovitostním trhu. 

Mnoho finančních institucí do těchto instrumentů investovalo velkou část svých prostředků bez 

ohledu na rizikovost takových aktiv. V okamţiku pádu cen nemovitostí utrpěly finanční 

instituce výrazné ztráty. Také cena domů byla niţší, neţ hypotéky s nimi spojené. Celosvětové 

ztráty jsou odhadovány na bilion amerických dolarů. 

Příčin můţe být více, avšak dopady se týkají kaţdého. Na konci září 2008 tato krize 

dostihla i Evropu, kdy 29. 9. 2008 Velká Británie byla nucena znárodnit hypoteční banku 

Badford & Bingley. Pamatujeme i záchranu finančního ústavu Fortis v Beneluxu. Vláda 

v Německu se zaručila za úvěr pro banku Hypo Real Estate a vláda na Islandu převzala 

kontrolu nad bankou Glitnir. Vlády Belgie a Francie zachránily banku Dexia a vláda Irska 

vydala neomezenou záruku za vklady v bankách a za dluhy finančních ústavů.  

Kaţdá finanční krize ovlivňuje také ekonomické subjekty – podniky. I kdyţ podniky se 

mohou dostat do krize nejen následkem finanční krize, ale také špatným hospodařením.  Tento 

nepříznivý stav se dá definovat: podnik se můţe dostat do krize, pokud je neschopen dostát 

svým závazkům vůči svým věřitelům a má problémy s insolventností. Aby tomuto problému 

předcházel, musí dobře znát a řídit finanční toky (cash flow), a musí znát strukturu svých 

nákladů.  
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Důleţitým termínem je platební cyklus (cash to cash), který vyjadřuje období od 

provedení platby, tj. úhrady faktury za vstupy do výroby aţ do okamţiku obdrţení platby – 

cena zaplacená zákazníkem na účet nebo v hotovosti za výrobky a sluţby. Cílem je samozřejmě 

zkrátit platební cyklus na co moţná nejkratší, protoţe po jeho dobu jsou v něm vázány nemalé 

finanční prostředky. 

Tuto snahu má kaţdý podnikatelský subjekt, tj. odběratel se bude snaţit o co nejdelší 

platební lhůtu, zatímco dodavatel naopak o zkrácení lhůty platby od zákazníků. Potom 

zpravidla vyhrává ten nejsilnější. Většinou jsou tyto vztahy v praxi nastaveny tak, ţe velké 

obchodní řetězce nebo velké monopolní odběratele tlačí své dodavatele ke splatnosti faktur aţ 

po několika měsících. Podnik se takto můţe dostat do platební neschopnosti na základě 

neúměrné výše pohledávek i po lhůtě splatnosti, hovoříme o druhotné platební neschopnosti. 

Dalším významným činitelem jsou zásoby, které váţou ve většině podniků velké mnoţství 

finančních prostředků, zde se jedná převáţně o výrobní podniky. Ve skladech mohou být stále 

uskladněny náhradní díly, stroje, které jiţ dávno nejsou v provozu nebo se nepouţívají, nebo 

přesahují jejich ţivotnost, nebo díly k výrobkům, které se jiţ dávno nevyrábějí. Pokud podnik 

těmito zásoby disponuje, měl by se jich zbavit i za symbolickou cenu, neboť uskladnění a roční 

inventury představují další náklady. Existuje celá řada strategií, jak sníţit náklady na 

zásobování, jako jsou systémy MRP (Material Requirements Planning), DRP (Distribution 

Requirements Planning), Kanban, nebo metoda JIT (Just In Time) a jiné, které představují 

způsoby, jak sníţit zásoby. Ale i zde je horší citlivost na dodání k odběrateli včas. Vzhledem 

k sníţené citlivosti na termínu dodání, můţe vzniknout výpadek dodávky ve výrobě – havárie, 

coţ je krizovým stavem nejen pro dodavatele, ale také pro jeho odběratele. Systém MRP je 

zaloţen na plánování materiálových zásob a disponuje výrobním informačním systémem 

obsahující výrobní plánování a zásoby, počítačový systém a koncepci řízení, který vyuţívá 

počítačového řízení k minimalizování zásob a zabezpečením dostatečného mnoţství surovin a 

materiálu pro výrobu. Systém DRP funguje na bázi plánování distribučních zdrojů a je 

systémem, který aplikuje MRP systém na distribuční prostředí, kde vyuţívá časově 

rozloţených plánů na proces doplňování zásob při vícestupňovém skladování. Dalším 

systémem je Kanban, někdy je také označován jako TPS (Toyota Production System) vyvinutý 

korporací Toyota Motor Company během 60. let. Systém je zaloţen na dodávce dílů a 

materiálů právě v okamţiku, kdy je pro výrobní proces potřebný. Jednoznačnou výhodou 

Kanban strategie je široká oblast pouţití, neboť lze pouţít na všechny výrobní procesy, který 

v sobě zahrnují opakující se operace. 
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V českých podmínkách je řízení výroby spojováno především s plánováním časového 

průběhu výrobního procesu. To však pro správné strategické řízení firmy není postačující. 

Důleţitým úkolem managementu výroby je business strategie firmy,  zahrnující především 

odpovídající výrobní a nákladovou strategii. Velmi účinnou metodou sniţování nákladů je 

minimalizace nákladů, optimalizací vyuţití výrobních kapacit. Do této oblasti se řadí analýza 

bodu zvratu, která se dobře uplatňuje při plánování nové výroby. Pomáhá stanovit minimální 

objem produkce pro dosaţení ziskovosti, ale také při analýze stávající výroby, kde pomáhá 

odhalit výrobky, které jsou ztrátové. Metoda cílových nákladů je zaměřena na náklady, které 

jsou adekvátní k dosaţení ziskovosti s ohledem na situaci na trhu. Metoda cílových nákladů 

umoţňuje propojení managementu nákladů s trţními poţadavky,  tím je účinnou zbraní také 

proti konkurenci. Krizové řízení je účinným nástrojem na rozpoznání, zvládnutí, ale také 

odstranění následků krize. Krizové řízení by však mělo především nastavovat klíčové 

ukazatele, a tak předcházet krizovým situacím.  

V okamţiku, kdy se podnik dostane do krizové situace, je pro krizové řízení nutné mít 

profesionální management nebo najmout krizové manaţery. K dovednostem krizových 

manaţerů patří také schopnost odhadovat potenciální krizové situace a provádět pravidelné 

analýzy a studie. Na základě těchto studií provádět další opatření, které mnohdy nejsou 

příjemná, jako je například propouštění zaměstnanců.  

Práce se zabývá manaţerským účetnictvím a soustřeďuje se na náklady a jejich rozdělení 

z hlediska manaţerského. Další oblastí jsou způsoby sniţování nákladů, kde zdaleka nejsou 

vyjmenovány všechny, ale především ty, které lze všeobecně doporučit. Navazující strategie, 

jak sníţit náklady se zabývá štíhlou výrobou, outsourcingem a dotkne se i offshoringu, neboť 

tyto dva pojmy jsou velice často zaměňovány. V závěru jsou uvedeny krizové scénáře a krizové 

plány s moţným řešením krize v podniku, který jej pomůţe stabilizovat. 
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2 Manažerské a finanční účetnictví 

Z hlediska sniţování nákladů je důleţité popsat strukturu nákladů, vztah jednotlivých 

nákladů v podniku v návaznosti na činnosti a výkony a jaké cíle byly těmito náklady dosaţeny. 

Náklady lze popsat z hlediska finančního a manaţerského účetnictví. 

Evidence nákladů v podniku zabezpečuje účetnictví podniku. To se člení na účetnictví 

finanční a manaţerské. Finanční účetnictví sleduje informace za podnik jako celek a slouţí 

především pro externí uţivatele, jako jsou daňové orgány, banky, a proto je tedy nazýváno jako 

externí účetnictví. Základní normou regulující finanční účetnictví v ČR je zákon o účetnictví, 

které je harmonizováno s finančním účetnictvím v EU. 

Finanční účetnictví eviduje aktiva podniku, jeho vlastní kapitál, dluhy podniku, výnosy, 

náklady a výsledek hospodaření. Výsledkem jsou dva hlavní výkazy podniku – rozvaha a účet 

zisků a ztrát (výsledovka). Z finančního účetnictví vychází daňové účetnictví, které podle 

daňových předpisů třídí veškeré náklady na daňově uznatelné, a náklady, které jsou 

povaţovány za rozdělení zisku a do základu daně z příjmu se nezahrnují například pokuty, 

penále, cestovné nad stanovený limit, odměny členům orgánů. Podobně je tomu s výnosy (do 

zdaňovaných výnosů se nezapočtou výnosy zdaněné u zdroje). O tyto rozdíly se upravuje hrubý 

zisk, tedy o rozdíl mezi výnosy a náklady. Zjištěný daňový základ se ještě upraví o 

odpočitatelné poloţky, a z upraveného základu daně se vypočte daň, která se sníţí o případné 

slevy na daních. Výsledkem je pak daňová povinnost. Jejím odečtením od hrubého zisku se 

zjistí daňový výsledek hospodaření, kterým můţe být daňový zisk nebo daňová ztráta. Výpočet 

daňové povinnosti probíhá mimo vlastní účetnictví a je obsahem daňového přiznání. 

Nákladové (provozní) účetnictví tvoří soustava analytických účtů, na kterých se nemusí 

účtovat podvojně a které slouţí především vnitropodnikovému řízení. Je úzce spojeno 

s kalkulacemi, rozpočty, hmotnou stránkou hospodářských procesů, kontrolní činností a 

dalších. Tradiční nákladové účetnictví expandovalo do účetnictví manaţerského. Pojetí nákladů 

je zachyceno na Obrázku 1. 
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Obrázek 1 - Rozdělení pojetí nákladů
1
 

Finanční účetnictví tak vytváří jednotná pravidla, jak náklady uvnitř podniku kvantifikovat, 

jak vyčíslit skutečnou hodnotu v době ocenění, nebo jak určit náklady operací uvnitř podniku 

z hlediska externí kontroly. Z velmi zjednodušeného popisu finančního účetnictví určují 

náklady, které jsou součástí účetního zisku a z něho odváděná daň z příjmu přesně definovány 

spravedlivě z hlediska externí kontroly. Daňová zátěţ je tak rozdělena spravedlivě mezi 

jednotlivé ekonomické subjekty a stát nemá jiný korektní nástroj, jak toho dosáhnout. Toto 

zjednodušení však nezohledňuje kvantifikace vytvořené hodnoty, výkony ve vztahu 

k zákazníkovi. 

2.2 Manažerské účetnictví  

Manaţerské účetnictví slouţí pro efektivní řízení podniku a jeho vnitropodnikových útvarů. 

Není regulováno ţádnými předpisy a je zcela fakultativní. Společně s rozpočtem tvoří interní 

účetnictví, vyuţívá údajů finančního a nákladového účetnictví, kalkulaci, operativní evidenci a 

statistických metod a postupů. Jeho předmětem jsou náklady, výnosy a cash flow. Zajišťuje 

soustavnou kontrolu a přerůstá někdy v controlling. 

Manaţerské náklady hrají v podnikové ekonomice velkou roli, neboť téměř kaţdé 

manaţerské rozhodnutí vychází ze srovnávání nákladů s výnosy. Náklady, které jsou evidovány 

a vykazovány v účetnictví, tedy účetní náklady, pro řadu manaţerských rozhodnutí nestačí, 

proto v případě manaţerských nákladů se vychází z následujícího. Pracuje se s ekonomickými, 

tedy skutečnými náklady, které oproti nákladům v účetnictví zahrnují oportunitní náklady. 

Například při zavádění nového výrobku se musí počítat s  oportunitními náklady na výrobek, a 

                                                 

1
 POPESKO, B.  Moderní metody řízení nákladů. Grada Publishing, 2009, str. 32 
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nikoli jen s náklady vykalkulovanými pro tento výrobek. Při pouţití vlastního kapitálu se musí 

počítat s úroky z tohoto kapitálu a podobně.  

Také se rozlišuje krátkodobý a dlouhodobý pohled na náklady a jejich vývoj. 

Krátkodobý pohled má některé výrobní činitele, vstupy podniku, které jsou neměnné (počet 

strojů, počet řídících pracovníků), a některé jsou proměnné, které se mění s objemem vyráběné 

produkce (mnoţství spotřebovaných surovin, práce). V dlouhodobém pohledu jsou veškeré 

výrobní činitele proměnné (manaţeři rozhodují o velikosti a počtu strojů a výrobního zařízení). 

 

2.3 Členění nákladů 

Náklady, které jsou přiřazovány k nějakému nákladovému objektu, tedy jsou alokovány, 

lze rozdělit jako: 

 přímé náklady, 

 nepřímé náklady. 

Náklady přímé – lze specificky a exkluzivně vztahovat k nějakému nákladovému objektu 

(např. výrobek).  

Náklady nepřímé – nemohou být specificky vztaţeny k určité aktivitě a to ze dvou důvodů:  

1. buď exkluzivní vazba mezi nákladem a objektem neexistuje, a jedná se proto o 

reţijní náklad 

2. nebo tato vazba nelze v rámci účetnictví – nákladů identifikovat, nebo není 

z hlediska nákladu relevantní 

2.4 Klasifikace nákladů podle objemu výkonů 

Klasifikace nákladů podle objemu výkonů je povaţováno za jedno z nejvýznamnějších 

nástrojů řízení nákladů. Toto členění se pouţívá za specifický nástroj manaţerského účetnictví, 

protoţe na rozdíl od jiných klasifikací, které se spíš zaměřovaly na jiţ spotřebované náklady, 

tedy náklady minulé, je cílem členění ve vztahu k výkonům zaměřeno na zkoumání chování 

nákladů za předpokladu různých variant objemu budoucích výkonů. Cílem je získat informaci, 
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jak budou náklady reagovat na změnu v objemu výkonů. Kategorie nákladů pro získání této 

informace je následující členění
2
: 

 variabilní náklady, 

 fixní náklady, 

 smíšené náklady. 

Variabilní náklady – lze definovat jako náklady, jejichţ výše se při změně objemu výkonu 

mění. Nejdůleţitější sloţkou jsou proporcionální náklady, a výše těchto nákladů se mění 

přímou úměrou s úrovní aktivity. Proporcionální variabilní náklady mají lineární charakter, ale 

variabilní náklady na jednotku produkce mají konstantní charakter zachycené na obrázku 2. 

Příkladem proporcionálních variabilních nákladů můţe být mzda dělníků, spotřeba přímého 

materiálu. V případech, kdy náklady rostou rychleji neţ objem produkce, hovoříme o tzv. 

nadproporcionálních nákladech. V opačném případě, kdy objem roste rychleji neţ náklady, 

hovoříme o podproporcionálních nákladech. Na ose x je parametr m – mnoţství produkce 

v kusech a na ose y náklady v měnové jednotce.  

 

Obrázek 2 - Variabilní náklady celkové a na kus výrobku 

Fixní náklady – jsou náklady, které zůstávají neměnné při různých úrovních aktivity 

organizace v průběhu určitého časového období. Můţe se jednat o odpisy budov, leasing 

automobilů. Fixní náklady se vyznačují tím, ţe zatímco fixní náklady zůstávají při různých 

úrovních aktivity podniku konstantní, fixní náklady na jednotku produkce se s růstem objemu 

výkonu podniku sniţují, obrázek 3. 

                                                 

2
  URL: http://de.wikipedia.org/wiki/Fixe_Kosten [cit. 25. března 2012] 

http://de.wikipedia.org/wiki/Fixe_Kosten
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Obrázek 3 - Fixní náklady celkové a náklady na kus 

Tyto náklady jsou důleţité pro modelování průběhu nákladů a pro samotné manaţerské 

rozhodování. V praxi je však mnohdy sloţité správně rozdělit náklady na čistě variabilní a 

fixní. 

Náklady celkové jsou pak součtem fixních a variabilních na celkový objem produkce a na 

kus výrobku uvedeny na obrázku 4. Z obrázku lze vyvodit následující vztahy, 

𝐾 = 𝐾𝑣 + 𝐾𝑓  

𝑘 = 𝑘𝑣 + 𝑘𝑓  

𝑘 =
𝐾𝑣
𝑚
+
𝐾𝑓

𝑚
 

 

Obrázek 4 – Celkové náklady na objem výroby a na kus výroby 

2.5 Náklady relevantní a irelevantní 

Jak jiţ bylo zmíněno, zatímco tradiční klasifikace nákladů (účetní) zohledňuje nákladové 

poloţky v minulosti evidované, vyčíslené na základě skutečného fundamentálního charakteru, 

z pohledu manaţerského rozhodování se provádí klasifikace nákladů vţdy ve vztahu 

k nějakému konkrétnímu rozhodnutí. Dalším rozdílem je skutečnost, ţe zatímco u tradičních 



14 

 

členění nákladů se vychází ze skutečně evidovaných nákladů, u klasifikací prováděných pro 

účely manaţerského rozhodování se vychází z odhadu budoucích nákladů. 

Relevantní náklady – jejich výše se mění v závislosti na přijetí nebo nepřijetí daného 

rozhodnutí. 

Irelevantní náklady – zůstávají neměnné bez ohledu na to, která varianta daného 

manaţerského rozhodnutí bude přijata. 

Členění na relevantní a irelevantní náklady začalo být pouţíváno pro hodnocení 

manaţerských rozhodování s cílem eliminovat zkreslení, která mohou zanést do rozhodovacího 

procesu právě irelevantní náklady. 

 

2.6 Utopené náklady 

Utopené náklady patří mezi další manaţerské náklady. Jedná se o náklady, které byly 

v minulosti vynaloţeny, a které nemohou být změněny ţádným rozhodnutím učiněným 

v budoucnosti. Jedná se opět o určitou variantu irelevantních nákladů. Mezi utopené náklady 

patří
3
: 

 náklady jsou vynaloţeny před zahájením výroby, 

 celková výše nákladů jiţ nelze měnit 

 jedinou moţností sníţení nákladů je opačně působící investiční rozhodnutí, 

 jedná se např. o odpisy fixních aktiv,  

 pro takové náklady je typický relativně vzdálený časový úsek mezi výdajem a 

vyjádřením nákladů. 

Pro manaţerské rozhodování je nutné vědět, ţe i kdyţ tyto utopené náklady se mohou týkat 

daného rozhodnutí, měly by se při posuzování a rozhodování vyloučit, protoţe stejně jako 

irelevantní náklady mohou negativně ovlivnit výsledek rozhodovacího procesu. 

                                                 

3
 POPESKO, B.  Moderní metody řízení nákladů. Grada Publishing, 2009, str. 42 
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2.7 Oportunitní náklady 

Náklady lze všeobecně dělit na explicitní a implicitní. Z ekonomické teorie jsou explicitní 

náklady ty, které podnik vynaloţí formou peněţních výdajů za nákup výrobních zdrojů, 

nájemné, za pouţívání cizího kapitálu a dalších poloţek. Implicitní náklady jsou naproti tomu 

těţko vyčíslitelné, neboť nemají formu peněţních výdajů. K tomuto účelu se proto pouţívá 

oportunitních nákladů. Například mezi implicitními náklady je ušlá mzda zaměstnavatele, 

pokud by ji obdrţel při jiném zaměstnání, nebo také úroky, které by získal zhodnocením. 

Oportunitní náklady – lze definovat následovně. Oportunitní náklady představují hodnotu 

ušlého příjmu z alternativy, jejíţ přijetí bylo akceptováno zvolenou alternativou znemoţněno. 

Dá se tedy říci, ţe se jedná o „ ušlou příleţitost“.  

Při tvorbě manaţerských rozhodnutí a posuzování jednotlivých variant je ovšem nezbytné 

posuzovat nejen explicitní náklady, tedy náklady zachycené v účetnictví, ale také náklady a 

výnosy implicitního charakteru, které v účetnictví nejsou. Tyto náklady mohou hrát při 

manaţerském rozhodování velikou roli. Oportunitní náklady lze kvantifikovat pouze v případě, 

ţe se posuzují dvě nebo více rozhodovacích variant. Tyto náklady se uplatňují zejména 

v případech, kdy při rozhodování jsme omezeni například v oblasti zdrojů. 
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3 Způsoby snižování nákladů podniku 

Snahou podnikatelských subjektů je sniţování nákladů nebo udrţování na co nejmenší 

moţné úrovni. To však nelze do nekonečna. Takové sniţování by mohlo mít za následek 

sniţování hodnoty nebo kvality výkonu. Proto kaţdé sniţování nákladů musí být řízené a dobře 

promyšlené. Sníţení nákladů nemusí vţdy vést ke zvýšení ekonomické účinnosti vynaloţených 

nákladů. Jiţ existující zákazníci nebo spotřebitelé jsou citliví na vnímanou hodnotu výrobku. 

Pokud by docházelo k neustálému sniţování nákladů, mohlo by ve výsledku dojít k poškození 

kvality výrobku a odradit tím zákazníky, mohlo by to vést také k poškození důvěry akcionářů. 

Tak by mohlo dojít paradoxně k sníţení poptávky po daném zboţí či sluţbě. Nejvíce to platí 

pro konkrétní výrobky, jako jsou oděvy nebo módní doplňky. Platí zde pravidlo, ţe podstatou 

podnikových nákladů by mělo být účelově svázáno s podnikovými výkony. Pokud by tedy 

nějaký náklad nebyl vynaloţený na výkon, pak se tento náklad nedá povaţovat za náklad, ale 

vynaloţené prostředky, kterými se plýtvá. 

Tuto úvahu lze dobře aplikovat v případě, ţe se mění nějakým způsobem výše 

vynaloţených nákladů, a to by se mělo odrazit na výkonech podniku a na výrobcích, které 

podnik vyrábí, nebo sluţbách, které poskytuje. V okamţiku, kdy se redukují náklady, by se 

měly také redukovat i výkony. Jak je tedy moţné dosáhnout efektivního sniţování nákladových 

poloţek v účetnictví, které se provádí například omezováním spotřeby reţijního materiálu nebo 

propouštěním nadbytečných pracovníků, omezením nákladů na reprezentaci nebo cestovních a 

telefonních nákladů. Těmito škrty se redukcí nákladů dosáhne, ale můţe to mít dopady na 

výkony podniku a můţe také ohrozit kvalitu výrobků nebo sluţeb a mít vliv na produktivitu 

pracovníků.  

Sniţování nákladů by tedy nemělo být prováděno na základě jednostranného posouzení 

nákladových poloţek v účetnictví, ale pokusit se o dosaţení vyšší hodnoty výstupů se 

stávajícím sloţení nákladů a dosáhnout tak efektivního vynakládání nákladů.  

 

3.1 Které náklady snižovat 

V současnosti lze často slyšet pojmy, jako jsou sniţování nebo hospodárné vynaloţení 

nákladů. V období hospodářského rozkvětu je nákladová optimalizace pouţívána v souvislosti 

s konkurenčním bojem. Takto stanovená cena v období konstrukční fáze ţivota výrobků je fixní 
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na několik dalších let. Úspora takových nákladů je však velice obtíţná a navíc je taková výhoda 

krátkodobá, neboť konkurence můţe tuto výhodu také pouţít.  

Další moţností, jak vytvořit úspory materiálových nákladů, je sniţování plýtvání 

materiálem. Cílem je vyrobit stejný objem výkonů za pouţití niţší spotřeby nákladů. Zde je 

třeba zjistit, kterými materiály podnik plýtvá, a co je příčinou takové nehospodárnosti. Příčina 

můţe být ve špatném přístupu pracovníků, kteří materiálem plýtvají, nebo se můţe jednat o 

systémovou chybu. Disciplína, která se zabývá efektivnosti operací, která probíhá ve výrobě, je 

průmyslové inţenýrství. Průmyslové inţenýrství disponuje řadou metod jak sniţovat nebo 

eliminovat plýtvání materiálem a má sociotechnickou povahu. Zohledňuje informace, lidi, 

stroje, energie, materiál a procesy v rámci ţivotního cyklu výrobku nebo sluţby. Průmyslové 

inţenýrství podporuje vysoký výkon, vysokou produktivitu a řízení nákladů.  

3.2 Osobní náklady 

Osobní náklady jsou takové náklady, které jsou vynaloţené na pracovní sílu a podílí se 

svým objemem významně na chod podniku. Tyto náklady lze rozdělit na dvě skupiny, které se 

od sebe liší vztahem k podnikovým výkonům a ziskovosti: 

 přímé osobní náklady – náklady na mzdy pracovníků, kteří se podílejí přímo na 

výrobě 

 nepřímé osobní náklady – náklady administrativní a na technicko-hospodářské 

pracovníky, kteří se přímo nepodílejí na realizaci výkonu, ale jsou nezbytní pro 

chod podniku 

Obě skupiny nákladů zaznamenávají dlouhodobý růst, který je způsoben růstem reálných a 

nominálních mezd související s rostoucí výkonností ekonomiky a rostoucí ţivotní úrovní 

obyvatel. Proto je velice obtíţné sniţovat tyto náklady jinak, neţli sniţováním počtu 

zaměstnanců, a to se také promítne na podnikových výkonech. Přímé osobní náklady 

představují spotřebu práce pracovníků a u výrobního podniku se bude jednat o výrobní dělníky. 

Výše těchto nákladů by se měla vyvíjet proporcionálně s objemem výroby. Tedy čím větší je 

produkce, tím větší by měla být spotřeba mezd. V praxi lze tohoto stavu velice obtíţně 

dosáhnout, protoţe podnik nemůţe najímat a propouštět pracovníky ze dne na den, aby 

uspokojil objem výroby.  

Podnik má tedy dvě moţnosti, jak dosáhnout úspor. Můţe sníţit cenu výrobků a tedy sníţit 

mzdy pracovníkům, anebo zvýšit počet vyprodukovaných výrobků k poměru počtu pracovníků. 
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Sniţování mezd zaměstnanců při zachování výkonu je téměř nerealizovatelné. V případě 

lepšího vyuţití práce jsou moţnosti ale větší. Lze toho dosáhnout lepší organizací pracoviště, 

lepší kooperací a motivací pracovníků, a dosáhnout tak zvýšení pracovní výkonnosti 

zaměstnanců. Sniţovat náklady lze také sniţováním podílu přímých mzdových nákladů pomocí 

různých forem automatizování výroby nebo jiných činností náročných na práci. Tak lze 

nahradit lidskou práci za práci vykonávanými stroji. U výrobního závodu se můţe jednat o 

nahrazení části výrobní linky s manuální montáţí na automatizované strojní zařízení. 

Důsledkem bude sníţení přímých osobních nákladů, ale také dojde ke zvýšení odpisů 

v důsledku investice do automatizované linky. 

Nepřímé mzdové náklady (náklady reţijních pracovníků), coţ představují technicko-

hospodářské, administrativní pracovníky a management, kteří se nepřímo podílejí na tvorbě 

výkonu, ale jsou nezbytní pro chod podniku, mají náklady relativně ve stejné výši bez ohledu 

na rozsah výkonu. Tyto náklady lze optimalizovat například: 

 optimalizací prováděných reţijních činností – se zaměřuje na to, zda výkony 

reţijních pracovníků jsou prováděny efektivně. Kaţdý reţijní pracovník vykonává 

specifikovanou činnost, kterou je moţné z pohledu chodu podniku změnit, a tyto 

činnosti pak mají vliv k výkonům podniku. Cestu k optimalizaci tak můţe ukázat 

jen analýza vztahu mezi náklady této činnosti a podnikovými výkony 

3.3 Odpisy (amortizace) 

Odpisy jsou náklady, které představují sníţení hodnoty dlouhodobých aktiv v důsledku 

opotřebení. Zde je přímá závislost, čím více se snaţí podnik optimalizovat přímé mzdové 

náklady tím, ţe pracovníky nahrazuje automatizovanými strojními zařízeními, tím větší budou 

náklady ve formě odpisů. Pokud by podnik tyto náklady neracionalizoval a nenahrazoval 

pracovní sílu automatizovanými stroji, pak by musel přistoupit: 

 k sníţení odpisů v důsledku majícího zařízení s niţší hodnotou – zde je výše odpisu 

přímo závislá na pořizovací hodnotě dlouhodobého majetku. V případě výrobních 

zařízení neexistuje reálná moţnost, jak dosáhnout nákladové úspory bez vedlejšího 

negativního dopadu na výkon, neboť levnější zařízení budou zpravidla určena pro 

niţší úroveň objemu výkonu nebo budou mít jiné kvalitativní výstupy. U 

nevýrobních zařízení, jako jsou například osobní automobily, tento dopad není 

významný a představuje moţné východisko, ale nepředstavuje velkou úsporu. 
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 lepším vyuţitím instalovaných zařízení – má velký význam ve vztahu 

k optimalizaci nákladů. 

 Dá se tedy říci, ţe při rostoucí kapitálové náročnosti výroby a vyšší míře vyuţívání 

dlouhodobých aktiv, je řízení výrobní kapacity zásadní. 

3.4 Externí služby a ostatní náklady 

Jedná se o náklady, které nemají přímý vztah k podnikovým výkonům, ale jsou nezbytné 

pro chod podniku. Tato skupina nákladů je obtíţná pro hodnocení a všeobecné doporučení pro 

jejich optimalizaci. Opět se zde musí posuzovat nejen, za co jsou tyto náklady vynaloţeny, ale 

také k jakému účelu jsou pouţity. Pro správnou optimalizaci těchto nákladů je nutné se zabývat 

strukturou činností a výkonů tak, aby se daly identifikovat ty náklady, které jsou prováděny 

špatně nebo ne zcela správně, a u kterých dochází k plýtvání. Nelze zde tyto náklady 

ovlivňovat plošně, tím by se mohly poškodit ostatní aktivity prováděné podnikem. 
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4 Strategie snižující náklady 

V této kapitole je zařazena štíhlá výroba, moţnosti outsourcingu a offshoringu. Existuje 

celá řada metodik a strategií, jak sníţit podnikové náklady. Zde jsou uvedeny právě tyto, 

protoţe se soustřeďují na činnosti spojené s výrobou, na eliminaci plýtvání a neustálý proces 

zdokonalování. Tyto vybrané strategie jsou také všeobecně aplikovatelné na kaţdý segment 

podnikatelské činnosti. 

Štíhlá výroba v sobě spojuje výhody hromadné a kusové výroby, sniţuje náklady výroby, 

odstraňuje jednotvárnost hromadné výroby a zajišťuje variabilitu výrobků. Tento druh výroby 

zajišťuje lepší vyuţití výrobního zařízení, materiálu, lepší vyuţití organizace a řízení výrobního 

procesu, zvýšení produktivity práce při sníţených výrobních nákladech a doby výroby.  

Při outsourcingu podnik upouští od některých činností, které pro ni zabezpečují třetí strany, 

zejména proto, ţe je dokáţou dělat lépe, rychleji a levněji. Jsou-li pak tyto třetí strany 

alokovány v zahraničí, jedná se pak o offshoring. Tento termín je často spojován s daňovými 

ráji.  Charakteristické outsourcingové aktivity jsou jak u výroby a její části, tak také sluţby. 

Jednoznačně lze outsourcing označit jako součást strategického řízení. 

 

4.1 Štíhlá výroba (Lean Production)  

Základní myšlenkou štíhlé výroby je přinášení zákazníku maximální přidanou hodnotu 

s minimálním plýtváním při tvorbě této hodnoty. Organizace vyuţívající principy štíhlé výroby 

soustředí své klíčové procesy, aby dosáhla maximální uţitné hodnoty zákazníkovi za 

maximálně příznivou cenu s nulovým plýtváním. K dosaţení těchto procesů se management 

soustřeďuje na optimalizaci jednotlivých technologií, aktiv podniku, a struktury vertikálních 

pracovišť organizace, kterými jde celý výrobní proces výrobků nebo sluţeb. Eliminace plýtvání 

hodnot celého výrobního procesu je efektivnější neţ izolovat a upravovat jednotlivé výrobní 

procesy. Organizace vyuţívající principy štíhlé výroby, jsou schopny flexibilněji reagovat na 

vysoké poţadavky zákazníků za cenu vyšší kvality, niţší kupní ceny výrobku nebo sluţby a 

rychlými dodacími lhůtami. Také informační tok je rychlejší a přesnější. 

Štíhlá výroba není však jen určena pro výrobu, ale také se dobře vyuţívá v kaţdém 

obchodně zaloţeném podniku a dá se aplikovat na kaţdý proces, označovaný jako štíhlý 

management. Není to jen taktický a nákladově redukční program, ale především způsob 
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myšlení a jednání celé organizace. Mnoho obchodních společností po celém světě, včetně 

zdravotnictví a také státní úřady tyto principy úspěšně vyuţívají.  

Mnoho organizací princip „štíhlé výroby“ také označují jinými termíny: „Toyota 

Production Systém (TPS)“ nebo „Danaher systém“. V práci bude dále pouţíván pouze termín 

„štíhlá výroba“. Štíhlá výroba byla poprvé pouţita k popsání výrobního systému pouţívaného 

ve společnosti Toyota během 80. let 20. století Jimem Womackem. Dalším úspěšným 

integrátorem štíhlé výroby byl Henry Ford, který vybudoval velice úspěšný výrobní program 

zaloţený na specializovaných strojích nasazených na výrobních linkách, avšak problém byl 

s variabilitou nabízených modelů. Ford nabízel pouze Model T, který nebyl limitován pouze 

jednou barvou, ale také technickou specifikací, kde šasi automobilu bylo jednotné do konce 

roku 1926, přestoţe zákazník měl moţnost vybírat ze čtyř nebo pěti různých konstrukčních 

provedení, které bylo namontováno na konci výrobního procesu, ve skutečnosti však tato 

konstrukční část byla zaloţena na stejném základu. Kiichiro Toyoda, Taiichi Ohno a další 

pracující vývojáři pracující pro Toyotu v roce 1930 a také po druhé světové válce, zavedli řadu 

inovací, které pomohly ke kontinuálnímu výrobnímu procesu s širokou variabilitou nabízených 

produktů. Toyota začala pouţívat stroje a zařízení, které kapacitně odpovídaly objemu výroby, 

samostatně monitorující výrobní jednotky kontrolující kvalitu výrobků, správné umístění strojů 

v továrně pro efektivní výrobní proces, notifikace předchozího výrobního procesu o aktuálních 

poţadavcích na materiál. Tímto způsobem Toyota dosáhla niţších výrobních nákladů, větší 

variability, vyšší kvality a rychlejší reakční doby uspokojující přání zákazníků.  

Štíhlá výroba se řídí pěti principy, které se dají jednoduše popsat, ale implementace je jiţ 

sloţitější: 

1. Identifikace hodnoty 

2. Mapování toku hodnot 

3. Vytvářet tok 

4. Vytvořit tah 

5. Hledání dokonalosti 
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Obrázek 5 -  Principy štíhlé výroby 

1. Identifikace hodnoty z hlediska pozice zákazníka je kritériem úspěšnosti. Pokud by 

totiţ zákazník byl nespokojený, přešel by ke konkurenci. Kromě těchto externích 

zákazníků však existují také interní zákazníci jednotlivých procesů – obchodní 

oddělení. 

2. Mapování toku hodnot – při určování ohniska plýtvání je potřeba všechny činnosti 

rozdělit na činnosti s přidanou hodnotou a bez přidané hodnoty. Ty činnosti, které 

přidanou hodnotu mají, splňují tyto podmínky: 

a) Zákazník tuto činnost poţaduje a platí za tuto činnost 

b) Taková činnost přetváří materiál nebo informaci 

c) Taková činnost je udělána správně a bez chyb na poprvé 

Činnosti bez přidané hodnoty lze rozdělit takto: 

a) Čisté plýtvání, které je moţné eliminovat (například nadbytečná manipulace, 

ztráta času, nadvýroba). 

b) Další činnosti, které nemají přidanou hodnotu, ale nelze je úplně eliminovat, ale 

jen minimalizovat (kontrola, přeprava). 

Tento princip znamená zhodnocení všech aktivit v rámci hodnotového řetězce, tj. od 

vývoje, výroby aţ po kompletaci, odbyt a likvidaci odpadů. Interní hodnotový řetězec 

musí být propojen se sítí dodavatelů, odbyt a také s poţadavky zákazníka i s tokem 

informací. Je nutné se omezit jen na podstatné aktivity, neustále analyzovat, které 

prvky hodnotového řetězce podnik má efektivnější neţ konkurence, a co z tohoto 

hlediska nejlépe přispívá ke zlepšení konkurenčního postavení na trhu a další 
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zajišťování méně efektivních prvků hodnotového řetězce můţe být zajištěno 

outsourcingem, ať se jedná o výrobky, či sluţby. 

3. Vytvářet plynulý tok, kde jednotlivé procesy na sebe velice těsně navazují tak, aby 

výrobek mohl hladce těmito procesy dojít k rukám zákazníka. 

4. Vytvořit tok hodnot „taţených“ zákazníkem, někdy je tento princip označován jako 

„pull“. Plánovací princip tahu aplikovaný v rámci štíhlé výroby znamená, ţe výrobní 

zakázky se „neprotlačují“ výrobním systémem, ale procházejí výrobou v souladu 

s principem „dones“ a kaţdý pracovník zařazený v určitém výrobním stupni je 

odpovědný za zajištění poţadavků navazujícího výrobního stupně. Na následující 

výrobní stupeň je nahlíţeno jako na interního zákazníka. 

 

Obrázek 6 – Rozdíl mezi „push“ a „pull“ principem řízení výroby
4
 

 

5. Je základním kritériem pro zajištění úspěchu a dosaţení spokojenosti zákazníka. Je 

nutné získat náskok před konkurencí, je nutné neustále včas rozpoznávat různorodé 

poţadavky zákazníků a realizovat je v předstihu před konkurencí. Mnoho firem dodnes 

mají tendenci dělat jednu fatální chybu. V době vysokého zájmu zákazníků a velkým 

objemem zakázek mají tendenci se spokojit s dosaţeným, a nekoncentrují se dále na 

zvyšování produktivity, na sniţování nákladů a zvyšování spokojenosti zákazníka. 

 

Koncem osmdesátých let se v USA uskutečnila řada výzkumů, které měly vysvětlit, proč 

japonské automobilové závody vedou v konkurenci s Evropou a USA. Na základě těchto 

výzkumů bylo zjištěno, ţe Japonsko ve srovnání s USA a řadou zemí v západní Evropě 

vyráběly s polovinou zaměstnanců v montáţi, s polovinou kapacit ve vývoji, desetinou aţ 

třetinou zásob, pětinou dodavatelů, polovinou investic do strojního zařízení, polovinou 

                                                 

4
 KEŘKOVSKÝ, M.  Moderní přístupy k řízení výroby. C. H. Beck, 2009, str. 76 
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výrobních ploch a přitom dosahovali třikrát vyšší produktivity a to při čtyřikrát kratších 

dodacích termínech. Navíc japonští dodavatelé měli v nabídce dvojnásobný počet modelů, 

zatímco pro srovnání, USA rozšiřovali počet modelů o polovinu, a evropští výrobci se v té 

době pouze zaměřovali na objem výroby, a naopak nabídku modelů o polovinu redukovali. 

Japonci ve stejném časovém období zůstali při stejné obměně nabízených modelů u čtyřletého 

cyklu, naproti tomu Evropané a Američané cyklus nových modelů prodlouţili ze sedmi na 

deset let.  

USA a země západní Evropy zastávali princip hromadné výroby se silným 

centralizovaným řízením zaměřeným na produktivitu a nízké náklady na úkor individuálních 

poţadavků zákazníků po desetiletí. Japonci naopak zastávali koncept štíhlé výroby, který 

spočívá ve výrobě promptně reagující na poţadavky zákazníka a přizpůsobuje se poptávce, 

která je řízena decentralizovaně pomocí pruţných pracovních týmů a malé hloubce výroby. Na 

pracovníka jsou kladeny vysoké profesní nároky a kaţdý pracovník je ve výrobním procesu 

důleţitým článkem, zodpovědný za kvalitu a průběh výroby. Kaţdý pracovník ve výrobě má 

právo při zjištění chyby přerušit celou výrobu. 

  

4.2 Outsourcing 

Kaţdá organizace představuje souhrn operací a procesů. Mezi některé operace patří 

například platební styk, nákup, prodej, sluţby zákazníkům. Některé tyto operace jsou společné 

pro všechny organizace a jiné jsou specifické pro konkrétní předměty činností, jako jsou řízení 

zásob ve velkoobchodě, testování léků a další. Všechny tyto operace mohou být kryty vlastními 

nebo externími zdroji – nástroji. Jedním z nástrojů je outsourcing (Outside Resource Using), 

který představuje rozhodování mezi dvěma strategiemi „Make or Buy“ (Vytvoř nebo Nakup).  

Hlavním důvodem pro outsourcing není jen sniţování nákladů, ale outsourcing je 

strategickým nástrojem zahrnující vizi budoucnosti, současné a budoucí náklady, současnou a 

budoucí výkonnost podniku, současnou a budoucí konkurenceschopnost podniku, současnou a 

budoucí strukturu. Outsourcing se dá popsat jako vyuţívání externích zdrojů. Základním 

principem outsourcingu je vyčlenění některých podnikových činností z podniku a jejich 

nahrazením činností zajištované externími poskytovali. Motivací pro vyuţívání outsourcingu je 

zvýšení efektivity podniku, kdy podnik se můţe soustředit pouze na ty procesy, které jsou 

hlavním předmětem jeho činnosti. Ostatní činnosti nebo procesy tak můţe jen nakoupit. 
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Následkem lze tak zkrátit výrobní cyklus výrobku, sníţit náklady a navýšit objem výroby a také 

zisk. Outsourcing je úzce spojen se štíhlým managementem, který se pak v podniku 

soustřeďuje na hlavní činnost. Nahrazující aktivity jsou nakupovány za trţní ceny. 

Poskytovatelem těchto sluţeb mohou být jak společnosti se sídlem ve stejném státě jako 

nakupující společnost, tak i zahraniční společnosti. Pokud se jedná o realizaci obchodu v rámci 

jednoho státu, pak se jedná o domácí outsourcing, jinak o mezinárodní outsourcing. Přitom 

se však nejedná jen o prostý nákup určité sluţby nebo zboţí, protoţe je tato činnost zajišťována 

dlouhodobě mezi poskytovatelem outsourcingu a klientem. 

Pojem Outsourcing lze tedy chápat jako přemístění jedné nebo více aktivit z vlastní reţie do 

externí organizace. Smluvní strany Český statistický úřad definuje takto: 

 Komitent (zadavatel) – smluvní strana dodavatele, jeţ vykoná konkrétní výrobní činnost 

nebo sluţbu 

 Komisionář (dodavatel) – smluvní strana, která se zavazuje vykonávat konkrétní činnost 

se zadavatelem. Jedná se tedy o subdodavatele. Terminologie pouţívaná v rámci 

Evropské unie pro charakterizování činnosti zajišťována touto smluvní stranou je 

uzavírána „na základě smlouvy nebo dohody“  nebo také „zprostředkování 

v zastoupení“  

 Subdodavatel – je smluvním závazkem, na jehoţ základě zadavatel poţaduje po 

dodavateli vykonání určité výrobní činnosti nebo sluţby 

Mezi outsourcingové činnosti můţe patřit část nebo celý výrobní proces, podpůrné 

činnosti, personální sluţby nebo jiné činnosti. Zadavatel i dodavatel mohou působit na stejném 

ale i jiném ekonomickém území. U výroby poskytuje zadavatel dodavateli technické zadání 

činnosti, jeţ má být vykonána na vstupním materiálu. Materiál je ve formě suroviny nebo 

polotovaru a můţe, ale nemusí být poskytován zadavatelem. Typickým příkladem ve výrobě je 

lisování a obrábění kovů. Jako kaţdý proces, vyuţití outsourcingu musí být pečlivě zváţeno, 

musí být předtím provedena srovnání (benchmarking) a zváţit všechny moţné dopady na 

podnik. Různé analýzy ukazují, ţe aţ polovina provedených outsourcingových aktivit 

nedosahuje vymezených cílů. Proto se i zde nevyplácí ad hoc přístup. Zde se uplatňuje termín 

multisourcing, který je formou lepšího outsourcingu zaloţený na komunikaci, monitorování a 

interakci uvnitř a vně organizace. Multisourcing analyzuje sourcingovou strategii, má moc 

ovlivňovat rozhodování zda nakupovat, či vytvářet a hodnotí dodavatele. 
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V praxi se lze setkat ještě s dalším termínem - insourcing. Definice a srovnání insourcingu 

s outsourcingem je na obrázku 7. 

 

Obrázek 7 – Definice insourcingu a outsourcingu
5
 

Deset hlavních důvodů pro vyuţití outsourcingu: 

1. Podnik se můţe soustředit pouze na hlavní činnost podniku, která umoţňuje zrychlení 

růstu činnosti podniku, na který je specializován. Má v rukou vyšší konkurenční 

výhodu. 

2. Reengineering podnikových procesů, zde outsourcing je však pouze sekundárním 

důsledkem reengineeringu. 

3. Získání nových schopností a moţností. Moţnost přinést zákazníkovi sluţby nebo zboţí 

na světové úrovni. Zde je obvykle nutná dlouhodobá investice do technologií, metodik i 

zaměstnanců. 

4. Podnik sdílí rizika a tak se stává flexibilnější a dynamičtější. 

5. Další zdroje pro jiné účely. Tyto zdroje se uvolnily z vedlejších aktivit a mohou být 

koncentrovány na hlavní aktivity, zejména pak na lidské zdroje. 

6. Uvolnění kapitálových prostředků na hlavní činnost podniku. 

7. Přísun peněz – outsourcované činnosti nevyţadují aktiva. Většinou jsou tato aktiva 

prodána a dochází k přísunu peněz do firmy, neboť prodej je realizován za účetní, a ne 

trţní hodnotu, v praxi se tak jedná o vyšší přísun peněz. 

                                                 

5
 BRUCKNER, T., VOŘÍŠEK, J. Outsourcing informačních systémů. Praha Ekopress, 1998 
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8. Sniţování operativních nákladů a redukce kontrolních činností, která umoţňuje 

vynakládat větší zdroje na vývoj a marketing. 

9. Zdroje nejsou přístupné interně, poněvadţ podnik vytěsněním některých činností nemá 

interní zdroje, a tak umoţňuje rychlou expanzi.  

10. Některé aktivity jsou pro podnik obtíţné a mimo kontrolu. 

Na druhé straně existují i nevýhody, které mohou outsourcing doprovázet. Jedná se 

především o ztrátu kontroly nad procesem nebo činností. Zde je obtíţné především vratnost 

rozhodnutí zohledňující bezpečnost a informační rizika, a také moţná silná závislost 

vybudovaná na poskytovateli. V českém obchodním zákoníku neexistuje speciální právní 

úprava pro hodnocení takového obchodního vztahu. 

4.3 Offshoring 

Offshoring byl dříve spojován hlavně s pojmem „daňového ráje“, přesunování 

podnikatelských aktivit do nízkonákladových zemí. Doslovný anglický překlad offshoringu je 

„mimo pobřeţí“. Obecně lze offshoring označit jako přesunutí jedné nebo více aktivit 

z domovského prostředí do zahraničí.  

Offshoring představuje přesunutí jedné nebo více aktivit z domovského státu do 

zahraničí, a produkce nebo jiné činnosti jsou předány na společnost s plným nebo částečným 

vlastnictvím mateřské společnosti, nebo na zcela nezávislou společnost v zahraničí. Podle 

vlastnického vztahu zahraniční společnosti k mateřské, hovoříme potom o vnitropodnikovém 

offshoringu, nebo také o přímé zahraniční investici, nebo v případě ţádného vlastnického 

vztahu o externí offshoring. Tedy externí offshoring lze jednoznačně definovat jako přesunutí 

aktivity na zcela nezávislou organizaci v zahraničí. Jednou z motivací přenášení aktivit do 

zahraničí můţe být také niţší daňová zátěţ. Na následujícím obrázku jsou uvedeny jednotlivé 

vztahy offshoringu. 
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Obrázek 8 - Vztahy offshoringu
6
 

V literatuře se můţeme setkat ještě s dalšími pojmy – Onshoring (onshore outsourcing) – je 

outsourcing v domovské zemi a v poměrně malé vzdálenosti dodavatelů a odběratelů. 

Nearshoring definuje spolupráci mezi onshoringem a offshoringem, představuje export práce 

do velmi blízkých zemí. Zde je podstatou kombinace nízkých nákladů práce a zeměpisné 

polohy, například Česká republika a Slovensko nebo USA a Mexiko. 

Offshoring lze členit podle činností: 

1. Finanční – činnost domácí organizace v zahraničí, který vyuţívá všechny finanční výhody 

zahraničí (daňový ráj). 

2. Obchodní – obchodní činnost domácí organizace v zahraničí, která můţe vyuţívat určité 

výhody. Výhody lze uplatňovat v mezinárodním obchodu mající organizované sítě 

s určitým obchodním cílem. Pro tento druh činnosti je důleţité mít zaloţeno řídící centrum, 

ať uţ v podobě velkého prodejního centra s mnoha zaměstnanci nebo jen malé kanceláře. 

Tento druh offshoringu je realizován přes obchodní organizaci uzavírající obchodní 

transakce. Transakce jsou uskutečňovány prostřednictvím bank, které se mohou nacházet 

v další zemi. V porovnání s průmyslovým offshoringem je obchodní offshoring méně 

finančně nákladný, neboť není zde budován výrobní závod, ale pouze zřízena kancelář pro 

obchodní styk. 

3. Průmyslový – je průmyslová činnost domácí organizace v zahraničí. Jedná se o přenesení 

části nebo celé výroby do nízkonákladové ekonomiky. Navíc v zahraničí mohou být další 

investiční pobídky, včetně moţných daňových prázdnin. 

                                                 

6
 Productivity impacts of Offshoring and Outsourcing. DECD, 2006, str. 7 
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5 Krizové scénáře a krizové plány 

K identifikaci krize v podniku se obvykle vyuţívají finanční ukazatele jako součást 

finanční analýzy. Jedním z nástrojů, jak se na potencionální krizi připravit, je včasné 

vypracování krizových scénářů a krizových plánů. Krizové scénáře a krizové plány je moţné 

zpracovávat pro všechny krize. Východiskem pro analýzu rizik je zpracování matice rizik.  

Rizika se posuzují podle četnosti a závaţnosti jejich dopadů.  

5.2 Krizový scénář 

Krizový scénář představuje soubor situačních sledů v čase nebo situací plánovaných 

postupů či způsobů jednání. Scénář popisuje předpokládanou budoucí situaci nebo sled 

budoucích událostí, tj. všechno, co můţe v podniku nastat. Nejedná se však o podrobnou 

předpověď budoucího vývoje, ale o jeho moţný a variantní vývoj na základě současných 

informací o daném jevu. Podle Šulce (1976) spočívá metoda scénáře v řazení informací 

obsaţených v různých prognózách s cílem ukázat, jak se budoucnost můţe vyvíjet 

z přítomnosti na základě logické souvislosti za sebou jdoucích událostí. Scénáře pomáhají 

manaţerům porozumět neočekávanému průběhu budoucích událostí, které nelze prognózovat 

na základě extrapolace. Scénáře jsou odlišné od prognóz. Prognózy vznikly ve 40. letech 

minulého století v USA. Klasickou metodou prognózování se staly projekce budoucích trendů 

vývoje pomocí modelů. Krizový scénář zachycuje vývoj budoucí krizové situace. Měl by se 

zakládat na reálných skutečnostech a stimulovat ke skupinové diskusi o úrovni krizového řízení 

a připravenosti podniku čelit potencionální krizi. Tvoří spojení mezi současnou situací a jejím 

moţným budoucím průběhem. Pro současnost je charakteristická nejistota podnikatelského 

prostředí. Průběh situace je znázorněn na obrázku 9. 
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Obrázek 9 - Fáze po vzniku krize v důsledku havárie a katastrofy 

5.3 Krizový plán 

Smejkal a Rais (2006) definují krizový plán jako soubor postupů pro řešení jednotlivých 

očekávaných událostí, které jsou vyhodnoceny na základě provedené rizikové analýzy. Důleţitá 

je identifikace vnějších a vnitřních podnikových rizik, které se zanáší do matice rizik, Obrázek 

10. 

 

Obrázek 10 - Matice rizik
7
 

Rizika zanesená do matice rizik se mohou stát ohniskem krize. Ohniska krize představují 

podnikové krizové situace. Ohroţení podniku je tím silnější, čím více ohnisek krize leţí 

v matici ve směru vpravo nahoře. Ke kaţdému ohnisku krize, je pak nutné vytvořit krizový 

scénář, tedy popis jeho průběhu v čase a prostoru. K posouzení těchto krizových situací je 

moţné vyuţít např. zkušenost z minulosti či skupinovou diskusi. Skupinovou diskusi je vhodné 

pravidelně opakovat a komunikovat o riziku aktualizovat seznam moţných rizik, jak uvádí
8
. 

Např. pomocí brainstormingu byly identifikovány potenciální zdroje krize, ale jejich 

                                                 

7
  ZUZÁK, R., KÖNIGOVÁ, M. Krizové řízení podniku. GRADA, 2009, str. 87 

8
  ZUZÁK, R., KÖNIGOVÁ, M. Krizové řízení podniku. GRADA, 2009, str. 86 
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identifikace vycházela ze současného stavu poznání, z doby, kdy se brainstorming konal a 

nemusel vyčerpat všechny moţnosti. Proto je také nutné brainstorming pravidelně opakovat.  

Vytvořená matice umoţňuje získat přehled o rizikách a jejich síle. To ale pořád nestačí. 

Fáze prevence musí pokračovat analýzou a výsledkem je pak zjištění, jak je podnik připraven a 

co je třeba pro zvýšení bezpečnosti podniku podniknout. Někdy se doporučuje provádět 

alespoň namátková a náhodná kontrolní opatření neţ ponechat současný stav bez kontroly. 

Cílem všech opatření je co nejrychleji odstranit nejzranitelnější místa a postupně zvyšovat 

schopnost absorpce krizové situace a naopak sniţovat vlastní zranitelnost.  

Krizový plán by měl být zpracováván podle následujícího schématu ilustrující na obrázku 

11. 

 

Obrázek 11 -  Schéma postupu zpracování krizového plánu
9
 

Krizový plán by měl být zpracováván v písemné podobě, v tištěné a elektronické formě. 

Součástí krizového plánu by měl být plán krizové komunikace. Krizové plány musí zodpovědět 

tyto otázky: 

1. Na které krizové situace se můţe podnik připravit? 

2. Jaká je moţnost jejich výskytu? 

3. Jaké mohou být jejich důsledky? 

4. Jaký můţe být z hlediska času jejich průběh? 

5. Jaká opatření můţe podnik provést, aby se sníţila moţnost výskytu krizí? 

6. Jaké má podnik k tomu disponibilní zdroje? 

7. Jaký je postup zvládnutí krizové situace? 

8. Jakým způsobem jsou vymezeny pravomoci a odpovědnosti? 

                                                 

9
  ZUZÁK, R., KÖNIGOVÁ, M. Krizové řízení podniku. GRADA, 2009, str. 89 
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6 Řešení krizové situace 

Pokud se jiţ podnik dostane do krizové situace, je toto období pro podnik velice obtíţné a 

v tomto případě je nutné delegovat krizového manaţera, tedy člověka, který má schopnosti a 

dovednosti podnik stabilizovat. Podmínkou k záchraně je, ţe všichni, kteří ovlivňují chod 

podniku, budou spolupracovat s krizovým manaţerem a předají mu relevantní podklady. 

 

Vlastnosti krizového manažera: 

 profesionální manaţer 

 osobnost s přirozenou autoritou 

 odborník v daném oboru 

 člověk odolný proti stresu 

 pragmatický 

 neúplatný 

 nepodléhající vlivům zájmových skupin 

 vizionář 

 schopný člověk vést věci aţ ke zdárnému konci 

V případě, ţe podnik takovým člověkem jiţ v okamţiku krize disponuje, představuje to pro 

něj obrovskou výhodu. Delegovaný manaţer však musí upustit od osobních vazeb, které uvnitř 

podniku má. Nesmí brát na nikoho ohledy a můţe si během svého působení nadělat spoustu 

nepřátel. V případě, ţe se změny budou týkat propouštění zaměstnanců. 

Výhody krizového manažera z vlastních řad: 

 zná dokonale prostředí podniku 

 zná produkty a sluţby 

 ví o slabých a silných stránkách podniku 

Nevýhody krizového manažera z vlastních řad: 
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 zná dokonale prostředí podniku, ale můţe ho postihnout „provozní slepota“ 

 i kdyţ si to sám nepřipustí, má osobní vztahy 

 

Pokud takovým člověkem podnik nedisponuje, musí se obrátit na outsourcingovou firmu a 

po zralé úvaze s ní uzavřít Personální outsourcingovou smlouvu na zajištění specialisty dle 

poţadavku odběratele. Smlouva se zde uzavírá na dobu určitou. V případě prodlouţení termínu 

nebo většího rozsahu prací lze vše řešit formou dodatků. 

 

6.1  Záchrana podniku 

Styl práce krizového manaţera se podobá opraváři nefungujícího zařízení. Po provedení 

analýzy a zjištění pravých příčin (zde se můţe jednat o akumulování více příčin), je zpracován 

krizový plán. 

Příkladem těchto opatření může být: 

 oddluţení podniku 

 návrh na způsob vymáhání pohledávek – vlastními silami, pomocí agentury 

 návrh opatření, které povede ke kontrole a dodrţování splatnosti fakturace ze strany 

odběratelů 

 postup při jednání s bankami o finanční půjčce 

 náprava ve smluvních vztazích s obchodními partnery 

 rozsah personálních změn 

 návrh nové struktury firmy 

 návrh na zajištění případného investora 

 v případě nutnosti návrh na odprodej firmy s kontakty na potencionální kupce 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

 

 

 

 

 

 

7 Kritické zhodnocení 

V době ekonomické krize bylo vypozorováno, ţe silní se stávají silnějšími a slabší dokonce 

zanikají. Ti, co přeţijí, se snaţí hledat nástroje a lepší procesy, které by zajistily ekonomičtější 

provoz. Tento proces se dá přirovnat k dalšímu evolučnímu procesu v obchodní sféře. Autor 

knihy Jim Collins tento jev popisuje ve své knize Good to Hear na příkladu ocelářského 

podniku Bethlehem Steel, který byl symbolem poválečné obnovy. Ocelárna dobře prosperovala 

v období konjunktury, nicméně v době krize, podnik zanikl. Důvodem, jako téměř vţdy u 

krachujících podniků, bylo špatné vedení. Vedení tehdejší ocelárny trvalo na zaţitých 

postupech, zatímco konkurenti podniku, jako Nucor Steel se změnám nebránilo a dobře 

prosperovalo. 

V dnešní době existuje mnoho IT firem, které reagují velice pruţně na ekonomické 

turbulence investování téměř do „čehokoliv“, co zvyšuje provozní disciplínu. V práci je 

věnována obsáhlá část provozním nákladům, neboť právě ty, představují většinu nákladů. 

V případě IT firmy přibliţně 75%. Přesto i velká část této částky je vynaloţena neúčelně, a 

uvádí se, ţe 30-50% nákladů vynaloţených na provoz je proplýtváno neefektivními procesy a 

špatnými rozhodnutími. 

Firmy pohybující se ve vyšším pásmu plýtvání, které promarní polovinu provozního 

rozpočtu je pravděpodobně ztraceno. Nicméně i ty nejméně plýtvající firmy se potýkají 

s neefektivností a neúčelně vynakládají i 20% rozpočtu na IT. Jakékoliv plýtvání nese s sebou 

důsledky, avšak v době ekonomické krize a ekonomických turbulencí, mohou být důsledky 

fatální. 

Je ale dobré se na krizi podívat i z opačné strady, a pokusme se vnímat krizi jako 

příleţitost. Příleţitost přinést další hodnotu omezením plýtvání. Za tímto stojí skutečná 

motivace za projekty automatizace, ITIL a vylepšování manaţerských nástrojů. Podniky tyto 

motivace uznávají, realizují a financují takové projekty, poněvadţ slibují skutečné finanční 
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přínosy. Schválení projektu závisí na jeho obhájení. Pokud například projekt slibuje, ţe dva 

milióny investic ušetří deset miliónů provozních nákladů, pak tento projekt finanční ředitel jistě 

schválí. Podrobná finanční analýza, která schválení takového investičního projektu předchází, 

musí dobře obhájit a dokázat návratnost investice. V praxi se často vyuţívá metoda ROI 

Jinou zajímavou metrikou je MTTR (Mean Time To Resolution), střední doba rozhodnutí, 

která se pouţívá k měření výkonnosti organizace. Kdyţ dojde například k přerušení 

poskytování sluţeb, pak mnoho firem i neziskových organizací mají problémy kontinuálně 

dodávky obnovit. Můţe se jednat o sluţby pro zákazníka, či pro jinou část organizace. 

Společnosti umí také spočítat náklady vynaloţené na kaţdou minutu výpadku sluţeb. Tyto 

náklady jsou extrémní například v bankovním sektoru, proto také banky investují do 

efektivního IT.  

Hlavní příleţitostí IT firem, je prvotní honba za úsporami odběratelských podniků, a IT 

firmy jsou připravené rychle dodat přizpůsobená řešení. Aplikacím pro podporu řízení se nedaří 

navzdory ekonomickému zpomalení, ale právě díky němu. V době, kdy se firmy snaţí šetřit, 

přitom pokud moţno ještě zvýšit objem prodeje, jsou investice do nových a efektivnějších 

aplikací jednou z prvních věcí, pro kterou se rozhodnou. 

Klienti společnosti Forrester Research se v poslední době ve zvýšené míře dotazují na 

oblasti spojené s ITIL, manaţerskými nástroji, racionalizaci a automatizaci procesů. Tato 

témata jsou v poslední době velice oblíbená, protoţe kaţdá firma se snaţit hledat způsoby 

ekonomického řízení svých obchodních aktivit. V poslední době však můţeme pozorovat, ţe 

názor vedení firem se posunul od pouhého záměru „Chtěli bychom o tom vědět něco více…“ k 

„ Musíme s tím něco udělat a to rychle!“. Firmy jsou více otevřené a ochotnější investovat, aby 

omezili plýtvání a ušetřili. 

Jednání firem k cestám úspor lze zaslechnout i ze sdělovacích prostředků. Například 

zástupci velké společnosti provozující několik zdravotnických zařízení, kteří měli v záměru 

nakoupit nový serverový hardware, od tohoto záměru ustoupili a nákup pozastavili. Peníze se 

rozhodli investovat do rozšíření ITIL a automatizovaného software, aby tak mohli maximálně 

vyuţít stávající hardware. Podle analýzy, kterou nechali provést, vyplývalo, ţe problém není 

v malé výpočetní kapacitě, ale zejména v neefektivním zpracování procesů. Podobné zprávy 

můţeme slyšet často. Je ovšem třeba si je spojit do souvislostí.  Tento trend se projevuje také 

na výnosech dodavatelů manaţerských aplikací. Z Hospodářských Novin lze vyčíst, ţe zejména 

malé firmy jako jsou ASG, NetScount, hlásí za rok 2008 růst trţeb. Výjimkou nejsou ani velké 
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společnosti, jako například CA, která sice nedosáhla takového objemu trţeb, jako bylo v jejich 

původním finančním plánu, nicméně jejich hospodářské výsledky jsou nadprůměrné 

v porovnání s jinými sektory ekonomiky. Tyto společnosti mají výbornou pozici, aby 

profitovaly z ekonomické recese, protoţe umoţňují jiným firmám šetřit. Mnoho firem není 

veřejně obchodovatelných a nepublikuje svoje své hospodářské výsledky, avšak jejich finanční 

zdraví lze odhadovat z nepřímých znaků jako je počet nově přijatých a propuštěných 

zaměstnanců. Toto hledisko by mohlo být mylné vzhledem k IT firmám, neboť IT firmy 

najímají ve velkém počtu stále, a ačkoliv doba masivních odměn je pryč, IT manaţeři si stále 

stěţují na nedostatek kvalifikovaných uchazečů o práci. 

Úspěšným implementátorem úspor je například společnost Harley-Davidson. Příjmy 

společnosti sice stále klesají, protoţe zákazníci nemají finance masivně nakupovat luxusní 

motorky, nicméně firma inovuje a plánuje vyjít z ekonomického poklesu posílena. CIO Harley 

Davidson Jim Haney na konferenci IBM Pulse v Las Vegas prezentoval dramatické změny, ke 

kterým dochází ve firemní IT. Diskutoval o tom, ţe kdyţ on sám nastupoval do firmy, bylo její 

IT podobné stavu v mnoha jiných společnostech: neorganizované, fragmentované a neefektivní. 

Zavedl proto procesní disciplínu zaloţenou na ITIL a přehodnotil portfolio manaţerských 

nástrojů a více se zaměřil na IT vzhledem k potřebám firmy. Nové aplikační architektury a 

konsolidace infrastruktury přispěly k větší pruţnosti sluţeb. Tak společnost Harley-Davidson 

pomáhá udrţet hospodářské zdraví i v době poklesu spotřebních výdajů. 

Úprava procesů, automatizace najímání nových lidí s potřebnou kvalifikací a zkušenostmi a 

odhodlání vzdát se destruktivních zvyků, to vše není jednoduché. Avšak ekonomická krize je 

kromě nebezpečí také příleţitostí, protoţe i lidé jsou více otevřeni přijímat změny a podílet se 

na nich. Firma tak můţe ze současné situace vyjít posílena s výbornou startovací pozicí ve 

chvíli, kdy se spotřebitelská důvěra začne opět zvyšovat anebo, můţe zaniknout jako 

Bethlehem Steel. 

Podle statistiky, za prvních šest měsíců roku 2011 vzniklo 12 205 nových společností, coţ 

je o 3,5% méně neţ ve stejném období roku předcházejícího. Nejvíce firem bylo přitom 

zaloţeno v hlavním městě Praha, a naopak nejméně v Karlovarském kraji. Ke konci června 

dosáhl počet registrovaných firem 350 236. Tyto údaje zveřejnila Česká kapitálová informační 

agentura (ČEKIA). Tento pokles se dá vysvětlit především strachem podnikatelů a investorů 

z druhé vlny krize. Během prvního čtvrtletí také mnoho firem vyhlásilo bankrot. Z analýzy 

Cribis vyplynulo, ţe jen za toto období vyhlásilo bankrot 356 podnikatelských subjektů, coţ 

vzhledem k roku předcházejícímu představuje 18% nárůst. Právnické osoby, tedy především 
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obchodní společnosti vyhlásily 303 bankrotů, coţ je 26% nárůst. Tíţivou ekonomickou situaci 

lze vzhledem k proexportnímu zaměření české ekonomiky a velké závislosti na situaci 

v zahraničí těţko ovlivnit, protoţe nemohou ovlivnit poptávku po svých výrobcích a tak zvýšit 

své příjmy. Co ale lze udělat, je optimalizovat náklady. Krátit náklady je nutností. V době 

ekonomické recese se sniţuje počet nových zakázek a řadě podnikatelů se propadají zisky a 

mnohé společnosti dokonce propadají do ztráty. To však musí být provedeno na základě dobré 

analýzy a provést je po racionálních úvahách. Firmy se většinou zaměřují na náklady, které lze 

sníţit snadno a rychle. Jedná se především o náklady na marketing, propagaci či sluţební cesty. 

Často podnikatelé omezují také osobní náklady, propouští zaměstnance a krátí pohyblivé 

sloţky mezd. Mnohé společnosti se také snaţí šetřit na vzdělání svých zaměstnanců, coţ však 

odborníci povaţují za krátkozraké a jako riskantní strategii. 

Firmy se snaţí hledat rezervy v provozních nákladech a snaţí se sráţet ceny svých 

dodavatelů, avšak někdy plošně škrtají i důleţité plánované investice, a to bez odpovídající 

optimalizace business plánů. Na druhé straně jen málo firem vyuţívá další doplňkové moţnosti 

typu podpůrných fondů a financování. 

Hlavní chybou v optimalizaci nákladů je podle odborníků i krátkozrakost rozhodnutí, kdy 

si společnosti neuvědomují všechny dopady svých rozhodnutí. Například ukončení pracovního 

poměru se zaměstnancem v polovině roku se na úsporách v daném roce téměř neprojeví, 

vezmeme-li v úvahu nutnost zaplatit odstupné a ztrátu výkonů, který daný zaměstnanec 

společnosti přináší. Firmy přitom často zanedbávají i efektivní motivaci důleţitých 

zaměstnanců. 

Hledat konkrétní řešení v době ekonomické krize lze jen provést na základě finančních 

analýz, business plánů a zvýšení všech dopadů kaţdého rozhodnutí. Tento proces musí být 

dobře uváţený a neexistuje všeobecné pravidlo. Pro konkrétní finanční situaci podnikatelského 

subjektu, lze najít konkrétní řešení. Hledat optimalizaci provozních nákladů by však nemělo být 

iniciováno jen na základě finanční krize, ale tento proces by měl být kontinuální a měl by 

probíhat i v době konjunktury. 
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8 Závěr a vyhodnocení efektivity pro výrobní podnik 

Kaţdá firma se můţe dostat do krize, kdy její existence bude ohroţena. Nejsou-li 

podniknuta správná opatření na záchranu podniku, dojde k jeho úpadku a zániku. Sada 

správných opatření, sanace vedou k uzdravení podniku a navrácení finanční stability. Podle 

statistik v České republice za posledních osm let kaţdý rok zaniklo více neţ dvacet tisíc firem.  

Zánik firem přitom neovlivňuje pouze majitele firmy, ale také jeho zaměstnance, v případě, ţe 

se jedná o akciovou společnost, má vliv i na akcionáře, města přijdou o místní daně a poplatky. 

V případě podniku postiţeného váţnou finanční krizí, si musíme klást otázku: „Dá se 

podnik zachránit?“ Odpověď je ano, ale za určitých podmínek. Je důleţité znát definici krize, 

kterou lze označit za hospodářskou situaci, kdy je ohroţena existence podniku. Sanací se pak 

rozumí souhrn opatření, kterými se podnik z krize vyvede. Cílem sanace je stabilita podniku – 

dlouhodobě udrţitelná existence podniku. Je-li hodnota podniku při likvidaci větší neţ po jeho 

úspěšné sanaci, je nezbytné podnik likvidovat. Ţivotaschopnost udrţuje podnik stálou inovací. 

Nepřetrţitě nahrazuje své činnosti nacházející se na sestupu činnostmi novými. V případě nutné 

sanace, není příčina ve stáří podniku nebo fází ţivotního cyklu, ale především selhání jeho 

managementu. Zákon soutěţe v rámci trhu konstatuje: silnější se stává stále silnějším a slabší 

stále slabším. To ovšem neplatí vţdy a v praxi to znamená, ţe i ti nejsilnější na trhu si neustále 

musí upevňovat své místo. Podnik postiţený krizí se dá přirovnat k organizmu postiţeného 

nemocí, který se musí léčit. V případě neúspěšné léčby nebo její absence, dochází k úmrtí a 

zániku podniku, v opačném případě dochází ke stabilizaci a uzdravení podniku. Kaţdé 

„onemocnění“ podniku je zapříčiněno špatným rozhodnutím nebo souborem špatných 

rozhodnutí řídících pracovníků. 

Z jiného úhlu pohledu ovšem současná ekonomická krize nemusí vţdy přinášet jen 

negativní dopady, ale můţe donutit firmy přemýšlet o sniţování svých nákladů a přináší tak 

pozitivní efekt v tom, ţe zde vzniká prostor pro nové postupy a nová řešení. Jedním z postupů 

uváděných v práci je outsourcing podpůrných sluţeb a výrobků, který můţe firmám ušetřit čas, 

peníze a ušetřit další problémy spojené s nutností zaměstnat někdy i poměrně značné mnoţství 

lidí, jejichţ efektivita není vţdy přidaná. Součástí chodu firmy je i řada procesů, činností a 
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sluţeb, které nepřímo souvisejí s jejími klíčovými aktivitami, ale pro firmu jsou nezbytná. Do 

těchto činností mohou patřit správa energií, osvětlení, revize, údrţba a oprava technického 

zařízení budovy nebo odpadové hospodářství, skladovací sluţby, telekomunikační provoz a 

další. Tyto nutné a podpůrné činnosti je lépe outsourcovat.  Dalšími způsoby, nejen pouţitelné 

v době krize, ale všeobecně během celého ţivotního cyklu firmy, je analýza a sniţování 

nákladů, a je nutné rozlišovat mezi náklady relevantními a těmi ostatními, zbavit se všech 

zbytečných nákladů, nebo je alespoň eliminovat.  

Cílem práce bylo představit moţnosti sniţování nákladů podnikatelských subjektů během 

krize a vysledování ekonomických souvislostí. Poněvadţ existuje mnoho nástrojů a metodik 

pro sniţování nákladů, tato práce popisuje pouze některé, které jsou však ve všeobecném 

povědomí známé, ale spíše povrchně. Práce neuvádí souhrn opatření, ale pouze předkládá 

rozšířené a pouţívané strategie ve všech podnikatelských sférách. Například strategie štíhlé 

výroby uváděné v kapitole 4, ačkoliv vyšla z výrobního podniku – automobilky, je 

aplikovatelná a pouţívaná běţně všude, dokonce i v neziskových organizacích a státních 

úřadech. Kromě Lean production se lze setkat také s termínem Lean management, který se 

pouţívá všemi procesy nevýrobní povahy a z Lean production vychází. Zpravidla se uplatňuje 

pro podnikové podpůrné procesy a sluţby. Jedná se konkrétně například o zpracování nabídek, 

odbavování zakázky, nákup a logistiku, vyřizování stavebního povolení a mnoho dalších. 

Hlavním cílem práce bylo uvést a interpretovat definování známých pojmů s ohledem na 

plýtvání, neboť to se dá ovlivňovat v kaţdé ekonomické situaci. 

K další strategii uváděné v práci patří outsourcing a offshoring, který by se dal shrnout jako 

jednotný přístup zajištění určité provozní nebo části provozní činnosti externími dodavateli. 

Tento přístup je také pouţitelný téměř všude, neboť kaţdý výkon je provázen dalšími 

vedlejšími činnostmi, které mohou být zajištěny dalším podnikatelským subjektem s niţšími 

náklady a lépe. Tím se také podporuje celková obchodní aktivita nejen v rámci jednoho státu.   

I kdyţ je práce zasazena spíše do dnešní krizové situace s vykreslením moţných následků, 

vedení podniku by se mělo chovat vţdy zodpovědně a neřešit situaci na poslední chvíli, ale 

provádět finanční analýzy a dodrţovat business plán, který si vytyčilo, aby zamezili pozdějším 

a o to horším následkům.  

 

 



40 

 

 

Literatura  

[1] DUCHOŇ, B., Inženýrská ekonomika. Praha: C. H. Beck, 2007, 288s. ISBN 978-80-

7179-763-0 

[2] GRÜNWALD, R.; HOLEČKOVÁ, J. Finanční analýza a plánování podniku. Praha: 

Ekopress, 2007. 54s. ISBN 978-80-245-1108-5 

[3] KEŘKOVSKÝ, M. Moderní přístupy k řízení výroby . Praha: C. H. Beck, 2009, 137s. 

ISBN: 978-80-7400-119-2 

[4] KISLINGEROVÁ, E., a kolektiv. Manažerské finance. Praha: C. H. Beck, 2010, 811s. 

ISBN: 978-80-7400-194-9 

[5] KOLB, W. Robert. Lessons from the Financial Crisis: Causes, Consequences, and Our 

Economic Future, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 2010, 667s. ISBN 

978-0-470-56177-5  

[6] LANDA, M. Finanční plánování a likvidita. Brno: Computer Press, 2007, 180s. ISBN: 

978-80-251-1492-6 

[7] MARINIČ, P. Plánování a tvorba hodnoty firmy. Grada Publishing a. s., 2008, 240s. 

ISBN 978-80-247-2432-4 

[8] POLLAK, H; Jak obnovit životaschopnost upadajících podniků. Praha: C. H. Beck, 

2003, 122s. ISBN 80-7179-803-7 

[9] POPESKO, B; Moderní metody řízení nákladů. Jak dosáhnout efektivního vynakládání 

nákladů a jejich snížení. Grada Publishing a. s., 2009, 240s. ISBN 978-80-247-2974-9 

[10] RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. Grada Publishing 

a. s., 2008, 120s. ISBN 978-80-247-2481-2 

[11] SYNEK, M; KISLINGEROVÁ, E. Podniková ekonomika. Praha: C. H. Beck, 2010, 

498s. ISBN 978-80-740-0336-3 

[12] TOMEK, G.; VÁVROVÁ, V. Řízení výroby a nákupu. Praha: Grada Publishing, 2007.  

378s. ISBN 978-80-247-1479-0 

[13] URL: http://www.telegraph.co.uk/comment/3642756/Give-banks-some-credit-for-

taking-risks.html [cit. 13. listopadu 2011] 

[14] URL: http://regulation.revues.org/index8903.html [cit. 13. listopadu 2011] 

[15] URL: http://de.wikipedia.org/wiki/Fixe_Kosten [cit. 25. března 2012] 

[16] WÖHE, G; KISLINGEROVÁ, E; MAŇASOVÁ, Z. Úvod do vnitropodnikového 

hospodářství. Praha: C. H. Beck, 2007, 928s. ISBN 978-80-7179-897-2 

http://www.telegraph.co.uk/comment/3642756/Give-banks-some-credit-for-taking-risks.html
http://www.telegraph.co.uk/comment/3642756/Give-banks-some-credit-for-taking-risks.html
http://regulation.revues.org/index8903.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Fixe_Kosten


41 

 

[17] ZUZÁK, R; KÖNIGOVÁ, M. Krizové řízení podniku. Grada Publishing, a. s. 2009, 

256s. ISBN 978-80-247-3156-8 


