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Abstrakt 

 Cílem diplomové práce bylo zhodnocení produktivity výrobního podniku, p i emž 

d raz byl kladen na podrobnou analýzu produktivity nákladového st ediska. Výpo tové mo-

dely použité v diplomové práci mohou být použity pro ízení b žného provozu nákladového 

st ediska. 

   

Klí ová slova 

Produktivita, p idaná hodnota, kritéria ziskového potenciálu 

Abstract 

 The aim of this thesis is to assess the productivity of a manufacturing corporation, the 

priority being a detailed analysis of burden centre productivity. The computing models used 

in this thesis could be also used for any common burden centre system management. 

  

Keywords 

Productivity, added value, profit potential criteria 
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1. Úvod 

 V dnešním globalizovaném sv t  je produktivita spojována snad se všemi lidskými 

innostmi – výrobními po ínaje a sportovními kon e. Otázkou k zamyšlení z stává, jak nap . 

manaže i, technologové, ale rovn ž i sportovní trené i um jí pracovat s produktivitou u kon-

krétn  provád né innosti.  

 V praxi se velmi asto stává, že p i hodnocení výsledk  zazní obecné konstatování 

nap .: „Produktivita práce je nízká, není dobrá …m la by se zlepšit…“ Po tomto konstatování 

na výrobních poradách již nenásleduje analýza p í in a následk , v etn  formulace záv r  a 

doporu ení pro zlepšení produktivity.  

  Sledování produktivity a následné vyhodnocování v ase je nutno pravideln  kontro-

lovat, jelikož s r stem produktivity dochází ke snižování jednotkových náklad  a tím zákonit

roste konkurenceschopnost podniku, ímž sou asn  posiluje i svou tržní pozici. 

 Proto je, dle mého názoru, velmi d ležité porozum t vypovídací schopnosti íselných 

hodnot produktivit (objektivní ukazatele) a následn  ovliv ovat jejich posun k vyšším hodno-

tám.  

 Tímto tématem jsem se zabýval ve své diplomové práci, kde je proveden rozbor pro-

duktivity práce a následné p idané hodnoty konkrétního výrobního podniku, zejména pak jeho 

nákladového st ediska výroby. 

 Diplomová práce je rozd lena do dvou ástí, a to na ást teoretickou, kde jsou vysv t-

leny základní pojmy v oblasti produktivity a p idané hodnoty a ást praktickou, ve které jsou 

zpracovány ekonomické ukazatele s následným vyhodnocením a doporu ením pro další mož-

né úpravy proces , ovliv ující produktivitu a p idanou hodnotu.  

 V diplomové práci je zd razn no, že zejména vytvo ená p idaná hodnota je klí ovým 

ukazatelem nejen pro každodenní ízení podnik , ale také ukazatelem efektivního chování 

podnikatelského subjektu. Rovn ž p edstavené rozbory produktivit z ú etních výkaz  mohou 

pomoci k podchycení neefektivních, tedy hodnotu nep inášejících podnikových proces . 
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2. Definice základních pojm

 P i studiu odborné ekonomicko-manažerské literatury, ekonomických rozbor  podni-

katelských subjekt  (s.r.o.,a.s….), výro ních zpráv i hodnocení úrovn  pr m rné produktivi-

ty práce v jednotlivých zemích EU zjiš ujeme r znorodost a zejména nejednotnost  v hodno-

cení  produktivity, v etn  vlastní definice produktivity. 

 Dle sv tov  uznávaných odborník  na management, kterými jsou Harold Koontz, 

Heinz Weihrich1 je p esná definice produktivity (Productivity = produktivita, výnosnost, vý-

konnost) velmi problematická a dodnes neexistuje úplná shoda názor  na její obecn  platnou 

objektivní definici. Koontz, Heinrich [6] v kapitole „Produktivita, ú innost a efektivnost“ 

uvád jí definici produktivity takto: 

(1)  

Produktivita=
výstupy

vstupy ,Qv 

za ur ité období   a zárove  v požadované kvalit  výstupu Qv (Q=Quality).  

Obrácenou hodnotou produktivity (PR) je vyjád ena náro nost výstupu na vstupy: 

(2) 

 Uvedené vztahy dokazují, že produktivita je závislá nejen na velikosti výstup , ale 

zárove  i na velikosti vstup . Jednotlivé varianty jsou uvedeny v matematických vzorcích 

(3,4,5). 

 Za výstupy jsou obvykle dosazovány hodnoty všech statk  vyrobených za ur ité aso-

vé období (obvykle výkony, tržby nebo jako isté výnosy) a za vstupy jsou dosazovány hod-

noty všech výrobních faktor , které byly spot ebovány, p i procesu p em ny vstup  na výstu-

py.  

                                                 
1 Harold Koontz se narodil 1909 a zem el 1984. Byl profesorem managementu a konzultantem v tomto oboru. Spolu s Hein-

zem Weihrichem je autorem sv tov  uznávané u ebnice managementu Management: A Global Perspective. 
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Výslednou hodnotu produktivity je možno ovliv ovat t mito zp soby: 

Zvyšováním výstup  za sou asného zachování celkových vstup  – vstupy konstantní. 

(3)  

PR =
výstupy

vstupy ,
      [1]

Snižováním vstup  p i udržení celkových výstup  – výstupy konstantní. 

Zvýšením výstupu a sou asného snížení vstup . 

PR  =       [1]

 Z logiky v ci vyplývá, že vztah (5) lze definovat jako maximální produktivitu. Výstu-

py (nap . po et výrobk , tržby) mají rostoucí trend a zárove  vstupy-náklady (spot eba kapi-

tálu, i práce) mají trend klesající. Tímto dochází k požadované maximalizaci produktivity. 

Uvedený stav je jednou ze základních podmínek konkurenceschopnosti podniku, jeho dlou-

hodobého r stu, r stu tržní hodnoty, zvyšování životní úrovn  svých zam stnanc  a v nepo-

slední ad  p inášení požadovaných zisk  pro vlastníky.  

2.1. Produktivita dle Maynarda 

 Skute nost, že metrika produktivity není jednoduchá již bylo uvedeno výše. Proto 

uvedu ješt  p íklad m ení produktivity ze Spojených stát , kde Zandin [21] uvádí skute nost, 

že v Americkém pr myslu je od 90.let minulého století hojn  využíváno tzv. Maynardova 

indexu produktivity, který je definován jako sou in míry úrovn  technologie, stupn  využití 

pracovní doby pracovník , stroj  a mírou výkonu nasazení. 
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platí, že :  M, U, Pe <0,1>   => Md <0,1> ; 

           

M, U, Pe…..jsou faktory produktivity, kde 

Md Maynard v index produktivity.

M Metody (Methods)- úrove  technologie od projekt , p es technologickou p ípravu 

výroby až po zásobování, využití po íta ové podpory ve všech fázích, v etn  CNC 

stroj  (HiTech). 

U Využití (Utilization) – stupe  využití strojového asu a pracovní doby 

Pe Provedení/výkonová práce (Performance) – nasazení/výkon, normování jednotlivc  i 

pracovních tým , úrove  logistiky v p ísunu materiálu, transporty podélné, p í né ve 

výrobních halách. 

 Hodnoty index M, U, Pe je možno stanovit metodami hodnotové analýzy viz nap . 

„Hodnotový management“ od autora Vl ka[20]. 

2.2. Definice procesu 

 Ve výkladu mezinárodn  platného a jednotného slovníku a SN EN ISO 9000:2006, 

je proces definován jako: „Soubor vzájemn  souvisejících, propojených inností, které p e-

m ují vstupy na výstupy z procesu“.2 Jednoduché schéma procesu je znázorn no na obr. 1. 

  

                                        Obr. 1.  Schéma procesu                         Zdroj: vlastní 

                                                 
2 SN EN ISO 9000:2006: Systém managementu kvality – základní principy a slovník: 2006 



9 

2.3. Produktivita ú innost a efektivnost procesu 

 Obecný vzorec produktivity procesu je modifikací vzorce (1), kdy lze proto  zapsat: 

(7)  

PR =
výstupy

vstupy ,

PRPRO Produktivita procesu           

 Za stejné asové období 

 Qv Požadované kvalit  výstupu 

CP  Ceteris Paribus3 a za jednozna n  definovaného procesu 

 V produktivit  je zahrnuta ú innost resp. efektivnost daného procesu, kdy ú inností je 

rozum no dosahování stanovených cíl  s co nejv tší efektivností.  V praxi tato skute nost 

znamená dosažení p edem stanovených cíl  s co nejmenší spot ebou nezbytn  nutných zdro-

j . 

 Po átkem 80. let minulého století byly Spojené státy sv dkem prudkého poklesu tem-

pa r stu produktivity jak práce, tak kapitálu. Roger Schenner4 rozsáhlou analýzou zjistil, že 

již samotný výklad pojmu produktivita nebyl p esný, proto byla v rámci zavád ní systému 

jakosti na úrovni TQM (Total Quality Management) zavedena jednotná terminologie 

v odborných ekonomických kategoriích, v etn  defini ních rovnic a názvosloví.  

 Modifikacemi základního vzorce produktivity(1) lze vyjad ovat požadované pom rové 

ukazatele, kterými je nap .:  Ú innost5, vyjad ující míru schopnosti dosahování stanovených 

cíl  a platí zde že: 

=
Gs

Gp

í

Gs Skute n  dosažený cíl 

Gp Plánovaný cíl 

 Stejné asové období 

                                                 

3 Ceteris paribus - (lat. „jsou-li ostatní stejné“) znamená podmínku nebo p edpoklad, že se p i zkoumání  vlivu daného parametru (prom n-

né) na výsledek ostatní parametry nezm ní. M že také znamenat p edpoklad, za n hož odhadujeme vývoj n jaké veli iny (tj. její závislost 

na ase), p ípadn  její závislost na jiné veli in , resp. „za jinak stejných podmínek“ 
4 Roger Schenner –profesor na School of Business University v Indian , USA
5  - Effektiveness of Action = ú innost postupu  
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 P i analýze daného procesu je výsledek rovnice (8) zárove  odpov dí na otázku, zda 

analyzovaný proces je ú inný i nikoliv. Matematickým zápisem lze ú innost dosahování 

„cíl “  vyjád it: 

• Proces je velmi ú inný – vysoké p ekro ení plánovaných cíl :        Gs > Gp => >1 

• Proces je ú inný – cíl je dosažen :                                                      Gs = Gp => =1 

• Proces je neú inný – není dosaženo plánovaných cíl :                      Gs < Gp => <1 

  

 Takto je možno m it ú innost každého procesu, kdy zejména v praxi je tento vztah 

využíván k vyhodnocení ú innosti lidské práce, jehož výsledkem je produktivita práce, nebo 

ú innost stroj  a za ízení – produktivita stroj . V diplomové práci bude dále popisována 

zejména ekonomická efektivnost6, což znamená dosahování plánovaného cíle s minimálním 

množstvím zdroj , která je v ypo tena podle vzorce: 

Ef =  
Gpe

SRmin

Ef Ekonomická efektivnost 

SRmin  Zdroje (Sources) 

Gpe Plánovaný ekonomický cíl 

 Stejné asové období 

 Veber modifikoval v literatu e [18] výpo et efektivnosti (9) pomocí komplexn jších 

ukazatel , kterými jsou : p idaná hodnota (PH) a celkové náklady (CN) podnikatelského 

subjektu. Matematicky zápis výše uvedeného je: 

EfB  =  
PH

CN

plánovaný ekonomický cíl (GPe) je vykázaná maximalizována p idaná hodnota (PH)  a mini-

malizovanými zdroji (SRmin) jsou celkové náklady (CN) . 

 Výpo et efektivnosti dle vzorce (10) necharakterizuje pouze efektivnost jednoho 

z podnikových proces , ale zejména celkové efektivní chování (EfB- Effective Behavior) 

                                                 
6    Ekonomická efektivnost – dle Langmanova ekonomického slovníku = Economic Efficiency (Ef) 
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podnikatelského subjektu, jinak e eno, s jakou ekonomickou efektivností umí podnikatelský 

subjekt využívat svých zdroj . 

3. Porovnání produktivit v makroekonomii 

3.1. Produktivita a makroekonomie 

 Jelikož v p eneseném slova smyslu je možno konstatovat, že národní ekonomika je 

rovn ž „podnikatelským subjektem“, proto je rovn ž žádoucí m it jeho skute nou výkonnost 

a efektivnost. Výsledkem m ení výkonnosti národní ekonomiky je hrubý domácí produkt–

HDP, tempo r stu reálného HDP z let 2001 - 2011 je uvedeno v tabulce 1.  Ale p i analýzách 

produktivit je v odborných kruzích velmi asto používána metoda m ení produktivity práce 

na: odpracovanou hodinu-OH nebo na zam stnanou osobu. Ukazatele vývoje obou t chto 

produktivit jsou znázorn ny v tabulkách 2. a 3. 

 Produktivita práce se podílí na r stu i poklesu HDP zcela zásadním zp sobem, kde 

ovliv uje nejen národní ekonomiku, ale p edevším konkurenceschopnost celého státu. 

 Ukazatele a statistiky produktivit jsou definovány Eurostatem7 a OECD8, kde jsou 

mezi nejpoužívan jší ukazatele azeny: 

Podle Eurostatu  

• Hrubý domácí produkt na zam stnanou osobu – vyjad ující produktivitu národních eko-

   nomik relativn  k pr m ru EU27, kde základní informace jsou vyjád eny  

   k parit  kupní síly9. 

• Produktivita práce na odpracovanou hodinu – je kalkulována podílem HDP v cenách z 

  roku 2000 a celkovým po tem odpracovaných hodin. Ukazatel 

                                                 

7 Eurostat je statistickým ú adem Evropské unie, který je p ímo pod ízený Evropské komisi. Úkolem Eurostatu je p edkládat   harmonizova-

ná statistická data na úrovni celé EU a zárove  poskytovat statistické srovnání region  (NUTS) a lenských stát . Jeho ekonomická data 

také slouží jako základní a oficiální podklad pro rozhodování Evropské centrální banky, a dalších unijních institucí, v ekonomických otáz-

kách 

8  Organizace pro hospodá skou spolupráci a rozvoj (zkrácen  OECD z angl. Organisation for Economic Co-operation and Development) je 

mezivládní organizace 34 ekonomicky nejrozvinut jších stát  na sv t , které p ijaly principy demokracie a tržní ekonomiky. OECD koor-

dinuje ekonomickou a sociáln -politickou spolupráci lenských zemí, zprost edkovává nové investice, prosazuje liberalizaci mezinárodní-

ho obchodu. 

9 Parita kupní síly (PPS) p edstavuje pom r cen v národních m nách za stejné výrobky a služby v r zných zemích. 

HDP na obyvatele v parit  kupní síly je pak definován jako podíl GDPpc a PPS, kde standard kupní síly 

PPS p edstavuje um le vytvo enou m novou jednotku používanou p i mezinárodních srovnáních. V roce 2011 inila parita kupní síly R 

18,07 CZK/PPS v porovnání s EU27.
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  poskytuje p esn jší informace, než produktivita na zam stnanou osobu, jelikož

  v tomto ukazateli jsou eliminovány délky pracovní doby, pop . práce na r zné 

  úvazky.

• Produktivita primárních zdroj  – tento ukazatel je podílem HDP k celkové sum  spot e-

  bovaných materiál  v daném stát , v etn  materiál  dovezených a vyvezených.

Podle OECD 

• Produktivita práce (Labour Productivity) – ukazatel založený na hrubém domácím produk-

tu nebo p idané hodnot  vyjad uje, jak efektivn  je využita pracovní síla pro 

generování p idané hodnoty, i hrubého domácího produktu. 

• Produktivita kapitálu (Capital Productivity) - ukazatel založený na hrubém domácím 

  produktu nebo p idané hodnot  vyjad ující, s jakou efektivitou je využitý 

  kapitál pro generování p idané hodnoty, i hrubého produktu.

 V eské republice vydalo v roce 2012 Ministerstvo financí „Informa ní studii “ [27],

která je zpracována dle metody „R stového ú etnictví“. Autorem této metody je nositel Nobe-

lovy ceny za ekonomii z roku 1987 Robert M. Solow, za teorii „Modelu exogenního r stu 

HDP“. 

 Metoda r stového ú etnictví definuje, jakou m rou p ispívají k ekonomickému r stu 

kvantitativní a kvalitativní zdroje, za které jsou považovány:  produktivita práce, odpracované 

hodiny na pracovníka, demografická komponenta, podíl zam stnaných na pracovní síle a míra 

participace. Tato metoda umož uje hlubší analýzu zdroj  ekonomického r stu i vztah  mezi 

faktory r stu a hospodá skou politikou, v etn  komparace (srovnávání) produktivit práce 

v jednotlivých „dohán jících ekonomikách“ zemích Evropské unie a je po ítána jako podíl 

HDP k PPS (parita kupní síly) v letech 2001 – 2011.  

 Jednotlivé produktivity a trendy HDP jsou uvedeny v tabulce 1. Jednotlivé národní 

produktivity jsou následn  porovnávány s pr m rem zemí, nap . EA1210, které jsou brány 

jako 100%. 

                                                 
10 Mezi zem  EA12 pat í Belgie, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Lucembursko, N mecko, Nizozemí, 

Portugalsko, Rakousko, ecko a Špan lsko  
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    Tabulka 1. Pr m rná ro ní tempa r stu reálného HDP na obyvatele v letech 2001-2011 (v %)   Zdroj :  [27] 

  Zem HDP p.c. Produktivita práce Využití práce 

 Slovensko 4,6 4,0 0,6 

 Estonsko 4,4 3,9 0,4 

 Polsko 4,0 3,2 0,8 

eská republika 3,0 3,5 -0,5 

 Slovinsko 2,2 2,5 -0,2 

 Ma arsko 2,2 2,6 -0,4 

ecko 1,0 1,3 -0,3 

 EA12 0,7 0,9 -0,3 

 Portugalsko 0,1 0,9 -0,8 

  

 A koliv produktivita práce ve v tšin  zemí uvedených v tabulce 1. dynamicky roste, 

v porovnání s pr m rem EA12 dosahuje stále výrazn  nižších hodnot. V roce 2011 byla ve 

sledovaných zemích produktivita práce na odpracovanou hodinu zhruba o 30 až 50 % nižší 

než iní pr m r EA12, což lze do zna né míry p i íst i na vrub nižší technologické vysp losti 

[27]. 

  Hodnoty hodinových produktivit zemí Evropské unie jsou uvedeny v tabulce 2., kdy 

zejména pohled na produktivitu práce v R má pesimistický náhled a jasn  vyplývá, že pro-

duktivita práce v R hluboce zaostává za p edními státy Evropské unie. Tuto skute nost rov-

n ž potvrzuje tabulka 3. – „Produktivita práce na zam stnanou osobu“ 
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Tabulka 2.  Produktivita práce na odpracovanou hodinu                                                                       Zdroj : [28]                                                   

Zem /Období 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

EU (27 zemí) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Eurozóna 119.9 117.3 116.5 115.5 114.4 114.6 114.7 114.6 114.7 114.2 113.6 113.2

Eurozóna (17 
zemí) 

116.2 115.5 114.8 113.9 112.8 113.1 113.2 113.4 113.8 114 113.4 113.2

Eurozóna (16 
zemí) 

116.6 115.9 115.2 114.3 113.2 113.4 113.6 113.7 114.1 114.2 113.6 113.5

Belgie 152 144.6 146.3 144.3 144 140.1 138 136.9 135.3 136.4 : : 

Bulharsko 32.6 33.1 34.7 35.5 35.1 36.3 36.8 37.9 39.9 39.8 41.2 44.3 

eská republika 58.9 63.1 62.5 65.7 67.2 67.1 68.4 71.1 68.6 70.3 67.3 66.8 

Dánsko 121.8 117.3 118.1 115.4 118 115.7 114.5 113.2 114.2 114.5 121.3 119.4

N mecko  124.5 124.1 123.9 126 125.9 127.4 127.7 127.4 126.6 124.2 124.6 125.1

Estonsko 40.6 41.5 43.5 46.4 48.6 50.8 52.1 55.8 55.7 58.5 60.1 58.3 

Irsko 114.3 114 119.3 122.4 122.7 120.9 121 122.8 115.7 122.5 127.3 130.7

ecko 75.9 78.2 80 81.3 81.7 76.8 78.6 78.3 83.6 81 76.5 73 

Špan lsko 102.9 101.2 102.3 101.6 100.9 101 102.7 103.9 104.6 108.1 106.5 106.3

Francie 134 134.1 137 132.4 129.3 130.8 131 130.1 129 131.2 130.3 130.4

Itálie 117 116.7 109.4 107.2 104.2 103.4 102.3 102.7 104.5 104.7 102.6 101.4

Kypr 74.8 75.2 73.9 71.8 73.7 75.3 75.4 76.9 82.2 82.7 81.7 81.6 

Lotyšsko 31 32.1 33.4 34.5 36.6 37.4 38.4 41 42.9 44.7 45.9 52.8 

Litva 40 43.9 45.4 49.3 50 49.3 51.2 53.1 54.3 51.3 54.9 57.6 

Lucembursko : : 172.2 178.3 181.5 183.2 192.5 192 177.9 174.8 181.6 183.8

Ma arsko 47.9 52.3 54.4 55.9 56.6 57 57 56.5 59.5 60.9 60.3 59.9 

Malta 73.4 71.6 70.7 72.1 78 72.7 71.6 69.6 71.4 72 72.8 66.7 

Nizozemsko 136.9 135.7 136.2 133.4 135.6 138 137.4 137.8 138.4 134.1 134.2 133.3

Rakousko 117.2 112.4 113.6 113.9 114.1 112.7 114.4 112.7 113.1 114.7 116.5 115.9

Polsko 45.6 45.9 47.8 48.6 49.9 49.8 49.1 50.1 50.2 52.5 54.3 55.7 

Portugalsko 62.6 61.8 61.5 61.8 60.6 63.1 63.4 63.7 63.6 65.1 66.2 65.3 

Rumunsko 21.8 23.5 26.6 28.6 31.5 32.7 35.5 38.6 43.7 43.2 43.1 : 

Slovinsko 76 76.3 75.9 76.8 78.9 82.3 83.6 84 83.6 79.3 78.3 80.6 

Slovensko 54.9 57.3 60.4 62.9 63.5 65.3 67.5 71.3 74.2 74 74.2 73.7 

Finsko 112.7 110.7 109.5 107.4 110.8 108.8 108.2 111.3 112 108.5 107.3 107.4

Švédsko 119.6 114.5 115.5 118.7 121 117.1 118.2 119.1 117.9 114.8 115.1 116.2

Spojené království 111 110.9 111.3 112.9 114.8 113.9 113.1 110.5 108.5 105.9 : : 

Island : : : : : : : : : : : : 

Norsko 163.7 162.9 157.6 162.5 170.6 182.3 187.5 179.7 186.5 171.6 177.1 181.8

Švýcarsko 115.5 114.1 114.9 111.7 109.7 108.7 111.1 115 118.4 : : : 

Spojené státy 131.9 131.3 131.6 134.7 135.6 136.6 132.4 131.8 131.1 133.7 : : 
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Tabulka 3. Produktivita práce na zam stnanou osobu                                                                              Zdroj : [29]  

Zem     /    Období 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

EU (27 zemí) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Eurozóna 113.9 112.6 111.8 111 109.9 109.9 109.8 109.6 109.7 109.2 108.8 108.6

Eurozóna (17 zemí) 111.9 111.2 110.5 109.8 108.8 108.8 108.7 108.9 109.1 109 108.7 108.6
Eurozóna (16 
zemí) 112.2 111.5 110.8 110 109 109 109 109 109.3 109.2 108.8 108.8

Belgie 137.3 134.2 137.1 135.6 132.6 130.5 129.3 127.7 127.1 127.9 128.6 127.6

Bulharsko 31.3 32.2 34 34.8 34.8 35.8 36.4 37.5 39.6 40 41.2 44.3 

eská republika 65.6 67.9 67.7 71.2 73 73.1 74 76.3 74.1 75.9 73.8 74.1 

Dánsko 111.1 108 109.1 106.9 109.3 107.3 107.1 104.8 105.9 105.8 111.8 110.4

N mecko  107.2 106.2 106 107.9 107.7 108.6 108.8 108.4 108 104.3 106.1 106.6

Estonsko 47.2 48.4 51.3 55 57.7 60.8 62.4 66.7 65.8 65.1 68.4 68 

Irsko 129.2 129.2 135 137.8 137 135.7 136.1 137.1 127.9 134.4 138.9 142.7

ecko 94.2 97.7 100.2 101.9 101.2 95.9 97.2 95.5 97.7 98.2 93.3 90.1 

Špan lsko 104.2 103.5 105.3 104.2 102.4 101.5 102.8 103.2 104.4 109.6 107.9 108.5

Francie 119.4 119.6 120.1 116.3 115.5 116.5 115.4 115.6 115.4 117.3 116.5 116.6

Itálie 127.5 126.7 119 116.8 113.3 112.1 111.2 111.6 113 112.6 110.1 109 

Kypr 84.3 86.4 84.4 82.1 82.4 83 84.2 85.5 91.1 92.5 91 90.9 

Lotyšsko 40.1 41.6 42.8 44.2 45.9 47.8 48.9 51.4 51.6 52.8 53.7 62.4 

Litva 43.2 47.4 48.6 52.6 53.9 55 56.8 59.6 62.1 58 62.5 64.8 

Lucembursko 176.8 163 164.2 168.2 170.6 170.3 179.6 180 168.6 161.2 167.1 169 

Ma arsko 57.1 61.5 64.8 66 67.1 67.7 67.8 66.6 70.7 72.4 70.9 71.1 

Malta 100.9 94.3 96.2 96.9 94.5 94.6 93.2 92.3 94.5 97.4 97.2 94.8 

Nizozemsko 115 113.7 113.9 111.5 112.9 114.6 114.4 114.5 115.5 112.7 112.1 111.6

Rakousko 123.5 118.3 120.4 120.7 121 118.5 119.2 117.1 116.6 116.2 116.5 116.7

Polsko 55.5 56.3 59 60.3 61.9 61.8 61.2 62.3 62.4 65.5 67.4 68.8 

Portugalsko 72.1 71 70.9 71.2 69.9 72.9 73.2 74 73.6 76.1 77 75.5 

Rumunsko 23.7 25.7 29.4 31.3 34.6 36.1 39.7 43.4 49.2 49.4 48.5 49.2 

Slovinsko 76.1 76.2 77.6 78.9 81.6 83.3 83.4 83.2 83.8 80.5 79.3 80.6 

Slovensko 58.4 60.8 62.9 63.7 65.8 68.8 71.7 76.5 79.8 80 81.2 80.1 

Finsko 115.5 113 112.2 110.1 113.7 111.3 110.7 113.7 113.4 110.2 108.9 109.4

Švédsko 114.9 109.1 109.4 112 115.6 112.1 113.1 114.9 114.4 112.2 114.2 115.5

Spojené království 111.2 112 112.1 112.9 114.3 113.8 113.1 110.6 107.5 105.9 105.9 104.1

Island 103.3 104.1 104.8 101.7 108.3 105.8 99.1 96.4 100.7 102.3 94.3 94.4 

Norsko 139.4 137.1 132.3 135.8 144.2 154.6 159.2 153.4 159.9 146.5 151.7 156.6

Švýcarsko 113.1 109.8 110.1 108.4 108.1 107 109.2 112.4 115.2 114.6 115.9 116.9

erná Hora : : : : : : : : : : : : 

Chorvatsko 62.2 67.4 67.2 69.6 70.4 71.4 70.5 72.5 74.9 72.9 72.6 74.9 

Makedonie 48.5 46.5 46.7 49.7 53.1 56.2 56.9 56.7 58.4 60 58.4 57.5 

Turecko 54.4 49.7 49.2 49.8 60.1 64.1 67.6 69.5 71.9 70.3 71.1 70.9 

Spojené státy 142.5 140.9 140.9 142.6 143.5 144.4 140.6 139.4 138.1 140.9 142.9 143.6

Japonsko 100.6 99.6 100.1 100.8 100.9 100.3 97.5 97.5 95.3 92.9 96.5 95.6 
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 Z tabulek 2. a 3. lze rovn ž vy íst, že hlavní brzdou ekonomiky v Evropské unii je 

nízká produktivita práce, což m že být rovn ž zap í in no doposud nízkou úrovní technolo-

gické vybaveností, nebo také ne zcela optimálních pracovních výkon  a pracovních návyk . 

 Celý trend je odrazem zpomalení, které zasáhlo velmi tvrd lenské státy Evropské 

unie, zejména však ecko, Špan lsko a Itálii, ve kterých úrove  technologií nehraje zásadní 

roli, ale s nejv tší pravd podobností jde o špatnou politiku v zam stnanosti a „jižanskou“ 

mentalitu (ostatní zem  byly zasaženy mén ), proto lze íci, že sou asné ekonomické pro-

blémy stát  EU mají sv j p vod již v dob  dlouho p ed vypuknutím ekonomické krize.  

3.2. Role produktivity v mezinárodní konkurenceschopnosti a životní úrove  v R 

 Již koncem 90. let bylo upozor ováno, že transformace centralizované ekonomiky na 

ekonomiku tržní nemusí zásadním zp sobem nastartovat r st produktivity. Záv ry uvedené 

v tabulkách 1.,2.,3., bohužel potvrzují, že v eské republice se dodnes nepoda ilo nastartování 

zrychleného r stu produktivity práce. „Produktivita hraje, a vždy bude sehrávat klí ovou roli 

v mezinárodní konkurenci a životní úrovni“, íká prof. Mat jka[9], který rovn ž definuje „zá-

kladní míru produktivity“ , což je velikost  p idané hodnoty (PH) na 1 pracovníka a je defino-

vaná vzorcem:. 

PRPR Produktivita na 1 pracovníka 

PH P idaná hodnota 

 P epo tený stav všech pracovník  ve sledovaném období 

  

A zárove  definuje vzájemnou provázanost produktivity, konkurenceschopnosti a ži-

votní úrovn  následující rovnicí [10]: 

í í

í á á

á á
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 Tento tzv. pyramidální rozklad dokazuje vzájemnou propojenost p idané hodnoty a 

osobních náklad . Zárove  je možno rovnici (23) interpretovat mimo jiné tak, že: zvýší-li se 

p i konstantní produktivit  mzdová úrove  nepodloženým zvýšením mezd, toto se nep ízniv

promítne do konkurenceschopnosti podnikatelského subjektu.  

 Jednoduše e eno: pro potenciálního zákazníka budou výrobky drahé, tudíž nekonku-

renceschopné.  

 Metodika výpo tu produktivity práce z p idané hodnoty je nejp ísn jší, ale zárove

nejp esn jší ukazatel efektivního chování podniku zachycující výkonnost ve vztahu k nákla-

d m na mzdy pracovník .  

 V dlouhodobém asovém horizontu je pro zdravé fungování podniku nutnost r stu 

ukazatele, ve výjime ných p ípadech maximáln  krátkodobá stagnace.   

 V p ípad , že trendy mají klesající úrove  je povinnosti managementu provést analýzu 

d vod  poklesu, v etn  rozboru pracovních podmínek, vybavenosti strojním parkem a 

v neposlední ad  rozbor zažitých pracovních a technologických postup , které mohou být 

rovn ž p í inou nep íznivého vývoje v asové ad . 

4. P idaná hodnota a efektivní chování 

 P i hodnocení výkonnosti podniku je velmi problematická vypovídací schopnost vý-

sledku hospoda ení, tj. zisku p ed zdan ním. Z tohoto d vodu bylo v manažerské praxi proká-

záno, že daleko korektn jší a p esn jší ukazatel s následnou vyšší vypovídací schopnosti je 

p idaná hodnota (PH), která je po ítána z výkazu zisku a ztráty následovn : 

ž –

Po následné úprav : 

        PH = Obch. Marže + CV – VS / * 

dostaneme vztah pro efektivnost podniku p i tvorb  p idané hodnoty, a tento ukazatel je defi-

nován: 

(14)  

PH 

N
= 

CV

N
+

ObM

N
- 

VS

N

PH 
N             index efektivního chování podnikatelského subjektu  (EfB) 

CV
N             index nákladové efektivnosti                                       (EfN) 
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ObM
N          index obchodní efektivnosti                                         (EfOb) 

VS
N             index technologické efektivnosti                                 (EfTg) 

(15)  

EfB  = EfN  + EfOb - 

 Tento výpo et je možno brát jako celkový ukazatel efektivního chování podnikatel-

ského subjektu, tedy umí-li efektivn  a ekonomicky využívat své zdroje nutné pro svou hlavní 

podnikatelskou innost. Kdy zejména výkonová spot eba uvedená v posledním zlomku musí 

mít neustále klesající tendenci.  

4.1. Duální rovnice p idané hodnoty 

Smetana rovn ž v kapitole „Problematická vypovídací schopnost výsledku hospoda e-

ní“ [14], upozor uje na dv  defini ní rovnice, které sice logicky vyplývají z ú etnictví, ale 

provozní manaže i si to ve v tšin  p ípad  neuv domují. Výpo ty pro p idané hodnoty jsou 

následující:   

Pro „tvorbu“ p idané hodnoty: 

í ž Ž ží – Á ží

Á

á ž

ž –

Kde:  

Obch. Marže  + CV   je ukazatelem  cenové úsp šnosti subjektu na trhu  

VS    je mírou výrobn  obslužné náro nosti, resp. racionality podnikových 

proces

A nákladová rovnice pro „finan ní spot ebu“ p idané hodnoty. 
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Spojením rovnic (17) – tvorba PH a (18) – finan ní spot eba PH je dosaženo tzv.“defini ní 

rovnice duálního charakteru p idané hodnoty“, která má tvar:  

PH = (Obch. Marže  + CV ) – VS  VH +ON+ODP+FN +    [CZK] 

                           Tvorba PH                                    Spot eba PH

                

Tabulka 4.  P ehled tvorby a spot eby p idané hodnoty                                                                            Zdroj : vlastní 

Tvorba p idané hodnoty se skládá  Spot eba p idané hodnoty se skládá 

+ Tržby za prodané zboží = Osobní náklady 

- Náklady na prodané zboží + Mzdové náklady 

= Obchodní marže + Odm ny len m orgán m podniku 

= Výkony + Náklady na sociální zabezpe ení 

  + Tržby za prodej vlastních výrobk  a služeb + Sociální náklady 

  +
Zm na stavu podnikových zásob vlastní 
výroby 

+ Odpisy DHM, DNM 

  + Aktivace + Dan

= Výkonová spot eba + Nákladové úroky 

  + Spot eba materiálu a energie + Ostatní náklady 

  + Služby 

= Tvorba PH = Spot eba PH 

  

 P i pohledu na rovnice p idané hodnoty a tabulku 4. je tímto z ejmé, že ne výsledek 

hospoda ení VH, ale z celkové vytvo ené p idané hodnoty jsou hrazeny:   

• mzdové náklady, v etn  zákonných pojišt ní, které potažmo ur ují míru životní úrovn

• podnikové investice  velikost inovací  konkurenceschopnost = velikost odpis

• úroky z poskytnutých úv r  – ímž je áste n  financován bankovní sektor

• dan  = p íjmy státního rozpo tu  z toho plynoucí ve ejné výdaje na školství, státní sprá-

vu, atd.

  

 Záv rem Smetana uvádí že: „…sledovat a vyhodnocovat v eských podmínkách vý-

sledek hospoda ení z pohledu strategického ízení podnikatelských subjekt  je ztráta asu, 

není k ni emu, protože v domácích podmínkách jde o nejvíce zmanipulovaný a zdeformovaný 

parametr…“[14]. 
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4.2. Nízká úrove  p idané hodnoty v R 

 P idaná hodnota u eských výrobc  je mnohdy ve srovnání se zem mi EU15, resp. 

EU27 stálé nízká. Tyto záv ry se objevují v analýzách zahrani ního obchodu již od roku 

1992, zárove  tuto skute nost potvrzují dlouhodobé statistiky eského statistického ú adu i 

Ministerstva pr myslu a obchodu R. 

 Na Pátém Fóru o „Znalostní ekonomice“ (Praha, B ezen/2006) bylo v záv re ném 

dokumentu konstatováno, že: „…Vzd lání, výzkum, vývoj a inovace mohou velkou m rou 

p isp t k ekonomickému r stu národních ekonomik a kompenzovat tak nep íznivé vn jší fak-

tory globální ekonomiky…“. Prof. Milan Zelený, který rovn ž upozornil, že znalosti a inova-

ce promítnuté do r stu p idané hodnoty dominují v  konkurenceschopnosti podnik . V záv ru 

uvedl, že hospodá ská strategie v R doposud v bec neodráží pozitivní sv tové trendy 

v rozvoji konkurenceschopnosti eských podnik . 

5. Nástrahy  ekonomického uvažování 

 Auto i Samuelson, Nordhaus [13] uvád jí velmi d ležité principy a zásady, které musí 

respektovat každý manažer p i ešení praktických každodenních ekonomických problém

spojených s ízením. Jedná se zejména o analýzy produktivity práce, které jsou v praxi obecn

provád ny dv ma zp soby: 

Jednofaktorové – produktivita práce se pom uje vždy k jednomu konkrétnímu  

               faktoru, nap . objem výroby/1odpracovaná hodina, nebo  tržby / 1 pra  

               covník. 

Vícefaktorové -   tzv. multiplika ní, které ukazují vzájemný pom r skute né hodnoty  

 celkového výstupu na kombinovaných vstupech, zejména práce a kapitálu. 

 Z d vod  možných nep esností p i rozborech produktivity je ovšem zapot ebí vyvaro-

vaní se n kterých tzv. „nástrah“, které by mohly zjišt né výsledky velmi zásadním zp sobem 

ovliv ovat, resp. zkreslovat. Mezi tyto „nástrahy“ pat í:  

5.1. Nedodržení principu - Ceteris Paribus 

 V ekonomické praxi je asto sledován jeden ur itý ekonomický parametr, jehož hod-

nota je ovliv ována dalšími n-faktory (podmínkami - nezávislé prom nné x1,x2,x3,…xn). 

Chceme-li v ekonomické analýze dosáhnout signifikantní výsledek (statisticky významný), 

musí být podmínky, ve kterých je analýza parametru „y“ provedena stále stejné, tj. konstantní, 
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krom  jedné nezávislé prom nné. Matematicky je možno princip Ceteris Paribus zapsat nap . 

pro jednu nezávisle prom nnou x2 ,  y=f(x2)x1,x3,x4…xi=const 

  

5.2. Omyly 

 Omyly vedou velmi asto ke zkreslení analyzovaných údaj , nap . chyby „poté => 

tedy proto“, kdy jde asto o mylnou interpretaci dvou jev . Nap . jev „A“ p edchází jevu „B“, 

což zpravidla ješt  nedokazuje, že skute nost „A“ je p í innou události jevu „B“. 

 Jednou z dalších chyb m že být „chybné usuzování z ástí na celek aneb celek není 

vždy sumou jeho všech ástí“, tzn., že díl í tvrzení nemusí být vždy pravdivé pro celý zkou-

maný celek. P íkladem m že být: „ když jednotlivec vyd lává mnoho pen z, bude se mít lépe, 

avšak jestliže budou vyd lávat všichni hodn  pen z, nikdo na tom nebude lépe“. 

5.3. Subjektivnost záv r

Jedná se o nejv tší lé ku v uvažování, studiu i interpretaci záv r . Zejména 

v ekonomii jde o velmi nebezpe ný jev, kdy subjektivnost záv r  m že ohrozit celý systém, 

což bylo z etelné v roce 2008, kdy jednou z p í in ekonomické krize byly subjektivní „nápa-

dy“ maklé  a prodejc  bankovních produkt . 

5.4. Zákon pr m rných ísel 

 Na rozdíl od spole enských v d, ekonomické zákonitosti platí v pr m ru, nikoliv pro 

každý jednotlivý p ípad, kdy nejistota v ekonomickém život  je siln  ovlivn na lidským cho-

váním, což jinak e eno, pr m rné chování skupin, lze p edvídat mnohem lépe a p esn ji, než 

chování jednotlivce.   

6. Hodnotové ukazatele 

Analýza hodnotových ukazatel  je prvotním po inem p i zkoumání podnikových pro-

ces  vzhledem k jejich nákladovosti a výsledné efektivit . Nejen pro výrobek, ale také pro 

podnikové procesy je prvotním úkolem nejen snížit nákladovost, ale p edevším zvyšovat je-

jich p idanou hodnotu.  
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6.1. Ukazatel produktivity práce 

 Jak již bylo uvedeno výše, ukazatele produktivity práce zachycují výkonnost podniku 

ve vztahu k náklad m na své zam stnance, kde tento ukazatel znamená, s jakou efektivitou 

umí podnik využívat spot ebu lidské práce p i výrob  svých produkt . Tyto ukazatele musí 

brát výkonný management velmi vážn , již jen z d vod , že spot eba lidské práce je nejd le-

žit jším výrobním faktorem, a ve v tšin  p ípad  rovn ž nejdražším faktorem z pohledu ná-

kladovosti. Produktivita práce je stejn  jako jiné produktivity po ítána pom rem výstup  ke 

vstup m, kdy za vstupy je dosazována spot eba živé práce. 

 Je vhodné si uv domit, že m ení produktivity práce je provád no p evážn  u d lnic-

kých profesí, jelikož u t chto profesí je pom rn  snadné a p esné m ení produktivity.  

ž é á
ý

á ž á á

 Synek[15] uvádí velmi d ležitý vztah v ekonomice podniku, který je založen na pom -

ru produktivity práce a pr m rných mezd, ve kterém platí že : „… v dob e ízeném podniku 

produktivita práce (PRPR) roste rychleji než pr m rné mzdy (MZD).“ 

í

Vyjád eno podrobným rozkladem : 

ý í

ý
ý

MZD/Výkony mzdová nákladnost na výrobu 

MZD/Pracovníka pr m rné mzdy na pracovníka 

Výstupy/Vstupy  produktivita práce 

 Z uvedeného vztahu jasn  plyne skute nost, že: mají-li klesat mzdové náklady na vý-

robu p i r stu pr m rných mezd, musí produktivita práce r st rychleji, než rostou pr m rné 
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mzdy.  Klesající mzdová náro nost umož uje podniku jeho dlouhodobý r st a jeho konkuren-

ceschopnost. Vyjád eno matematicky[15] : 

í í

6.2. Soustavy nerovnic v hodnotových ukazatelích produktivity  

 V hodnotových analýzách, kde je posuzována velikost r zných ukazatel , je d ležitá 

p esná interpretace výsledk  spole n  s grafickým znázorn ním trend , které zvyšují p ehled-

nost. 

 Pro prvotní posouzení vývoje jsou v praxi užívány nerovnice sestavené z jednotlivých 

index  analyzovaných ukazatel , kdy pro své vypovídací schopnosti jsou brány jako ukazate-

le charakterizující základní oblasti v ekonomice podniku. Z nerovnic byl postupn  sestaven 

celý soubor ozna ovaný jeho autorem prof. Hoffmannem jako tzv. ekonomický normál. 

 Nerovnice jsou vždy sestaveny tak, aby p i ekonomicky žádoucím vývoji ukazatel

hodnoty jejich index  zleva doprava klesaly. Žádoucí vztahy mezi ukazateli jsou odvozovány 

z logiky v ci.  P íkladem  nech  je vztah mezi výkony, pr m rnými mzdami a po ty pracov-

ník  , kdy lze demonstrovat normálovou nerovnici a tvrzení o r stu mezd. 

(24)  

I
v

>I
mzd

>I
p

Iv index r stu výkon

Imzd index r stu mezd 

Ip index r stu po tu pracovník

 Takto vytvo ené vztahy jsou ozna ovány jako normálové, nebo  odpovídají normál-

nímu, tj. „zdravému“ vývoji ekonomiky v podnikatelském subjektu, p i emž odchylky od 

tohoto vývoje signalizují nežádoucí vývoj. Ovšem dle Synka [15] nejsou tyto normálové 

vztahy absolutn  platné, protože jejich vypovídací schopnost je v delším asovém období. 



24 

 Podle Hoffmana11 a Synka, kte í se ve své mnohaleté praxi zabývají ekonomikou pod-

niku jsou nejb žn jší soustavy normálových nerovnic následující: 

(25)  

IV > IP   zajiš uje r st produktivity práce  

IMZD > IP zajiš uje r st pr m rných mezd  

IV > IMZD  zajiš uje rychlejší r st produktivity práce než mezd  

IV > IMAT  zajiš uje r st výroby p i materiálových úsporách  

IV > IDHM zajiš uje vyšší využívání DHM  

IV >  Izas  zajiš uje zvyšování obratu zásob  

ICZ > IZ   zajiš uje úspory na daních  

IZ > IV > IP  zajiš uje snižování náklad  a r st produktivity práce  

IV > IDHM > IP  zajiš uje vyšší využití DHM a vyšší vybavenost pracovník  DHM  

ICZ > IZ > IPH > IV > IMZD > IP    kombinace d ív jších vztah   

IZ/MZD > IZ/DHM > IZ/V > IV/P > IDHM/P > IV/ZP > 1   kombinace d ív jších vztah   

V  výkony  P po et pracovník  Z  zisk 

MZD mzdy  ZAS zásoby CZ istý zisk 

MAT spot eba materiálu DHM dlouhodobý majetek PH p idaná hodnota 

I index r stu hodnoty 

6.3. Hodnocení celkové produktivity  

 P i hodnocení výkonnosti podniku bývá v praxi ve velké mí e využíváno hodnocení 

pomocí produktivity. Toto hodnocení bývá v astých p ípadech vztaženo jen k produktivit

práce, p i emž si analytici neuv domují, že práce je pouze jedním z výrobních faktor .  

 Proto je nutno p i posuzování produktivity zohled ovat produktivitu všech výrobních 

faktor , což jsou: spot eba materiálu, energie, služby (výkonová spot eba), ale zejména asto 

opomíjenou spot ebu kapitálu [11]. V praxi je používáno jako ozna ení Total Factor Produ-

ctivity (TFP), vycházejíce ze základní rovnice produktivity: 

                                                 
11 prof. Ing. RCDr. Václav Hoffmann, CSc. dr. h. c. (* 1928) absolvoval  Vysokou školu v d hospodá ských v roce 1952. 

Podílel se na založení Vysoké školy ekonomické, kde se v roce 1964 habilitoval. V roce 1968 byl jmenován profesorem 

pro obor ekonomiky pr myslu. 
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 P i vlastní konstrukci produktivity souhrnu všech faktor  (TPF) je vycházeno 

z výkazu zisk  a ztráty. Podle Neumaierové, Neumaiera [11]  jsou za výstupy ozna eny veš-

keré výnosové položky a  za vstupy jsou považovány veškeré spot eby materiál , energií, 

mzdových náklad , ale i dalších náklad  spojených s dosažením výnos . Proto je nutno do 

jmenovatele vzorce dosadit veškeré nákladové položky z výkazu zisk  a ztráty. 

 Jelikož p i p em n  vstup  na výstupy podniky, pop . nákladová st ediska využívají 

r zné druhy vstup  (práce, materiál, kapitál), je možno konstatovat dle Koontze, Weihricha 

[6], že: – „Celkový faktor produktivity kombinuje r zné vstupy pro dosažení složeného vý-

stupu“, Z tohoto d vodu je pro podnik (nákladové st edisko) primárn  ur ující ukazatel cel-

kové produktivity. 

á
ý

á á á

 Neumaierová, Neumaier rovn ž poukazují na skute nost, že souhrnná produktivita je 

ve své podstat  pouze identickým neboli alternativním vyjád ením ukazatele EVA – ekono-

mické p idané hodnoty ( Economic Value Added). 

7. Kritéria ziskového potenciálu pro tvorbu p idané hodnoty 

 Z mnohaleté manažerské praxe Smetana v projektu „Signály v asné výstrahy v ízení 

podnik “ uvádí, že pro reálné ízení podniku a rychlou orientaci skute né ekonomické vý-

konnosti mají daleko vyšší vypovídací schopnosti než pom rové finan ní ukazatele mimo jiné 

tzv. „Rozdílová kritéria ziskového potenciálu (ZP) odvozená pomocí p idané hodnoty“
12

, což 

bylo prokázáno dlouhodobými zdrojovými analýzami.  

                                                 
12 Z rovnice (19) na str. 19 vyplývá,  že vytvo ená PH by m la pokrýt náklady na osobní (ON), odpisy, (ODP), finan ní 

náklady (FN) a ostatní náklady ( OST). Teprve pak za neme vytvá et zisk (VH). Výše PH musí být velká, aby krom  pokry-

tí všech náklad  byla ješt  potenciální možnost, vytvo it zisk. Proto byl použit název „ziskový potenciál“ (ZP). Není-li výše 

PH dostate ná, nap . 0 < PH > ON, pak mluvíme o ziskovém potenciálu 1. Stupn .  (ZP (10)), viz rovnice (28)-(33) na stran

25. a 26. diplomové práce.  
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 Kritéria ziskového potenciálu nultého až tvrtého stupn  jsou definována v následujících 

rovnicích. 

(00)

 Jde o základní kritérium pro životaschopnost podniku, kdy p idaná hodnota musí vy-

kazovat kladný výsledek, to znamená, že tržby pokrývají alespo  výkonovou spot ebu. V p í-

pad , že PH=0, platí že VS=CV+ObM. 

 Vytvo ená p idaná hodnota pokrývá jen osobní náklady. 

–

 Z hlediska Cash Flow jsou asto odpisy (ODP) jedny z hlavních a p itom stabilních 

zdroj  interního financování.  

ZP 30 :   PH – ON+ODP+ FN CZK

 Nejnáro n jší kritérium, kdy p idaná hodnota musí krom  osobních náklad , odpis

pokrýt zárove  finan ní náklady. Nejd ležit jší kritérium v b žné ídící praxi. 

ZP 40 :   PH – ON+FN K] 

 Toto kritérium je vypovídající ve smyslu „projídání odpis “, p idaná hodnota sice po-

krývá osobní a finan ní náklady, ale již netvo í finan ní prost edky pro investi ní rozvoj pod-

niku, což mívá za následek zastarávání strojního vybavení a z toho plynoucí ztrátu konkuren-

ceschopnosti. 

Z hlediska absolutní p idané hodnoty musí platit, že: 

ZP 00  < ZP 10  < ZP 20  < ZP 30



27 

8. Ekonomická p idaná hodnota 

 EVA (Economic Valeu Added) je absolutní veli ina s vypovídací schopností pro maji-

tele, akcioná e i investory zda podnik v daném roce tvo il ekonomickou hodnotu13. Ukazatel 

EVA je možno definovat jako jistý nadzisk nad rámec alternativní investice.  

 Platí rovn ž skute nost, že ekonomický zisk je nižší než ú etní zisk a to o hodnotu 

náklad  na vlastní kapitál, kdy hodnota náklad  na vlastní kapitál je sou inem sazby alterna-

tivního nákladu na vlastní kapitál a vlastního kapitálu[15]. 

 P i rozboru ekonomické p idané hodnoty je jedním z  prvotních krok  ujasn ní, 

s jakým kapitálem bude p i výpo tech uvažováno a  následným ur ením kapitálového nákla-

du.  

Nejpoužívan jší metody jsou: 

EVA equity  - v této variant  výpo tu je uvažováno pouze s vlastním kapitálem (VK), což 

znamená, že náklady kapitálu jsou po ítány pouze z vlastního kapitálu. Do 

výnosu tedy nejsou zapo ítávány výnosy z poskytnutého cizího kapitálu, tj. 

placené úroky, které obrazn e eno zvyšují ú etní zisk, jelikož placené úroky 

jsou nákladovou položkou. 

EVA entity  -  oproti EVA equity není v metodice EVA entity rozlišován p vod poskytnutého 

kapitálu a do výpo t  jsou zahrnovány jak vlastní kapitál, tak poskytnuté cizí 

zdroje, tzn., že ve výsledku hospoda ení jsou rovn ž zahrnuty náklady ze za-

placených úrok .  

 Dle metodiky autorské spole nosti Stern Stewart & Co. je základním vzorcem pro 

výpo et ukazatele ekonomické p idané hodnoty následující: 

–

ý í ú

WACC  pr m rné vážené náklady kapitálu 

C   celkový investovaný kapitál 

                                                 
13 Ukazatel EVA vychází z mikroekonomického pojetí cíle firmy – maximalizace zisku, kdy zisk zde rozumíme ekonomický. 

Vyjad uje zájem vlastník  a investor . Pojem byl vytvo ený v roce 1993 americkou konzulta ní firmou Stern Stewart Ma-

nagement Services. EVA – registrovaná ochranná známka firmy Stern Stewart & Co. 
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8.1. NOPAT 

 NOPAT (Net Operation Profit After Tax), ili istý provozní zisk po zdan ní a p ímo 

souvisí s hlavní provozní inností podniku. Vyjad uje zdan ný zisk, ve kterém nejsou ode te-

ny placené úroky z cizího kapitálu. Tím má tento ukazatel daleko v tší vypovídající hodnotu 

pro vlastníky a v itele. Pro výpo et NOPATu má takto upravený provozní výsledek tvar:

NOPAT = EBIT x 1-d

8.1.1. Úpravy výsledku hospoda ení pro výpo et NOPAT 

 Výpo et se provádí bu  z výsledku hospoda ení za b žnou innost, nebo provozního 

výsledku hospoda ení. P ed samotným výpo tem je však nutno upravit výsledek hospoda ení 

o hodnoty, které mohou ovliv ovat kone ný výsledek. Úpravy jsou uvedeny v tabulce 5. 

                         Tabulka 5.  Úpravy pro pot eby NOPAT                                                       Zdroj : [11]  

Výsledek hospoda ení za b žnou innost 

+ Aktivivané náklady s dlouhodobým ú inkem 

+ Odpisy goodwil 

+ mimo ádné ztráty 

+ nákladové úroky 

+ tvorba tichých rezerv 

+ náklady spojené s neoperativním majetkem 

+ leasingové úroky 
    

- Odpisy majetku pronajatého na leasing 

- mimo ádné zisky 

- erpání tichých rezerv 

- výnosy neoperativního majetku 

- upravená da

= NOPAT 
  

Z ryze logického pohledu je možno tabulku 5. interpretovat takto: „… pro výpo et NOPAT je 

nutno zahrnout nebo vylou it veškeré náklady a výnosy, které p ímo nesouvisí s hlavní pro-

vozní inností analyzovaného podniku“. 
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9. Faktory ovliv ující ekonomickou p idanou hodnotu 

 Pro zvyšování hodnoty podniku je nutno znát faktory, které zásadn  ovliv ují velikost 

EVA.  P íklad rozkladu je znázorn n na obr. 2. tzv. „Generátor hodnoty EVA“, kde jsou zná-

zorn ny vztahy mezi faktory, jenž mohou zásadním zp sobem ovliv ovat velikost ekonomic-

ké p idané hodnoty. 

Mezi oblasti generující hodnotu EVA pat í: 

Oblast provozní -  je ur ována p edevším istým provozním ziskem – NOPAT, kdy zvyšo-

vání NOPAT má p ímý vliv na zvyšování EVA. 

Oblast financování - ur ující složkou této oblasti jsou pr m rné vážené náklady na kapitál – 

WACC, kde se odráží náklady jednotlivých složek kapitálu, jak vlastní-

ho, tak cizího, v etn  velikosti rizik. Snižování WACC vede ke zvyšová-

ní EVA. 

Oblast investi ní -  tuto oblast reprezentuje hodnota investovaného kapitálu, mezi které pat í 

jak dlouhodobý majetek tak i istý pracovní kapitál. EVA je zvyšována 

klesající hodnotou investovaného kapitálu. 

  

        

  

        Obr. 2.  Generátor hodnoty konceptu EVA                                                                                             Zdroj : [5] 
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10. Benchmarkingový diagnostický systém finan ních indikátor  INFA 

 Benchmarkingový diagnostický systém finan ních indikátor  INFA je výsledkem spo-

lupráce Ministerstva pr myslu a obchodu s Vysokou školou ekonomickou - Doc. Ing. Inkou 

Neumaierovou, CSc. a Ing. Ivanem Neumaierem - autory metodiky INFA. 

 Tento systém slouží podnik m k ov ení jejich finan ního zdraví a porovnání jejich 

výsledk  s nejlepšími podniky v daném odv tví nebo pr m rem za odv tví. Slouží k identifi-

kaci hlavních p edností firmy a nejpal iv jších problém , které m že pomoci odhalit a tímto 

p edstavuje první krok k jejich ešení. 

 Zdrojem dat je statistické šet ení eského statistického ú adu, kdy je pokryto celé ve-

likostní spektrum podnik  a živností -dopo ty za firmy s 0-19 zam stnanci, výb rem za pod-

niky s 20-49 zam stnanci a celoplošným šet ením u podnik  s 50 a více zam stnanci.  

 Jedine nost zpracování spo ívá v kombinaci individuálních dat ze dvou výkaz SÚ a 

individuálního šet ení podnikových dat. Vzniklá databáze podnik  vykazuje pr m rný podíl 

na obratu v i všem podnik m v jednotlivých odv tvích[22]. 

 Nespornou výhodou tohoto modelu je anonymita p i vyhotovování analýz, kdy tyto 

analýzy nejsou nijak uchovávány pro další zpracování, takže slouží jen pro daný subjekt, kte-

rý zadává hodnoty do p edem p ipravených formulá . Proto i ne zcela finan n  zdravý pod-

nik si m že nechat vygenerovat analýzu skute ného stavu. 

 Model INFA je p i porovnávání výkonnosti podnik  mezi sebou v daném oborovém 

odv tví principov  založen na porovnávání Spreadu = ROE–re, kde : „ROE“ - rentabilita 

vlastního kapitálu a „re“ – alternativní náklad na vlastní kapitál. Vzájemný vtah mezi eko-

nomickým ukazatelem EVA a Spreadu ukazuje graf na obr. 3., z ehož plyne skute nost, že 

velikost ekonomické p idané hodnoty m že být ovliv ována bu  velikostí rozp tí  spraed  

nebo velikostí vlastního kapitálu.  

                                                            

    Obr. 3. Vztah mezi EVA a Spread                                                                                    zdroj: [11] 
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 Pro výpo et ekonomické p idané hodnoty dle metodiky INFA je používán vzorec, 

který je tvo en sou inem spread a vlastního kapitálu. 

  

EVA     ekonomická p idaná hodnota 

ROE    rentabilita vlastního kapitálu 

re   alternativní náklad na vlastní kapitál 

VK      vlastní kapitál 

 Pro vlastníky je jedin  možný a p ípustný  Spread, tj. (ROE –re ) > 0,  protože práv

v tomto p ípad  investice do podniku majiteli p ináší vyšší zisk, než možná jiná alternativní 

investice. V opa ném p ípad snižuje podnik majitel m svým provozem jejich investice do 

podnikání.  

  

11.  Zvyšování produktivity a výkonnosti 

 Ze shora uvedeného vyplývá, že zvyšování produktivity práce, potažmo konkurence-

schopnosti je v dnešní turbulentní dob  jedním ze základních pilí  pro schopnost podniku 

obstát v konkuren ním prost edí. Z tohoto d vod  je žádoucí jednotlivé produktivity sledovat, 

vyhodnocovat a následn  p ijímat opat ení, které budou p í iny stagnace, i dokonce poklesu 

eliminovat.  

Za nežádoucí p í iny nízkých produktivit je možno považovat: 

• Nedokonalá synchronizace jednotlivých na sebe navazujících proces – nákladné prostoje. 

• Zbyte n  vysoké neopodstatn né náklady. 

• Chybná rozhodnutí výkonného managementu. 

  

 Jednou z manažerských metod p i odstra ování nedostatk  ve výrob  je popsána v 

knize E.M. Goldratta „Teorie omezení“. Principem této teorie je p edpoklad, že v každém 

procesu je jev, který svým výskytem zabra uje dosahování možných vyšších výkon . Pojme-

nování a následné odstran ní nežádoucího jevu následn  výrazn  zvyšuje výkonnost celého 

procesu. Odstra ování nežádoucích jev  probíhá v p ti krocích, kterými jsou: 

• Nalezení a pojmenování omezení v systému 
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• Rozhodnutí o maximálním využití omezení 

• Pod ízení rozhodnutí  

• Odstran ní omezení 

• Návrat na za átek  

 Uvedená „Teorie omezení“ je v manažerské praxi azena k tzv. novým podnikovým 

systém m, mezi které rovn ž pat í : Just-in-Time, Total Quality Management, Six Sigma, 

TPS – (Toyta Production System), znám jší jako - Štíhlá výroba. 

Autor Synek [17]  rozši uje nové podnikové systémy o tyto procesy: 

Lean production - štíhlá produkce eliminující ztrátovost proces  využívající úplného Just-in 

  Time, neboli eliminaci zásob dokonalou synchroniza 

 ci jejich dodávek. 

Lean management - tzn. štíhlý management kladoucí d raz na týmovou práci. 

Redukce náklad  - využití outsourcingu, standardizace, apod. 

Zvyšování kvality -  ízení podle norem ISO ady 9000, implementace kompletních 

 systém ízení kvality jako je nap . TQM. 

Redukce asu -zkracování výrobního cyklu, doby vývoje, distribuce, tyto mají za cíl minima 

lizaci meziopera ních as , p i kterých nedochází k tvorb  hodnoty.  

ízení zákazníkem - detailní zkoumání m nících se požadavk  zákazníka a následná 

 implementace do výroby. 

Zapojení zam stnanc  do ízení - umož uje zam stnanc m p icházet s návrhy pro 

 možné zlepšení.  

Zapojení dodavatel  - úzká spolupráce s dodavateli je nezbytným p edpokladem 

 pro zavedení systém  Just-in-Time. 

Hodnotová analýza -hledání a navrhování ešení funkcí zkoumaného objektu s cílem 

 zvýšit jeho efektivnost. 

Integrace informa ních systém -  podporujících ízení proces  – MRP I, MRP II 
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PRAKTICKÁ ÁST 

 V praktické ásti je provedena aplikace poznatk  z teoretické ásti, kdy jsou porovná-

vány ekonomické ukazatele zejména výrobního st ediska, které je hlavním st ediskem výrob-

ního podniku Ferrmon, spol. s r.o. V záv re né ásti jsou provedeny výpo ty pom rových 

ukazatel  a produktivit za celý podnik. 

  V p íloze diplomové práce jsou uvedeny výstupy v podob  graf  z benchmarkingové-

ho diagnostického systému finan ních indikátor  INFA. 

12. Technickoekonomická charakteristika podniku 

Výrobní spole nost  Ferrmon, spol. s r.o. byla založena v roce 1991 jako spole nost 

zabývající se výrobou a montáží ocelových konstrukcí. Výrobním programem je azena mezi 

výrobce st edn  t žkých ocelových konstrukcí – ve ty ech výrobních halách je vyráb no 

pr m rn  280 t ocelových konstrukcí m sí n , a je zde zákazník m nabídnut uzav ený kruh 

výroby, protože v  kalendá ním roce 2006 vedení spole nosti investovalo za p isp ní fond  z 

EU do výstavby a zprovozn ní nového provozu lakovny, ímž bylo dosaženo kompletního 

výrobního programu spole nosti.  

 A v roce 2008 došlo k rozd lení podniku odšt pením se vznikem jedné nástupnické 

organizace. 

Ve spole nosti Ferrmon, spol. s r.o. našlo uplatn ní p es 150 pracovník  od d lnic-

kých profesí až po techniky. V dob  konjunktury spole nost spolupracovala s více než  sty 

dalšími pracovníky z  kooperujících menších spole ností. S nástupem hospodá ské recese 

byly stavy zam stnanc  a spolupracujících spole ností výrazn  redukovány. 

12.1. Výrobní program spole nosti 

Hlavní výrobní program podniku tvo í výroba ocelových konstrukcí, provád ní staveb, 

jejich zm n, udržovacích prací na nich a jejich odstra ování. Dále pak kone ná povrchová 

úprava, v etn  zušlech ování kov . Významnou ást programu spole nosti tvo í montáže 

technologických za ízení. 

 V obchodní innosti jsou výnosy tvo eny z koup  zboží za ú elem dalšího prodeje. 

12.2. Zázemí spole nosti 

Podnik zam stnává v sou asnosti 119 zam stnanc , z toho 4 se zdravotním postiže-

ním. K hlavním profesím pat í záme ník, svá e , montér OK a obráb  kov . Rovn ž spolu-
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pracuje s odbornými u ilišti v regionu p i zajiš ování praktické výuky u , kdy nejlepší u ni 

mají možnost po vyu ení nastoupit do podniku na trvalý pracovní pom r. 

12.3. Systém ízení jakosti 

Podnik prokazuje zp sobilost výrobních a montážních inností níže uvedenými certi-

fikáty. Rovn ž má zavedený a udržovaný systém managementu jakosti a environmentálního 

managementu (EMS) pro provád ní pozemních a inženýrských staveb, pro výrobu, montáž 

ocelových konstrukci a technologických celk . 

Certifikáty a oprávn ní: 

SN EN ISO 9001:2001 a SN EN 729-2, vydal STAVCERT Praha  

SN EN ISO 14001:2005, vydal STAVCERT Praha  

SN 732601 Z2:1996, vydal STAVCERT Praha  

SN 732601 Z2:1996 s rozší ením, vydal TÜV CZ a D  

SN EN 729-2:1996, vydal TZÚS  

DIN 18800-7 Klasse E, vydal SLV-Berlín-Brandenburg 

12.4. Marketing 

 Marketingová innost je zajištována úsekem obchodního editele, obchodním edite-

lem, editelem spole nosti a jednatelem spole nosti. 

Významné realizované stavby  

• Dodávka OK a montáž pro akci „Fórum Nová Karolína Ostrava“  

• Dodávka OK a montáž pro akci „Dodávka a montáž OK-nižší ást + zast ešení kori-

doruhala Huisman, Sviadnov"  

• Dodávka OK a montáž pro akci „AEME - Opravárenské centrum - Pr myslová zóna 

Trian   gle Žatec“ 

• Dodávka  OK  a  montáž  pro  akci „Diamo  Straž pod  Ralskem-  Neutraliza ní a 

• dekontamina ní stanice NDS 10“ 

• Výroba a montáž OK pro akci „Potrubní most - Nová granulace smoly - DEZA, Va-

lašské Mezi í í“ 
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12.5. Úrove ízení 

Spole nost zastupuje jediný majitel, který je zárove  jednatelem spole nosti a t i pro-

kuristé. Majiteli jsou p edkládány m sí ní výsledky hospoda ení jednotlivých st edisek. 

Ve druhé úrovni je editel spole nosti, který ídí všechna st ediska, ídí výb r zakázek 

a jedná s klienty a dodavateli. Jemu pod ízení jsou editel povrchové ochrany a editel výroby, 

pod kterého spadá st edisko výroby a st edisko montáží. 

Vedoucí st edisek tvo í t etí úrove  a mají plnou zodpov dnost za organizaci a správ-

né fungování svého úseku výroby a zárove  komunikují mezi sebou p i koordinaci výroby. 

Ve t etí úrovni ízení jsou zahrnuti pracovníci THP, kte í zodpovídají za správnost, 

jednotlivých proces  na jejich odd leních, dbají na dodržování termín  a plynulost práce. 

Jsou to mist i, vedoucí technolog, zásobova  a další. 

V poslední, tvrté úrovni jsou pracovníci d lnických profesí, mezi které pat í: záme -

níci, svá e i, idi i, lakýrníci.  

12.6. Popis podnikových st edisek 

Ve spole nosti Ferrmon, s r.o. jsou vymezeny ty i st ediska.  Jsou to st edisko výro-

by, povrchové ochrany, dále pak st edisko montáží, které provádí montáže ocelových kon-

strukcí a st edisko správní, které zahrnuje ekonomické, obchodní odd lení. 

Jednotlivá st ediska mezi sebou kooperují, ale každé z nich má své výnosy a náklady 

vedeny ve vnitropodnikovém nákladovém ú etnictví samostatn . P ípadné služby mezi sebou 

ú tují na bázi vnitropodnikových cen.  

Výrobní ceny pro každé st edisko jsou ur eny vrcholovým managementem. Náklady 

každého st ediska jsou brány jako prvotní, vstupující do nákladového ú etnictví, z ehož ply-

ne skute nost, že každé st edisko svými nákupy m že ovliv ovat sv j provozní výsledek hos-

poda ení. Výsledek je rovn ž ovliv ován velikosti osobních náklad  a nakupovanými služ-

bami. 

12.7. Ekonomické odd lení 

 Je p ímo pod ízeno nejvyššímu managementu a operativn  je ízeno vedoucím eko-

nomického úseku. V tomto odd lení jsou provád ny veškeré finan ní operace, v etn  mzdové 

agendy a agendy BOZP. 
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12.8. Obchodní odd lení 

Je ízeno obchodn  technickým editelem. Na odd lení jsou dále obchodní referenti, 

mající na starost kompletní zajišt ní zakázek, v etn  koordinace termínu výroby a expedice 

koncovým zákazník m. Úzce spolupracují se st ediskem výroby a povrchové ochrany. 

12.8.1. St edisko povrchové ochrany 

Provoz lakovny je vybaven tryskacím boxem pro ru ní tryskání o rozm rech 16 x 4 x 

4 m, ve kterém se provádí povrchová úprava p ed samotnými nát ry.  Pr myslové nát ry jsou 

aplikovány na povrchy výrobk  vysokotlakým za ízením WIWA nebo GRACO a metalizaci 

provádíme žárovým nást ikem (Zinek, Hliník, Zinakor, apod.). V tomto st edisku je provád -

na veškerá povrchová ochrana vyrobených ocelových konstrukcí, s výjimkou žárového zinko-

vání, které provádí externí podniky mající k tomu p íslušné technologie. Za chod st ediska je 

zodpov dný editel povrchové ochrany. 

12.8.2. St edisko montáží 

Je ízeno editelem výroby, kterému je p ímo zodpov dný mistr montáží, jenž má na 

starosti n kolik montážních skupin. Vzhledem k rozd lení zakázek na tuzemské a zahrani ní a 

tím i horší dostupnosti je na st edisku jeden dispe er, který zajiš uje p edevším logistické 

zajišt ní montáží, v etn  služeb s tím souvisejících. 

12.9. St edisko výroby – analyzované st edisko 

 Analyzované st edisko výroby je jedním ze dvou st edisek spadající pod vedení edite-

le výroby, ale p ímou exekutivu vykonává vedoucí provozu, jemuž jsou pod ízeni vedoucí 

jednotlivých odd lení na st edisku. Organiza n  je uzp sobeno dle schématu na obr. 4.  

 Na st edisku výroby je zaveden dvousm nný provoz a za každou sm nu je zodpov d-

ný sm nový mistr, který je p ímo pod ízen vedoucímu provozu. 

 Tržby z hlavní prozní innosti st ediska jsou tvo eny p edevším z výroby ocelových 

konstrukcí, p ípadn  technologických celk . ást tržeb tvo í prodej kovového odpadu, který 

vzniká p i samotné výrob . 

 Ve výrobní cen  jsou zahrnuty: osobní náklady, výkonová spot eba, pom rná ást od-

pis  a opravy stroj  a za ízení, které jsou p ímo spojeny s provozní inností st ediska. Je tedy 

možno íct, že st edisko by se m lo chovat ve svém provozním ízení jako každá jiná výrobní 

spole nost. 
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 D lnické profese jsou odm ovány na základ  úkolové mzdy, která je tvo ena 

z: „vyrobeného kg konstrukcí x sazba“. Sazby ur uje vedoucí provozu na základ  kalkulací 

jednotlivých zakázek. Režijní d lnické profese jsou odm ovány hodinovou sazbou. Mzdy 

THP pracovník  se skládají ze základního tarifu a pohyblivé složky, závislé na výkonech 

st ediska. 

 Primárními d lnickými profesemi jsou: záme ník a svá e , kdy procentuáln  je cca 70 

% záme ník  a 30 % svá e . Celkové rozd lení profesí je uvedené na obr. 7., kde je rovn ž 

uvedeno procentní zastoupení THP pracovník  a režijních d lnických profesí. Mezi režijní 

d lnické profese pat í: idi i nákladních vozidel, skladníci a obsluha tryskacího za ízení. 

 Ekonomické ízení st ediska spadá do kompetencí vedoucího provozu a je rovn ž 

zodpov dný za ekonomické výkony st ediska. M sí ní výsledky jsou postupovány výrobnímu 

editeli, který následn  provádí ekonomické vyhodnocení. 

Obr. 4.  Organiza ní schéma nákladového st ediska výroby                                                 Zdroj : vlastní zpracování 

13. Analýza výkonnosti nákladového st ediska výroby 

 V praktické ásti diplomové práce je provedena zejména analýza produktivity nákla-

dového st ediska výroby, které je nejv tším st ediskem jak v po tu pracovník , tak ve výši 

celkových výkon  ve výrobní spole nosti Ferrmon, spol. s r.o..  

 Analýza je provedena za období 2009 – 2011. Rok 2009 byl zvolen z praktických d -

vod , jelikož v roce 2009 dozníval celospole enský hospodá ský r st z p edešlých let a za í-

nala se pln  projevovat hospodá ská recese.  
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 Výpo ty byly provád ny z ekonomických ukazatel  st ediska, tj. náklad  a výnos

daného roku a vstupní údaje pro výpo ty jsou uvedeny v tabulce 6.  

 Finan ní a mimo ádné ukazatele jsou zanedbatelné objemu tržeb, nejsou proto zahrnu-

ty ve výpo tech. 

Tabulka 6.  Vybrané vstupní údaje nákladového st ediska výroby                                   Zdroj : interní výkazy st ediska 

Ukazatele / roky  2011 2011 / 2010 2010 2010 / 2009 2009 

Po et pracovník  75 -14,8% 88 -12,9% 101 

Ro ní produkce             [tun/rok] 2 827 -1,8% 2 879 -11,3% 3 245 

Výkony                      [tis.K /rok] 97 558 -3,9% 101 482 -1,3% 102 827 

Výkonová spot eba     [tis.K /rok] 69 294 -2,8% 71 310 8,0% 66 015 

P idaná hodnota          [tis.K /rok] 25 323 -16,1% 30 172 -18,0% 36 812 

Osobní náklady           [tis.K /rok] 25 007 -13,8% 29 008 -2,2% 29 650 

Náklady                      [tis.K /rok] 94 831 -6,1% 100 959 5,3% 95 913 

Obr. 5. Objem m sí ní produkce st ediska výroby z let 2008-2011 [tuny]                                                 Zdroj : vlastní  

 Z tabulky 6. a obr. 5. je z ejmý pokles ro ního objemu výroby, oproti roku 2009 o cca 

360 tun. Tato skute nost m la za následek snižování po tu pracovník , kdy v roce 2011 byl 

stav zam stnanc  nižší o cca 25 % oproti roku 2009.  

 Z obrázku 5. – Grafu objemu produkce je rovn ž z ejmé, které m síce jsou 

v kalendá ním roce tzv. „nejsiln jší“. Tento graf je možno využívat nejen pro st ediskové ana-

lýzy, ale zejména p i plánování výroby. 
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13.1. Produktivita 

 Oproti metodiky OECD a Eurostatu, kdy jsou preferovány ukazatele produktivity prá-

ce na  odpracovanou hodinu nebo na zam stnanou osobu (viz tab. 2. a 3.), jsou v b žné ídí-

cí  praxi používány výpo ty produktivity práce: z výkon , tržeb, ale zejména z p idané hodno-

ty, viz vzorec (11), který je uveden v teoretické ásti. 

Na obr. 6. jsou znázorn ny možnosti kombinací pro výpo et produktivit v nákladovém vý-

robním st edisku.  

  

             Obr. 6.  Schéma kombinací pro výpo et produktivit                                                                        Zdroj: vlastní 

   

13.2. Produktivita z p idané hodnoty 

 Ukazatele produktivity z p idané hodnoty vypovídají o výkonnosti, která je vztažena 

k po tu pracovník , resp. p epo ítávána na jednoho pracovníka. Jak již uvedeno v teoretické 

ást, produktivita z p idané hodnoty je nejp ísn jší a zárove  nejp en jší ukazatel. 

Tabulka 7.  Vypo tené hodnoty produktivity výrobního st ediska z let  2009-2011                          Zdroj: vlastní výpo ty 

Ú etní data  st ediska výroby  2011 2011 / 2009 2010 2010 / 2009 2009 

ON  na 1 prac. (ON/ Prac.)              [K /rok] 333 427 1,1% 329 636 12,3% 293 564 

PH na 1 prac.  (PH/ Prac.)               [K /rok] 337 640 -1,5% 342 864 -5,9% 364 475 

Mzdová náro nost  (ON/PH)                           [K ] 0,987 2,7% 0,961 19,4% 0,805 

Výkony  na 1 prac.   (Výk./ Prac.)    [tis.K /rok]    1 300 12,8% 1 153 13,3% 1 018 

Produkce na 1 prac.(tun/1 prac.)       [tun/rok]  37,69 15,2% 32,72 1,8% 32,13 

PH- p idaná hodnota, ON – osobní náklady 
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 Ukazatel produktivity na vyrobenou tunu nemá zcela p esnou vypovídací schopnost, 

jelikož ro ní výroba m la klesající tendenci, ale postupným snižováním po tu pracovník

vykázala produktivita práce mírný r st, v kontrastu s klesající p idanou hodnotou na jednoho 

pracovníka. Klesající p idaná hodnota je d sledkem poklesu výrobních cen, kdy celá pr mys-

lová oblast byla v hlubokém propadu. 

Obr. 7.  Rozd lení mzdových náklad  dle kategorií  nákladového st ediska                                                  Zdroj : vlastní   

 Z tabulky 7. jsou z etelná oprávn nosti tvrzení, která jsou uvedena v teoretické ásti 

diplomové práce, že: „…pro reálné ízení podniku a rychlou orientaci ve skute ném stavu  

ekonomické výkonnosti  podnikatelského subjektu mají daleko p esn jší  vypovídací schopnos-

ti ukazatele odvozené  pomocí p idané hodnoty….“   

 V tu n  uvedeném ádku tabulky 7. – mzdová náro nost - je uvedena náro nost osob-

ních náklad  z p idané hodnoty, kde vyplývá, že po úhrad  osobních náklad , z stává cca 1% 

finan ních prost edk  z vytvo ené p idané hodnoty na b žný provoz st ediska.  

13.3. Nákladovost 

 Z nákladovosti lze porovnávat, jak velký podíl z celkových náklad  tvo í výkonová 

spot eba. V praxi tato skute nost znamená, s jakou mírou efektivity je využíváno nutných 

zdroj  pro provozní innost. Jedná se p edevším o spot ebu materiálu, energií a služeb a 

v neposlední ad  také spot ebu osobních náklad .  

 P edpokladem by nepochybn  m la být trvale klesající tendence, která tímto pozitivn

ovliv uje velikost finan ní ástky p idané hodnoty.  

 R st velikosti p idané hodnoty tímto m že pozitivním zp sobem ovliv ovat r st mezd 

pracovník , ovšem za podmínky rychlejšího r stu výkon  než mezd. Matematicky je tato 

skute nost znázorn na ve vzorci (24). 

82%

10%
8%

1   D lnické profese
2   Režijní d lnické profese
3   THP
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Tabulka 8.  Nákladovost  v letech 2009-2011 v nákladovém st edisku výroby                                   Zdroj: vlastní výpo ty 

VS – výkonová spot eba 

Obr. 8.  Porovnání trend  nákladovosti výrobního st ediska z let 2009-2011                                 Zdroj :  vlastní výpo ty 

 Z tabulky 8. a obr. 8. vyplývá skute nost, že výkonová spot eba (materiál, energie, 

služby) v pom ru k celkové nákladovosti dosahuje vysokých 73 %.  

 Velikost výkonové spot eby ovliv ují p edevším ceny energií, které bohužel každo-

ro n  rostou závratným tempem. Proto byly v roce 2012 provedeny opat ení, která by m la 

snížit energetickou náro nost. Mezi zásadní pat í výstavba centrální zásobníkové stanice 

technického plynu a zárove  s tím byla provedena zm na dodavatele elektrické energie. Dle 

prvotních propo t  by m la úspora z obojího dosahovat v ádech desítek tisíc korun ro n , 

což jist  povede ke snížení velikosti výkonové spot eby v následujících letech. 
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Ú etní data NS 02 2011 2011 / 2010 2010 2010 / 2009 2009 

Výkony celkem                        [tis.K /rok] 97 558 -3,9% 101 482 -1,3% 102 827 

Náklady                                    [tis.K /rok] 94 831 -6,1% 100 959 5,3% 95 913 

Výkonová spot eba celkem      [tis.K /rok] 69 294 -2,8% 71 310 8,0% 66 015 

VS  k náklad m (VS/náklady)                   [%]      73,1% 3,5% 70,6% 2,6% 68,8% 

VS k výkon m (VS/výkony)                          [%] 71,03% 1,1% 70,27% 9,5% 64,20% 
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13.4.  Efektivní chování v procesech 

 Jak již bylo popsáno v textové ásti diplomové práce, práv  efektivnost chování pod-

nikatelského subjektu (za který je možno rovn ž považovat nákladové st edisko) má d raznou 

vypovídací schopnost o efektivit  p em ny vstup  na kone ný výstup v daném procesu. Tento 

ukazatel je možno v p eneseném slova smyslu brát jako celkové vyú tování snažení podnika-

telského subjektu.  Pro p ipomenutí uvedu ješt  jednou slovn  vzorec (10)  

ekonomické chování= p idaná hodnota / celkové náklady [1]. 

Tabulka 9.  Vývoj efektivního chování nákladového st ediska v letech 2009-2011                   Zdroj : vlastní výpo ty 

Ú etní data NS 02 2011 2011 / 2009 2010 2010 / 2009 2009 

P idaná hodnota    [tis.K /rok] 25 323 -16,07% 30 172 -18,04% 36 812 

Celkové náklady   [tis.K /rok] 94 831 -6,07% 100 959 5,26% 95 913 

Efektivní chování           [1] 0,27 -10,65% 0,30 -22,13% 0,38 

Obr. 9.  Ekonomické chování  nákladového st ediska výroby                                                        Zdroj : vlastní výpo ty 

  

 Na  obr.9. je znázorn n vývoj efektivního chování nákladového st ediska z let 2009-

2011. Z grafu lze jednozna n  vy íst neustále klesající tendenci, což jist  není žádoucí sm r 

vývoje. 

 Uvedené grafické znázorn ní vývoje a výpo ty z tabulky 9. by m ly být prvotním va-

rovným signálem pro zásadní ešení nejen v oblasti nákladovosti, ale rovn ž v oblasti produk-

tivity, s tím spojených st ediskových výrobních proces , zahrnující nejen zažité pracovní po-

stupy, ale rovn ž technologickou vybavenost. 
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14. Analýza výkonnosti podniku 

Jak již bylo uvedeno, st žejním p edm tem analýzy produktivit v praktické ásti di-

plomové práce bylo st edisko výroby, proto nebyly autorovi diplomové práce poskytnuty n -

které utajované informace. Z výše uvedených d vod  jsou produktivity podniku a ekonomic-

ká výkonnost vypo ítány pouze z ve ejn  dostupných informací. Vstupní hodnoty pro výpo-

ty jsou zachyceny v tabulce 10. 

    Tabulka 10. Vybrané vstupní údaje podniku                                                                                   Zdroj : výro ní zprávy 

Ukazatele / roky 2011 2011 / 2009 2010 2010 / 2009 2009 

Po et pracovník  119 -23,2% 139 -10,3% 155 

Výkony                          [tis.K /rok] 225 273 15,7% 194 625 -25,9% 262 694 

Výkonová spot eba       [tis.K /rok] 166 980 24,8 133838 -18,8 164 882 

P idaná hodnota            [tis.K /rok] 58 296 -4,4% 60 976 -37,7% 97 812 

Osobní náklady             [tis.K /rok] 48 865 -8,7 % 53 545 -9,8 % 59 389 

 Z tabulky 10. je z etelný propad ve výkonech v roce 2010, což je jist  d sledkem eko-

nomické recese zejména ve stavebnictví, na které je p edevším orientována produkce spole -

nosti.  

 V roce 2011  již výkony op t vykazovaly r st, což m že být signálem, že se majiteli 

spole n  se svými spolupracovníky poda ilo p ekonat t žká období v zakázkové náplni p ede-

šlého roku. K této pozitivní skute nosti jist  p isp la i realizovaná zakázka v Ostrav , kdy se 

jednalo o „Výstavbu Fóra Nová Karolína“, na které se spole nost podílela jako hlavní doda-

vatel ocelové konstrukce. 

 Mírn  znepokojující je ovšem propad p idané hodnoty v letech 2010 a 2011, zejména 

v porovnání s klesajícím po tem pracovník . Tato skute nost by m la být porovnána ješt

s rokem 2012 a v p ípad  nežádoucího trendu, provést opat ení, vedoucí op t k r stu p idané 

hodnoty. 

 Rovn ž d vodem k zamyšlení je nepom r v r stu výkonové spot eby ve výši cca 9 % , 

oproti r stu výkon . 

14.1. Produktivita z p idané hodnoty 

Stejným zp sobem, jako u výpo t  produktivit nákladového st ediska výroby bylo po-

stupováno p i výpo tu produktivit z p idané hodnoty u podniku jako celku. Na tomto míst

zopakuji vzorec (11), dle Mat jky[9] – p idaná hodnota na jednoho pracovníka: PRpracovníka = 

PH / p epo tený stav pracovník . [K ]. Tento ukazatel v praxi znamená jak velkou p idanou 



44 

hodnotu vytvo il jeden pracovník svými výkony. Od tohoto ukazatele je možno dále ode ítat 

nákladové položky, kterými jsou nap . osobní náklady atp., vždy ovšem p epo tené na jedno-

ho pracovníka. Jestliže po ode tu všech nákladových položek bude výsledek nabývat klad-

ných hodnot, je možno konstatovat, že pracovník p ináší podniku užitek.  

Tabulka 11.  Vývoj produktivit v podniku                                                             Zdroj: vlastní výpo ty 

Ú etní data  - Ferrmon 2011 2011 / 2009 2010 2010 / 2009 2009 

ON  na 1 prac. (ON/ Prac.)              [K /rok] 410 630 6.60% 385 216 0.54% 383 155

PH na 1 prac.  (PH/ Prac.)               [K /rok] 489 882 11.67% 438 676 -30.48% 631 045
Mzdová náro nost  (ON/PH)                          [K ] 0.84 -4.54% 0.88 44.63% 0.61 

Výkony  na 1 prac. (Výkony/ Prac.) [tis.K /rok]    1 893 35.20% 1 400 -17.38% 1 695 
PH- p idaná hodnota, ON – osobní náklady 

  

 Z uvedené tabulky 11. je z ejmé, produktivita z p idané hodnoty mírn  roste. Tato 

skute nost m že znamenat optimalizaci n kterých podnikových proces , nebo za r stem pro-

duktivity je pouze snížení po tu pracovník , bez optimalizace výkonové spot eby, emuž by 

nasv d oval ukazatel výkonové spot eby v tabulce 10, která vykazovala r st.  

14.2. Hodnoty kritérií ziskových potenciál

Kritéria ziskových potenciál  jsou primárn  odvozeny z  defini ní rovnice duálního charakte-

ru p idané hodnoty, zejména pak z tzv. „pot eby p idané hodnoty“, pro p ehlednost je na tom-

to míst  uveden znovu. 

(Obch. Marže  + CV ) – VS  VH +ON+ODP+FN +

Tvorba PH                              Spot eba PH

  

 Tato rovnice vyjad uje potenciál podnikatelského subjektu vytvá et kladný výsledek 

hospoda ení, ovšem až po „úhrad “ osobních náklad , odpis , finan ních náklad  a ostatních 

náklad . Velikost výsledku hospoda ení p ímo ovliv uje výši vlastního kapitálu, p i emž ve-

likost vlastního kapitálu je jedním ze základních ukazatel  ekonomické úsp šnosti podnika-

telského subjektu.  

 Rovnice duálního charakteru vypadá na první pohled zcela jednozna n , ovšem 

v b žné praxi si tuto jednozna nost mnozí ídící ne vždy zcela uv domují. Rovnice duálního 

charakteru by m ly být používány již ve fázi prvotních kalkulací a následn  využívány 

v podnikovém controllingu. 
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Tabulka 12.  Hodnoty kritérií ziskových potenciál  podniku                                                             Zdroj: vlastní výpo ty 

Ú etní data 2011 2010 2009 

P idaná hodnota                          [tis.K /rok] 58 296  K  60 976  K  97 812  K

Osobní náklady                           [tis.K /rok] 48865 53545 59389 

Odpisy                                         [tis.K /rok] 4645 5580 6365 

Finan ní náklady                         [tis.K /rok] 1802 2087 468 

ZP 0o  (PH >   0)                                 [tis.K /rok] 58 296 60 976 97 812 

ZP 1o  (PH - ON >   0)                     [tis.K /rok] 9 431 7 431 38 423 

ZP 2o  (PH-(ON+ODP) >  0)        [tis.K /rok] 4 786 1 851 32 058 

ZP 3o  (PH-(ON+ODP+FN) >  0) [tis.K /rok] 2 984 -236 31 590 

 Vypo tené hodnoty kritérií ziskových potenciál   jsou spln na v ziskových potenciá-

lech ZP (0o)  až  ZP(2o), pouze u nejnáro n jšího kritéria ZP(3o) v roce 2010 je rozdílové kri-

térium v záporných íslech, p i emž v roce následujícím vykazuje op t r st. 

14.3. Pom rové ukazatele 

 Z pom rových ukazatel  je pro majitele, který je v kone ném d sledku investorem 

jedním z  nejd ležit jších ukazatel  rentabilita vlastního kapitálu (ROE).  

 Ukazatel ROE ve spojitosti s alternativním nákladem na kapitál (re) a vlastním kapitá-

lem (VK) udává velikost ekonomické p idané hodnoty (EVA). Pro investora tento ukazatel 

znamená, zda se mu jeho investice do podniku vyplácí s porovnáním s možnou investicí al-

ternativní. 

 Mimo rámec diplomové práce je vy ten ukazatel multiplikátoru finan ní páky (FP), 

který m že, jak již bylo uvedeno v teoretické ásti výrazn  ovliv ovat rentabilitu vlastního 

kapitálu. 

Tabulka 13.  Pom rové ukazatele                                                                                                         zdroj: vlastní výpo ty 

Ú etní data [tis. K /rok]  2011 2010 2009 

ROA                     (EBIT / AKT)               [%] 3,58 0,67 19,65 

ROE                      ( Z / VK)                    [%] 3,69 0,71 20,84 

Multiplikátor FP   (EBT/EBIT)*(A/VK)            [1] 1,26 1,38 1,33 

Spread (ROE-re)*                                                
[%] -2,31 -5.29 14,84 

EVA                    (ROE-re) x VK  [tis.K /rok] -2 897 -6 382 17 780 

*Pro ukazatel spread byl stanoven alternativní náklad na vlastní kapitál ve výši 6%. Tato hodnota je v podniku stanovena  
jako vnit ní výnosové procento. 

   

 Z tabulky 10. je z ejmé, že pokles objemu zakázek se nep ízniv  promítl do tvorby 

ekonomické p idané hodnoty EVA. Zejména pak pokles rentability vlastního kapitálu v roce 
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2010 byl na hranici kladných hodnot. V následujícím roce vykazoval op t vzr stající tenden-

ci.  

  Po propo tu multiplikátoru finan ní páky, tj. míry efektivního využívání zadlužení 

(EBT/EBIT)*(A/VK), je možná úvaha o širším využívání krátkodobého cizího kapitálu 

v provozní innosti podniku. Vypo tené hodnoty jsou >1, což v kone ném d sledku p ízniv

ovliv uje velikost rentability vlastního kapitálu, ROE. 

14.4. Benchmarkingový diagnostický systém finan ních indikátor  INFA 

 V grafech, které jsou z d vodu itelnosti zobrazeny v p íloze diplomové práce a jsou 

výstupem benchmarkingového diagnostického systému finan ních indikátor  INFA je zná-

zorn na rentabilita vlastního kapitálu a alternativních náklad  na vlastní kapitál v porovnání 

s nejlepšími podniky v oboru, které jsou ozna eny symbolem TH. 

 Z grafického výstupu jsou patrné již d íve uvedené skute nosti, že rok 2010 byl ze 

všech úhlu pohled  velmi náro ný, avšak majitel m, spole n  se svými zam stnanci a ob-

chodními partnery se poda ilo tyto t žkosti p ekonat, což potvrzuje již následující rok 2011, 

kdy došlo op t k mírnému r stu. 

15. Zhodnocení výsledk  analýzy produktivit výrobního st ediska a doporu ená 

opat ení  

 Za sou asného stavu a podmínek výroby ocelových konstrukcí v nákladovém st edis-

ku výroby ve spole nosti Ferrmon, spol. s r.o ne eší snižování po tu pracovník  (pokles o ze 

101/r. 2009 na 75 /r.2011, tj. o -25,7%) r st produktivity práce, jelikož ve sledovaném období 

(2009 -2011) došlo ke snížení p idané hodnoty o -31,2 %. 

 Ekonomická efektivnost, vyjád ena parametrem efektivního chování klesla z hodnoty 

0,38/r.2009 na 0,27/r.2011 tj. o cca  -29 %, což p evedeno do praktického využití ukazatele 

znamená: z vložené 1 K  náklad  získá st edisko jen 0,27 K .  

 Z uvedených údaj  plyne skute nost, že za sou asného objemu výroby (cca 2800 tun 

/rok) a stávajících cen, které jsou trhem jasn  dané, je jediným možným ešením vedoucím 

k zvýšení produktivity práce a zárove  zvýšení p idané hodnoty následující: 
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• Zhodnocení efektivnosti p ípravy zakázek do výroby - konstruk ní a technologická p í-

prava výroby, v etn  zajiš ování materiál . P íkladem mohou být moderní mostárny, kte-

ré vypalují jednotlivé položky bez zásahu „lidské ruky“, v etn  vrtání otvor  na speciál-

ních strojích, který profil d lí na požadované délky a zárove  již provede odvrtání otvor . 

• Pro objednávání materiál  doporu uji vytvo ení tzv. e-aukce, která bude založena na 

principu b žných aukcí, již jen z d vod  velikosti objemu výroby st ediska, které iní be-

zmála cca 2,8 mil. kg/ rok by každá uspo ená koruna z ceny materiálu znamenala nemalý 

finan ní p ínos. 

• Vytvo ení výrazné po íta ové podpory p i sledovaní odvedených odpracovaných hodin, 

v etn  spot eby jak základního materiál, tak materiál  režijních – MRP systémy. 

• On –line propojení stroj  využívajících CAD systémy s technologickou p ípravou výroby 

– odstran ní ztrátových as  obsluhy stroj . 

• Racionalizace toku materiálu mezi výrobními halami se z etelem na odstran ní ztráto-

vých as  p i transportu v podélné a p í né ose výrobních hal. 

• Zavedení víceprofesnosti pracovník , kdy zkušenosti ze špi kových italských a francouz-

ských mostáren ukazují, že pracovníci ovládají 4-5 profesí. Tímto odpadají ztrátové asy, 

protože každý pracovník si sám vyhledává „práci“ p i prostojích.  

• Nutnost zavedení motiva ních initel  z úspory u všech pracovník  d lnických profesí, 

v etn  vytvo ení motiva ního programu cílových za dodržení termín  a zejména kvality. 

• Dalšími možnostmi je postupné zavád ní metod štíhlé výroby, které jsou uvedeny 

v záv ru teoretické ásti diplomové práce 

 Výše uvedenými opat eními nepochybn  dojde k výraznému snížení mzdových nákla-

d , výkonové spot eby a zejména k postupnému odstra ování hodnotu nep inášejících ztráto-

vých as , kde tyto asu jsou pro jakýkoliv podnikatelský subjekt nejdražší. 
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16. Záv r 

 Cílem diplomové práce bylo zpracovaní analýzy produktivity práce a p idané hodnoty 

výrobní spole nosti FERRMON, spol.s r.o.. D raz byl p edevším kladen na výpo et produk-

tivit nákladového st ediska výroby, které je st žejním výrobním st ediskem. 

 Z výpo t  a srovnávacích tabulek plyne, že vytvo ená p idaná hodnota z provozní in-

nosti sotva pokryje výkonovou spot ebu a osobní náklady. Z tohoto d vodu by v daném p í-

pad  stálo za zvážení provést hlubší analýzu výrobních proces , zejména ze strany náklado-

vých položek, organizace práce, v etn  proces  s tímto souvisejících. A to již jen z d vodu, 

že „efektivnost chování“ má stále klesající tendenci, jak je znázorn no v grafu, což m že být 

jedním z prvních v asných varovných signálu. 

 Z celkového pohledu na podnik je možno konstatovat, že i p es rapidní pokles objemu 

výroby, kdy klesaly snad všechny možné ukazatele, se da í podniku vykazovat kladný výsle-

dek hospoda ení, který má op t vzr stající tendenci, v etn  mírného r stu objemu výroby, 

který dle propo t  pokra oval i v následujícím roce 2012. 

 Cílem diplomové práce bylo rovn ž poukázání na provázanost ú etních výkaz , kte-

rými jsou rozvaha, výkaz zisku a ztráty s výpo tovými modely, které mohou být použity pro 

b žnou ídící praxi jak již pro sestavování prvotních, sestavování rozpo t , ale p edevším p i 

následném controllingu.  
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Seznam použitých zkratek 

CK   Cizí kapitál 

CN   Celkové náklady 

CV   Celkové výnosy 

EAT Earning after tax  istý zisk 

EBIT Earning before interest and tax  Zisk p ed  nákladovými úroky a  

    zdan ním 

EBITDA Earning before interest, tax  Zisk p ed odpisy, nákladovými  

 deprecitation and amortization  úroky a zdan ním 

EBT Earning before tax  Zisk p ed zdan ním 

Ef Economic Efficiency  Ekonomická efektivnost 

EVA   Economic value added  Ekonomická p idaná hodnota 

FP   Finan ní páka 

I Input  Vstupy 

KSP   Konkurenceschopnost 

MPO R   Ministerstvo pr myslu a obcho- 

    du R 

NOPAT  Net operation profit after tax  Provozní zisk po zdan ní 

NS   Nákladové st edisko 

O Output  Výstupy 

PH   P idaná hodnota 

PK   Pracovní kapitál 

PPS Purchasing Power Standard  Parita kupní síly 

PR Productivity  Produktivita 

PRPRO  Produktivita procesu 

ROA Return on assets  Rentabilita aktiv 

ROE Return on equity  Rentabilita vlastního kapitálu 

Srmin Sources  Zdroje 

TH   Podniky tvo ící hodnotu  

    v modelu INFA 

VS   Výkonová spot eba 

WACC  Weighted Average Capital Cost  Vážený pr m r náklad  na kapitál 
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