
 

 
 

 



 



 

 



 

 

 



ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce se zabývá analýzou variabilních a fixních nákladů ve firmě 

ArcelorMittal Energy Ostrava s.r.o. Jejím cílem je analýza těchto nákladů a návrhu na 

jejich optimalizaci. 

Práce se skládá ze dvou částí, v teoretické části byl proveden rozbor literárních pramenů 

pojednávajících o nákladech. Praktická část po představení podniku je zaměřena na 

analýzu variabilních a fixních nákladů a popisu možných opatření na jejich snížení. 
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ABSTRACT 

This bachelor thesis deals with analysis of variable and fixed costs in ArcelorMittal Energy 

Ostrava s.r.o. Its aim is to analyze the costs and the proposed optimization. 

The thesis consists of two parts, the theoretical part of an analysis of the literary sources 

dealing with costs. The practical part of the company after the presentation is focused on 

the analysis of variable and fixed costs and a description of the possible measures to reduce 

them 
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Úvod 

Každý z nás se prakticky denně zabývá příjmovou částí našich rozpočtů, úvahami o tom, 

jak zhodnotit naše příjmy, ale zřejmě nejčastěji se potýkáme s otázkou, jak efektivně řídit 

výdaje. V podnikatelském prostředí na těchto hodnotových vztazích velice záleží, jsou 

indikátorem toho, jak se podnik bude v konkurenčním prostředí vyvíjet. 

Po velmi silném růstu světové ekonomiky v letech 2004 - 2007, který dosahoval 5% ročně, 

postihla v letech 2008 a 2009 převážnou většinu zemí světa nejhlubší recese v celém 

poválečném období, která byla do značné míry synchronizovaná, a proto je možné hovořit 

o globální recesi světové ekonomiky. Recesi předcházela krize světového finančního 

systému, k níž vedla řada faktorů, jako předcházející dostatek likvidity, nízké úrokové 

míry, silný růst úvěrů a cen aktiv. 

V roce 2010 došlo k oživení, které pokračuje i v roce 2011. Za oživením stál znovu 

rostoucí zahraniční obchod, zejména v rozvíjejících se zemích, který táhl průmyslovou 

produkci. V ekonomické výkonnosti však přetrvávají značné rozdíly mezi zeměmi či jejich 

skupinami. 

Současné tržní hospodářství se vyznačuje především vysokou konkurencí a globalizací. 

Pro každý podnik to především znamená, že se mnohem více než v období minulém musí 

snažit o to, aby nejen přežil, ale také dosahoval dostatečně velkého zisku. Podnikatelé jsou 

nuceni přizpůsobovat svou obchodní politiku změněným podmínkám, aby vyhověli 

konkurenčnímu tlaku na snižování cen své produkce. Za těchto okolností nabývá analýza 

nákladů a jejich řízení charakter centrálního úkolu managementu. 

Cílem této bakalářské práce je analyzování variabilních a fixních nákladů a návrh snížení 

těchto nákladů ve společnosti ArcelorMittal Energy Ostrava s.r.o., která je dceřinou 

společností ArcelorMittal Ostrava a.s. 
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1. TEORETICKÁ ČÁST 

1.1. Náklady 

 

Náklady v ekonomice patří k nejzákladnějšímu pojmu, projevují se v různých druzích 

hospodářské činnosti a procesů, jsou definovány, jako peněžně vyjádřené účelné a účelové 

vynaložení prostředků a práce v průběhu hospodářské činnosti podniku.  

Účelné vynaložení je takové vynaložení, které je racionální a přiměřené výsledku činnosti 

a účelové vynaložení je jeho zhodnocení, k němuž dojde jen při vytvoření takové složky 

majetku, která přinese větší ekonomický prospěch, než kolik činil původní náklad. [1] 

Náklady nabíhají v podniku v průběhu výrobního procesu nepřetržitě, proto je třeba 

vymezit časové období, za které je vhodné sledovat jejich výši. V praxi se za základní 

časové úseky jejich zjišťování volí různé kalendářní období (rok, měsíc), teoreticky jsou 

však možné i jiné časové úseky jejich sledování. Náklady vždy musí souviset s výnosy 

příslušného období – musí být zajištěna věcná a časová shoda výnosů a nákladů 

s vykazovaným obdobím. To zabezpečuje tzv. časové rozlišování nákladů a výnosů. 

Výsledkem je, že některé výnosové a nákladové položky se převádějí z jednoho období do 

jiného období (jiných období). Tyto položky se nazývají přechodné. 

1.2. Účetní a manažerské pojetí nákladů 

Rozeznáváme dvojí pohled na náklady, jedno ve finančním účetnictví (finanční pojetí) a 

druhé ve vnitropodnikovém účetnictví (manažerské pojetí). Finanční účetnictví je určeno 

pro externí uživatele a manažerské účetnictví využívají manažeři v řízení. 

1.2.1. Účetní pojetí nákladů 

Pojem nákladů ve finančním účetnictví lze vyjádřit jako ocenitelné snížení aktiv nebo 

nárůstu dluhů účetní jednotky, které byly vynaloženy za účelem výnosu a které vedly v 

daném účetním období k poklesu vlastního kapitálu. 

Náklad z hlediska finančního účetnictví se stane až v okamžiku, kdy tento zdroj vyčerpá 

svou užitečnost (např. tím že se stane součástí výrobku, který bude následně prodán 

odběrateli). 
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Finanční částky, které účetní jednotka každodenně vynakládá, jsou v účetnictví uspořádány 

systematicky a logickým způsobem. Nákladové transakce jsou rozeznávány v okamžiku, 

kdy k nim dojde, ne až jsou vydány peníze, a následně jsou zaznamenány v účetních 

knihách pro dané účetní období. O nákladech mluvíme v souvislosti s účetnictvím, daňová 

evidence účtuje o výdajích. 

Náklady zaznamenáváme v účetnictví v druhové formě, jsou seskupeny do účtových 

skupin: 

 spotřebované nákupy 

 služby 

 osobní náklady 

 daně a poplatky 

 jiné provozní náklady 

 odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky provozních 

nákladů 

 finanční náklady 

 rezervy a opravné položky finančních nákladů 

 mimořádné náklady 

 daně z příjmu, převodové účty a rezerva na daň z příjmu 

Tento způsob členění přímo navazuje na uspořádání účtových skupin výnosů, za účelem 

vyjádření základní analytické struktury hospodářského výsledku za dané účetní období. 

Zdrojem potřebných ekonomických dat je účetnictví, jehož vedení je zákonnou povinností 

pro všechny podnikatelské subjekty. Údaje o nákladech získané z účetnictví je nutné 

podrobit rozboru, který je podkladem pro hodnocení ekonomických souvislostí 

podnikatelského subjektu. Pro tento rozbor lze využít metod finanční analýzy. Tyto 

výsledky jsou nezbytné pro kvalifikované rozhodování při běžném financování podniku. 

Běžné financování účetní jednotky spočívá v zajišťování a vynaložení hotovosti na provoz, 

to znamená na nákup potřebného materiálu, energie, služeb, výplatu mezd, platby 

pojistného a daní, zaplacení nájmu a zaplacení splátek úvěrů. Toto financování se převážně 

týká oběžných aktiv a není prakticky možné bez potřebných informací o nákladech. 

K rozborům jsou používány dvě analýzy, přístup technický a fundamentální. 
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Technická analýza - posuzuje hospodářské jevy metodami založenými na zpracování 

kvantitativních dat převážně z účetnictví, na něž navazuje kvalitativní ekonomické 

posouzení výsledků. Tyto analýzy využívají především matematických a statistických 

postupů a modelů. 

Fundamentální analýza - posuzuje hospodářské jevy na základě znalostí vzájemných vazeb 

mezi ekonomickými a mimoekonomickými činnostmi. Při této analýze se zpracovávají 

zejména kvalitativní údaje. 

Jako zdroje vstupních dat o nákladech běžného financování účetní jednotky, zpracováváme 

data z různých informačních zdrojů a to: 

 účetní data podniku  - účetní výkazy, vnitropodnikové účetnictví, výroční zprávy a 

přílohy účetních závěrek 

 ostatní data podniku - kvantitativní a kvalitativní údaje o aktivitách podniku, 

podklady o práci a mzdách zaměstnanců, podnikové statistiky, zprávy vedoucích 

zaměstnanců 

 data získané z vnějšího ekonomického prostředí podniku - údaje státní statistiky, 

zveřejňované údaje ostatních podniků, data získaná z odborného tisku 

Nejčastější podklady pro finanční analýzu nákladů jsou zpracovaná data převzaté z 

podnikové účetní závěrky. Tu tvoří v soustavě účetnictví rozvaha, výkaz zisku a ztrát, 

příloha účetních závěrek. 

Účetnictví vedené úplně a průkazně poskytne v účetních výkazech pravdivé informace o 

veškerém majetku firmy a zdrojích, z kterého byl financován. Výkaz zisku a ztrát nám 

zachycuje hospodářský výsledek za dané účetní období v potřebném analytickém členění 

nákladů a výnosů. V příloze účetní závěrky účetní jednotka uvádí a vysvětlí každou 

významnou položku z rozvahy nebo výkazu zisku a ztrát, jejíž uvedení je důležité pro 

zhodnocení finanční, majetkové a důchodové pozice podniku a pro analýzu výkazů.[4] 

Dalším zdrojem informací o nákladech je vnitropodnikové účetnictví a ostatní data o 

podniku. Tyto informace pomáhají vysvětlit dosaženou úroveň a vývojové trendy 

poměrových ukazatelů zjištěných z účetních dat. 

Data získané z vnějšího prostředí podniku jsou potřebná pro porovnání podnikových 

výsledků s obdobnými podnikatelskými subjekty, a to pro potřeby podnikové i 

mimopodnikové praxe. 
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1.2.2. Manažerské pojetí nákladů 

V manažerském pojetí nákladů jsou náklady chápány jako účelové vynaložení výrobních 

činitelů za určitý proces nebo činnost, jenž má za výsledek určitý užitečný ekonomický 

výstup, jenž je ověřitelný trhem a dá se převést na peníze. [5] 

Náklady z hlediska manažerského účetnictví se projeví již v okamžiku vynaložení. Toto 

vynaložení však většinou nevede k celkovému úbytku majetku, ale pouze ke změně v jeho 

struktuře (nákup materiálu, zboží nebo strojního zařízení). 

V současnosti se vymezuje pět základních úkolů manažerského účetnictví: 

 poskytování informací pro finanční účetnictví 

 poskytování informací o nákladech, výnosech a rentabilitě výkonů 

 poskytování informací pro odpovědnostní řízení v rámci vnitropodnikových útvarů 

 zajištění běžné kontroly nákladů 

 poskytování informací pro řízení a rozhodování 

V podnikové ekonomice mají náklady velmi důležitou roli, neboť jakékoli manažerské 

rozhodnutí vychází ze srovnání nákladů a výnosů, tím rozumíme důležitost, co kolik stojí a 

kolik z toho můžeme získat. 

Manažerské účetnictví vychází z toho že: 

 pracuje s ekonomickými náklady, které oproti nákladům uváděných v účetnictví 

zahrnují alternativní náklady - náklady příležitosti 

 při jakémkoli rozhodnutí bere v úvahu přírůstkové náklady, které jsou tímto 

rozhodováním ovlivněny 

 rozlišuje krátkodobý a dlouhodobý pohled na náklady a jejich vývoj 

1.2.3. Náklady a jejich kritéria 

Ze vztahů mezi vynaloženými náklady a získaným ekonomickým prospěchem odvozujeme 

některá důležitá kritéria racionálního průběhu uskutečňování konkrétních výkonů, aktivit a 

procesů, která jsou předmětem zobrazení v manažerském účetnictví. 

Jsou to kritéria: 
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 Hospodárnost - výchozí kritérium vyjádření racionality při vynakládání 

ekonomických zdrojů. Vyjadřuje takový průběh nákladů podniku, při kterém se 

dosahuje stanovených výstupů s co nejmenším vynaložením zdrojů. Prosazuje se 

dvěma základními cestami, respektive jejich kombinací - ve formě úspornosti - té 

se dosahuje tím způsobem že, žádoucí výkony podniku jsou dosaženy s co 

nejnižším vynaložením ekonomických zdrojů, a ve formě výtěžnosti - té se dosáhne 

v případě, kdy se řízení zaměřuje na maximalizaci objemu provedených výkonů při 

konstantním vynaložení ekonomických zdrojů. [7] 

 Ekonomická účinnost - po hospodárnosti navazující kritérium racionality 

vynaložených nákladů a zároveň i základní předpoklad prosazování ekonomické 

efektivnosti. Její úroveň je výsledkem souměření vynaložených nákladů s 

dosaženým ekonomickým prospěchem. Její elementární formou je srovnání 

nákladů vynaložených v souvislosti s prodanými výkony s výnosy těchto výkonů. 

Ekonomickou účinnost lze relativně jednoznačně kvantifikovat pomocí zisku 

podniku. [7] 

 Ekonomická efektivnost - vrcholové kritérium racionality vynaložených nákladů. 

Její úroveň vychází ze souměření vynaložených nákladů s dosaženým 

ekonomickým prospěchem, a tedy z kvantifikace zisku hodnoceného období. 

Úroveň zisku je však oproti měření účinnosti navíc vztažena buď k celkové úrovni 

ekonomických zdrojů, které jsou v podniku vázány, nebo k vymezené části 

vlastního a cizího kapitálu, který se podílí na tvorbě, ale i čerpání zisku. 

Efektivnosti se tak v nejobecnější podobě rozumí schopnost podniku zhodnotit 

zdroje vložené do podnikání. [7] 

1.3. Třídění nákladů 

Náklady jsou důležitým ukazatelem kvality činnosti podniku. Úkolem managementu je 

proto usměrňovat je a třídit. Řízení nákladů vyžaduje jejich podrobné třídění. Třídíme je 

podle: 

 nákladových druhů 

 místa vzniku a odpovědnosti 

 kalkulačních vzorců 

 závislosti na objemu výroby 

 podle typu rozhodovací úlohy - relevantní a irelevantní náklady 
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                                                       - utopené náklady 

                                                       - oportunitní náklady 

 1.3.1. Druhové třídění nákladů 

Druhové třídění nákladů je jejich soustřeďování do stejnorodých skupin spojených 

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

nám odpoví na otázku, co bylo spotřebováno. Základními nákladovými druhy jsou: 

 spotřeba surovin a materiálu, paliv a energie, provozních látek 

 služby nakoupené od externích dodavatelů 

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

majetku 

 mzdové a ostatní osobní náklady (mzdy, platy, provize, sociální a zdravotní 

pojištění) 

 finanční náklady (pojistné, placené úroky, poplatky aj.) 

 náklady na externí služby (opravy a udržování, nájemné, dopravné a cestovné) 

 mimořádné náklady (manka a škody) 

Z výše uvedené struktury nákladů lze vyčíst, že v druhovém členění jsou zachycovány 

náklady externí. Jsou to náklady prvotní, které vznikají stykem podniku s jeho okolím. 

Tyto náklady mají charakter jednoduchých nákladů, protože je dále nelze dělit. 

Podrobnější druhové třídění se uplatňuje např. ve výkazu zisku a ztrát nebo v účtové 

osnově. Druhové členění je důležité pro finanční účetnictví a pro finanční a jiné analýzy 

(výpočet zisku, ukazatel dílčích nákladovostí aj.). 

1.3.2. Členění nákladů podle místa vzniku a odpovědnosti 

Třídění nákladů podle místa vzniku a odpovědnosti odpovídá na otázku, kde náklady 

vznikly a kdo je odpovědný za jejich vznik. Je to třídění nákladů podle vnitropodnikových 

útvarů. Podle velikosti podniku a složitosti výroby se náklady člení v několika úrovních. 

V první úrovni se náklady člení na náklady výrobní činnosti a náklady nevýrobní činnosti. 

Náklady výrobní činnosti dále dělíme na náklady hlavní, pomocné, vedlejší a přidružené 

výroby. Náklady nevýrobní činnosti můžeme rozdělit na náklady na odbyt, správu, 

zásobování, atd. Ve výrobě se náklady obvykle dělí na technologické náklady a náklady na 

obsluhu řízení. Technologické náklady, které souvisejí přímo s určitým výkonem, se 
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nazývají jednicovými náklady, ostatní technologické náklady a náklady na obsluhu a 

řízení, které souvisejí s výrobou jako celkem, se označují jako náklady režijní. Řízení a 

kontrola režijních nákladů je obtížnější a méně přesná než řízení a kontrola nákladů 

jednicových. [1] 

1.3.3. Kalkulační členění nákladů 

Kalkulační členění nákladů nám říká, na co byly náklady vynaloženy. Toto hledisko je pro 

podnik rozhodující; umožňuje zjistit rentabilitu jednotlivých výrobků nebo služeb a řídit 

výrobkovou strukturu, neboť jednotlivé výrobky přispívají různou měrou k tvorbě zisku 

podniku. Je podkladem pro řadu dalších manažerských rozhodování, např. zda výrobek 

koupit či vyrobit, nebo zda určitou činnost zajistit vlastními silami či zajistit přes 

dodavatele. Přesně vymezený výkon je kalkulační jednicí. 

Rozdělení nákladů podle způsobu přičítání na kalkulační jednici: 

 náklady přímé – přímo související s určitým druhem výkonu 

 náklady nepřímé – souvisejí s více druhy výkonu a zabezpečují výrobu jako celek 

Základní strukturu nákladů v kalkulačním členění lze charakterizovat pomocí tzv. 

typového kalkulačního vzorce, jenž má tuto základní podobu [7]: 

                        + přímý materiál 

                        + přímé mzdy 

                        + ostatní přímé náklady 

                        + výrobní (provozní) režie (např. odpisy strojů, energie, atd.) 

                        = VLASTNÍ NÁKLADY VÝROBY 

                        + správní režie (např. řízení podniku jako celku, odpisy správních budov) 

                        = VLASTNÍ NÁKLADY VÝKONU 

                        + odbytové náklady (např. skladování, propagace, expedice) 

                        = ÚPLNÉ VLASTNÍ NÁKLADY 

                        + zisk, ztráta 

                        = CENA VÝKONU 

Přímý materiál -  tuto položku tvoří suroviny, základní materiál, polotovary, pomocný a 

ostatní materiál, jehož spotřebu lze stanovit přímo na kalkulační jednici. 
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Přímé mzdy - položka zahrnující mzdy výrobních dělníků za odpracovaný čas, které 

souvisejí s výkonem. 

Ostatní přímé náklady - položka obsahující další technologické nebo jiné náklady, které 

souvisí s výrobním procesem a které lze přiřazovat přímo kalkulační jednici. Patří k nim 

pojistné (sociální a zdravotní) připadající na přímé mzdy, spotřeba technologické energie, 

technologického paliva, odpisy speciálních nástrojů, náklady na přípravu a záběh nové 

výroby. 

Výrobní režie – obsahuje položky nákladů, které souvisejí s řízením a obsluhou výrobního 

procesu. 

Správní režie – zde patří všechny položky nákladů související s řízením a správou podniku 

Odbytové náklady – obsahuje položky nákladů spojené s odbytem. Jde jak o náklady přímé 

(obaly), tak náklady režijní (skladování, expedice). 

Využití kalkulací nákladů: 

 podklad pro rozhodnutí o optimálnosti produktu - rozhodnutí zda budeme daný 

výrobek vyrábět nebo zda ho nakoupíme 

 umožňují zobrazit vztahy mezi odpovědnostními útvary a způsobem ocenění 

ovlivňovat chování pracovníků těchto útvarů. 

 lze ho použít jako nástroj hospodárnosti 

 vzorec lze použít jako nástroj pro zhodnocení variant cenových úvah a pro tvorbu 

plánů nákladů, výnosů a zisku 

1.3.4. Členění nákladů v závislosti na objemu výroby 

Zde se náklady rozdělují podle závislosti do dvou skupin, a to na náklady variabilní a 

náklady fixní. 

Variabilní náklady – jsou to náklady, které se mění v závislosti na změnách objemu 

výroby [8]: viz. obr. 1. 

 proporcionální – vyvíjejí se stejně rychlým tempem jako objem výroby, lineárně 

 nadproporcionální – vyvíjejí se rychlejším tempem než objem výroby, progresivně 

 podproporcionální – vyvíjejí se pomalejším tempem než objem výroby, degresivně 
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obr. 1: Průběh variabilních nákladů 

Do variabilních nákladů patří jednicové náklady a část nákladů režijních. Patří mezi 

opakující se výrobní činitele, které lze vkládat v závislosti na vyráběném množství. Při 

výpočtech obvykle předpokládáme, že se variabilní náklady vyvíjejí proporcionálně.  

Fixní náklady – jsou to náklady, které se při určitých změnách objemu výroby nemění. 

Tato neměnnost je však pouze relativní, mohou se měnit např. pokud se změní objem 

výroby v důsledku realizované investice nebo při rozsáhlé změně výrobního programu, 

nemění se však plynule, ale mění se skokově, viz obr. 2. Jsou to náklady, které jsou 

vyvolány nutností zabezpečení chodu podniku. Je třeba si pamatovat, že fixní náklady 

vznikají, i když se nic nevyrábí. Patří sem velká část režií, mzdy, odpisy, úroky z úvěrů, 

nájemné, leasingové poplatky, náklady na počítačové vybavení, náklady spojené se 

školením a vzdělávacími programy pracovníků, náklady na zabezpečení objektů 

bezpečnostní službou atd. [9] 
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obr. 2: Průběh fixních nákladů 

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

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

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

však bude velmi pracný a vynaloženému úsilí mnohdy nemusí odpovídat patřičné zvýšení 

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

rozsáhlý, ušetříme tím hodně práce, ale výsledky analýzy budou hodně hrubé. Mezi oběma 

postupy je třeba hledat optimální velikost výrobní jednotky, za kterou provádíme analýzu 

nákladů, obvykle za ni lze považovat hospodářské popřípadě nákladové středisko. [2] 

1.3.5. Relevantní a irelevantní náklady 

Jsou to náklady, které se vztahují k budoucím manažerským rozhodnutím a bývají 

označovány také jako klasifikace v manažerském rozhodování. Spíše než o obecné členění 

jde o určité postupy, které se při tvorbě těchto manažerských rozhodnutí uplatňují. Zatímco  

u tradičních nákladů evidujeme nákladové položky k již provedeným výkonům, u nákladů 

z pohledu manažerského rozhodování vycházíme z odhadu budoucích nákladů. 

U relevantních nákladů se výše mění v závislosti na přijetí či nepřijetí daného rozhodnutí. 

Na druhé straně irelevantní náklady se nemění bez ohledu na manažerské rozhodnutí, zda 

bude přijato či nikoli. Zvláštní formou relevantních nákladů jsou pak tzv. rozdílové 
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náklady, které představují rozdíl mezi náklady před přijetím manažerského rozhodnutí a po 

kvantifikaci jeho dopadu. 

Koncept relevantních a irelevantních nákladů začal být používán pro hodnocení 

manažerských rozhodnutí za účelem eliminace zkreslení, která by mohla do rozhodovacího 

procesu přinést irelevantní náklady a jejich zahrnutí do rozhodovacího procesu. 

1.3.6. Utopené náklady 

Jedná se o další manažerské náklady, které byly v minulosti vynaloženy a které nemohou 

být změněny žádným rozhodnutím, které bude v budoucnu učiněno. Jedná se o určitou 

variantu irelevantních nákladů. Utopené náklady mají tuto charakteristiku: 

 vynakládají se před zahájením výroby 

 jejich celkovou výši již nelze ovlivnit 

 pro jejich snížení je nutné opačně působící investiční rozhodnutí 

 je pro ně typicky relativně vzdálený časový úsek mezi výdejem a vyjádřením 

nákladu 

 jedná se např. o odpisy fixních aktiv 

Pro manažerské rozhodování je nutné si uvědomit, že tyto náklady, vzhledem k svému 

charakteru, bychom měli vyloučit z posuzování při tvorbě rozhodnutí, protože stejně jako 

irelevantní náklady, mohou negativně ovlivnit výsledek manažerského rozhodnutí. 

1.3.7. Oportunitní náklady 

Oportunitní náklady někdy se jim také říká náklady obětované příležitosti. Tyto náklady 

nejsou účetnictvím přesně definovány a mají tedy charakter implicitních nákladů. 

Představují hodnotu, ušlého přijmu z alternativy, jež nebyla přijata z důvodu zvolením jiné 

varianty. Jedná se o jakýsi ušlý zisk z rozhodnutí, které jsme nepřijali. 

Oportunitní náklady jsou stejně, jako předchozí náklady, řazené mezi náklady vyjádřené z 

pohledu manažerské rozhodnutí. Při tvorbě manažerských rozhodnutí a posuzování 

různých variant je nutné posuzovat nejenom náklady evidované v účetnictví, ale také 

náklady, které se v účetnictví neobjeví. Oportunitní náklady je tak možné kvantifikovat 

pouze v případě, že vybíráme ze dvou či více variant rozhodnutí. Uplatňují se zejména v 

případě, kdy jsme při rozhodování omezováni v oblasti zdrojů. 



14 
 

1.4. Bod zvratu, jeho analýza a výpočet 

Kvantifikace fixních a variabilních nákladů tvoří základ celé řady progresivních postupů a 

metod využívaných při sestavování podnikových plánů či při kalkulování nákladů výkonů. 

Jednou z těchto metod je výpočet Bodu zvratu. 

Bod zvratu je všeobecně znám pod názvem Break Even Analysis (BEA). Tento bod nám 

určuje, jakou úroveň výkonu musí podnik zajistit, aby došlo k úhradě jak fixních, tak 

variabilních nákladů. 

Analýza bodu zvratu předpokládá, že se v podnikových výkazech sledují zvlášť fixní a 

variabilní náklady. Při analýze bodu zvratu jsou pak vztahy mezi tržbami, náklady a 

ziskem přehledně a jasně uspořádány. Výsledek je zjišťován matematicky nebo za pomocí 

grafu, viz obr 3. Analýza poskytuje vedení podniku a odpovědným pracovníkům 

informace, které jim umožňují v budoucnu lépe rozhodovat, poněvadž pomocí této analýzy 

lze jednoduše přezkoumat různé alternativy jednání. Je to metoda velice oblíbená ve 

vyspělých zemích. 

 

obr. 3: Grafická analýza bodu zvratu [1,2,8] 

Grafické znázornění ukazuje, že zisk vznikne až po překroční určité hranice v objemu 

výroby, což znamená, že podnik pokryl svými tržbami fixní a variabilní náklady a nebylo 

dosaženo zisku ani ztráty. 
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Matematicky se bod zvratu vypočte z následujících vztahů: 

T=CN  

T....celkové tržby, CN....celkové náklady          

T=p*Q 

 p....cena výrobku, Q....množství vyrobených a prodaných výrobků                    

CN=FN+VN   

FN....celkové fixní náklady, VN....celkové variabilní náklady            

VN=vn*Q    

vn....variabilní náklady na jeden výrobek,  

BZ=FN/p-vn 

BZ....bod zvratu,  

S použitím analýzy bodu zvratu lze lépe posuzovat možnosti dosažení zisku. Jednoduchým 

způsobem lze vypočítat, jaký vliv má změna prodávaného zboží, prodejní cena produktu, 

variabilní a fixní náklady na výši dosaženého zisku. [12,13] 

1.5. Rozpočetnictví a plánování nákladů 

Rozpočetnictví je hlavním nástrojem finančního vnitropodnikového řízení, které je 

zaměřeno na stanovení budoucích nákladů, výnosů, hospodářských výsledků, příjmů a 

výdajů, které vyplývají z dlouhodobých a krátkodobých cílů podniku a na kontrolu plnění 

těchto cílů. Stanovuje konkrétní úkoly, jak pro celý podnik, tak pro jednotlivé 

vnitropodnikové útvary. Rozpočetnictví navazuje na ostatní nástroje podnikového a 

vnitropodnikového řízení. [3] 

Rozpočet je plán, s jehož pomocí zjišťujeme náklady a výnosy podniku nebo 

vnitropodnikových útvarů, na jejich plánovanou činnost v určitém období. [14] Jeho funkcí 

je především: 

 ukládat úkoly v nákladech jednotlivým útvarům 

 kontrolovat hospodárnost v jednotlivých útvarech a spojovat výsledky s hmotnou 

zainteresovaností zaměstnanců 
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 poskytovat podklady pro stanovení sazeb režií v předběžných kalkulacích nákladů 

Rozpočty lze třídit: 

- podle období na které se sestavují 

 dlouhodobé rozpočty finančních zdrojů 

 roční rozpočty výnosů, nákladů a zisku 

 krátkodobé (čtvrtletní, měsíční) rozpočty a rozpočet peněžních příjmů 

- podle rozsahu zachycovaných nákladů a výnosů 

 základní - za jednotlivá hospodářská střediska nebo výkony 

 souhrnné - za vyšší stupně řízení 

- podle rozsahu zachycovaných nákladů a výnosů 

 rozpočty zachycující všechny náklady a výnosy 

 rozpočty zachycující jen část nákladů 

- podle počtu variant plánů 

 pevné - pro jednu variantu plánu výkonu 

 pohyblivé, pružné - pro více variant plánu výkonu 

1.5.1. Plánování nákladů 

Ve většině podniků je plán nákladů součástí finančního plánu. Ten obsahuje plán výnosů, 

nákladů a zisku. Jedná se vlastně o plánovanou výsledovku podniku. Cílem plánování 

nákladů je jejich snížení. Proto plánování nákladů není jen pasivním odrazem skutečnosti, 

ale aktivně na ní působí tak, že vytváří tlak na snižování nákladů. [10] 

Náklady plánujeme podle dvou metod: 

 globální metody - vychází ze základních vztahů v ekonomice 

 podrobné metody - vycházejí z detailních plánovacích podkladů, jako je operativní 

plán výroby, normy spotřeby, limity atd. 

Postup plánování nákladů [11]: 

 fáze č. 1 - vypracování rozpočtů hospodářských středisek a obslužné výroby, poté 

hospodářských středisek hlavní výroby a režijních hospodářských středisek 
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 Fáze č. 2 - vypracování podnikového plánu a schválení vedením podniku, nastává 

obrácený proces - transformace ve střediscích prvotních nákladů o náklady 

druhotné 

Obě fáze plánování nákladů se prolínají a mohou probíhat i několikrát po sobě. 

Rozdílný charakter jednicových a režijních nákladů vyvolává i rozdílný způsob jejich 

plánování. 

Plánování jednicových nákladů - vychází z plánovaného objemu a struktury výkonů 

(služeb, polotovarů, výrobků), norem, spotřeby výrobních činitelů a jejich cen a tarifů. [15] 

Plánování jednicových nákladů - je složitější, použijí se technicky zdůvodněné normy nebo 

ukazatele spotřeby. Např. odpisy stanovíme podle počtu strojů, spotřebu elektrické energie 

podle příkonů jednotlivých strojů atd. 

1.6. Časové rozlišení nákladů 

V průběhu účetního období dochází často k časovému nesouladu vzniku nákladů. 

Abychom zjistili správný hospodářský výsledek za příslušné účetní období, musí se do 

příslušného účetního období zaúčtovat všechny náklady, které s ním hospodářsky (časově a 

věcně) souvisí. Časový nesoulad mezi obdobím, kdy došlo k výdajům a obdobím, 

se kterým tato změna majetku a závazků souvisí, se řeší pomocí časového rozlišení 

nákladů. Tím se zajišťuje, aby v nákladech a výnosech, které s příslušným účetním 

obdobím časově a věcně souvisí. Povinnost časového rozlišení vzniká, pokud se účetní 

případ týká více než jednoho účetního období. Časové rozlišení může být používáno i pro 

zajištění souvislosti v průběhu roku, aby měsíční účetní závěrky měly přesnější vypovídací 

schopnost. [4,6] 

Členění časového rozlišení: 

 v užším pojetí – musíme znát účel vynaložené částky, přesnou částku, období, 

k němuž se částka vztahuje 

 v širším pojetí – požívá se tehdy, pokud není známa některá z podmínek časového 

rozlišení, např. u dohadných položek není přesně známa jejich částka a účetní jednotka 

pouze odhaduje její výši 
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2. PRAKTICKÁ ČÁST 

2.1. Představení podniku 

ArcelorMittal Energy Ostrava s.r.o. vznikla 29. 3. 2010, kdy byl vyčleněn závod 4 - 

Energetika. Představuje složitý a rozsáhlý energetický komplex průmyslové energetiky se 

specifickým zaměřením na potřeby hutního podniku. Svými výkony je v oborech 

teplárenství a provozování lokální distribuční soustavy VN plně srovnatelná s 

jednoúčelovými energetickými subjekty podnikajícím na energetickém trhu České 

republiky.        

Převážná část dodávek energetických médií směřuje z ArcelorMittal Energy Ostrava s.r.o. 

do společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s., menší část je určena jiným externím kupujícím. 

Energetická média jsou dodávána v širokém rozmezí dodávaného množství, jedná se 

především o dmýchaný a stlačený vzduch, elektrickou energii, teplo, technologickou páru a 

chemicky upravenou vodu.    

Provoz 46 - Teplárna: vyrábí vysokotlakou páru o parametrech 9,6 MPa a teplotě 520˚C, 

která se transformuje na elektrickou energii, teplo, stlačený a dmýchaný vzduch a 

technologickou páru. Do tohoto provozu je začleněn také rozvod elektrické energie, opravy 

a revize elektrotechnických zařízení, udržování a seřizování elektrických ochran pro 

vysoké napětí. 

Provoz 49 - Údržba energetiky: zajišťuje běžné a střední opravy energetických zařízení 

strojírenského charakteru a podílí se na generálních opravách základních agregátů závodu. 

Zabezpečuje údržbu rozvodů elektrické energie nízkého napětí, revize elektrotechnického 

zařízení a zařízení měření a regulace.                                                                 

Výroba energií a vedlejších produktů jsou certifikovány společností TÜV NORD CERT a 

splňuje požadavky systému jakosti dle EN ISO 9001:2008, environmentálního systému dle 

EN ISO 14001:2004 a BOZP dle BS OHSAS 18001:2007. 

 

K 31. 12. 2012 byl evidenční počet zaměstnanců v AMEO 338 zaměstnanců, z toho 67 

v kategorii THP a 271 v kategorii D. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v AMEO 

byl k 31. 12. 2012 346 zaměstnanců. 
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2.1.1 Hlavní produkty 

ArcelorMittal Energy  Ostrava s.r.o. vyrábí vysokotlakou páru o parametrech 9,6 MPa a 

teplotě 520°C v celkem 11 kotlích (3 plynové, 8 granulačních), která se transformuje na 

elektrickou energii, teplo, stlačený a dmýchaný vzduch a technologickou páru. Celkový 

instalovaný parní výkon kotelny je 1 435 t/h, instalovaný výkon elektrárny činí 254 MW. 

Dále společnost zajišťuje výrobu tepla pro potřeby areálu společnosti ArcelorMittal 

Ostrava a.s. i mimo něj. Jako vstupní  surovina se do teplárenských kotlů používá černé 

uhlí, koksárenský a vysokopecní plyn, vzniklý při výrobě koksu a surového železa. Další 

vstupní surovinou je zemní a degazační plyn dodávaný externími dodavateli. Plynná paliva 

(koksárenský a vysokopecní plyn) jsou do rozvodné sítě podniku odebírána přímo od 

zdrojů, tj. ze závodu 10 – Koksovna a závodu 12 - Vysoké pece společnosti ArcelorMittal 

Ostrava a.s.   

2.1.2 Hospodářské výsledky 

Společnost ArcelorMittal Energy Ostrava s.r.o. ve sledovaném období od 1. ledna 2012 do 

31. prosince 2012 vytvořila zisk před zdaněním ve výši 176 433 tis. Kč. Celkový výsledek 

hospodaření za účetní období představuje zisk ve výši 101 278 tis. Kč. 

Za sledované období byl vytvořen provozní hospodářský výsledek – zisk ve výši 171 731 

tis. Kč a finanční hospodářský výsledek - zisk 4 702 tis. Kč. 

Celkové  tržby  společnosti za prodej vlastních výrobků a služeb činily za uvedené  období 

2 468 051 tis. Kč a přidaná hodnota činila 696 974 tis. Kč. 

K  31. 12. 2012  vykazovala  společnost  podle  finančních  výkazů  aktiva  celkem ve  výši  

4 410 749 tis. Kč. Hodnota stálých aktiv činí 3 054 856 tis. Kč, z toho dlouhodobý hmotný 

majetek 3 032 077 tis. Kč. 

Hodnota pasiv činila 4 410 749 tis. Kč. Hodnota vlastního kapitálu činila 3 747 265 tis. Kč. 

Po datu účetní závěrky nedošlo k žádným událostem, které by měly významný dopad na 

účetní závěrku. 
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2.1.3 Organizační struktura podniku 
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2.2. Analýza nákladů ArcelorMittal Energy Ostrava s.r.o. 

2.2.1. Analýza variabilních, fixních a celkových nákladů 

Tabulka č. 1. ukazuje produkty, vyráběné podnikem, variabilní náklady na výrobu těchto 

produktů a celkové množství prodaného produktu v roce 2012. [16] 

Tab. č. 1. 

Produkt Náklady v tis. Kč Prodané množství 

Pára 168 034,3 1618653,4  GJ 

Elektrická energie 574 384,3 658407,4  MWh 

Dmýchaný vzduch 150 466,4 1554508,9  tis. m³ 

Stlačený vzduch 58 370,2 234103,8  tis. M³ 

Teplo 163 228,1 1545488,7  GJ 

Demineralizovaná voda 499,1 48498,8  tis.m³ 

VARIABILNÍ NÁKLADY CELKEM 1 114 982,4 

  

 

Pára – technologická pára slouží jako prvotní vyráběné médium jednak k přímé dodávce 

odběratelům, jednak jako vstup pro výrobu ostatních, níže uvedených médií. 

Elektrická energie – snahou je pokrýt vlastní spotřebu mateřské a dceřiných společností a 

dále produkovat takové množství, které je z hlediska výrobních nákladů profitabilní ve 

vztahu k tržním prodejním cenám. 

Dmýchaný vzduch – produkce je zcela závislá na potřebách vysokých pecí. 

Stlačený vzduch – nutný zejména pro provoz kyslíkových aparátů mateřské společnosti. 

Teplo – produkt sloužící pro centrální zásobování teplem. 

Demineralizovaná voda – speciálně chemicky upravená voda pro výrobu páry na kotelně. 

Tyto náklady jsou závislé na vyráběném množství daného produktu. 

Strukturu členění variabilních nákladů v % vyjádření v hospodářském roce 2012 uvádím 

v následujícím grafu č. 1. 
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Graf č. 1: Rozdělení variabilních nákladů v roce 2012 [%] 
   

       

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 Nejvýznamnější částí variabilních nákladů je položka výroby elektrické energie, která tvoří 

52% z celkových variabilních nákladů, dále pak pára a teplo, jenž každé tvoří 15% 

variabilních nákladů, dmýchaný vzduch s 13%, stlačený vzduch s 5% a výroba 

demineralizované vody, jejíž náklady jsou v celkové výši variabilních nákladů 

zanedbatelné. 

Tabulka č. 2. ukazuje rozdělení fixních nákladů a výši těchto podskupin. [16] 

Tab. č. 2. 

Druh nákladu Náklady v tis. Kč 

Osobní náklady 131 550,3 

Opravy a údržba 64 443,4 

Ostatní režijní náklady 83 315,4 

Ostatní energie 10 644,2 

SGA-Administrativní náklady 671,3 

FIXNÍ NÁKLADY CELKEM 290 624,6 

168 034,3; 15% 

574 384,3; 52% 

150 466,4; 13% 

58 370,2; 5% 

163 228,1; 15% 
499,1; 0% 

Pára Elektrická energie Dmýchaný vzduch 
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Osobní náklady – jsou zde zahrnuty všechny náklady spojené se zaměstnanci, mzdy, 

sociální a zdravotní pojištění atd. 

Opravy a údržba – jsou zde zahrnuty náklady určené na opravy a udržování zařízení 

sloužící k výrobě produktů. 

Ostatní režijní náklady – do těchto nákladů se zahrnuje pojištění, IT služby, úklidové 

služby, zabezpečení ochrany majetku atd. 

Ostatní energie – náklady spojené s vlastní spotřebou energií. 

SGA – Administrativní náklady – náklady spojené např. se služebními telefony, zajištění 

pohoštění při jednáních, atd. 

Strukturu členění fixních nákladů v % vyjádření v hospodářském roce 2012 uvádím 

v následujícím grafu č. 2. 

 

Graf č. 2: Rozdělení fixních nákladů v roce 2012 [ %] 
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            Největší položkou z fixních nákladů jsou osobní náklady, které tvoří 45% celkových 

fixních nákladů, další významnou položkou jsou ostatní režijní náklady s 29% a položka 

zahrnující opravy a údržbu s 22% fixních nákladů. Položka ostatních energií tvoří 4% 

fixních nákladů a SGA – administrativní náklady jsou zanedbatelné vzhledem k celkové 

výši fixních nákladů. Tabulka č. 3. ukazuje výši celkových nákladů. [16] 

 

Tab. č. 3. 

  
Náklady v tis. Kč 

Fixní náklady celkem 290 624,6 

Variabilní náklady celkem 1 114 982,4 

CELKOVÉ NÁKLADY 1 405 607,0 

 

Strukturu členění celkových nákladů v % vyjádření v hospodářském roce 2012 uvádím 

v následujícím grafu č. 3. 

Graf č. 3: Rozdělení celkových nákladů v roce 2012 [%] 
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nejvyšší podíl palivová směs, kde převážnou část tvoří energetické uhlí. I přes složitost 

jednání s externími dodavateli, jak tuzemskými, tak zahraničními, se totiž nedaří tuto 

položku dostat na přijatelnou cenovou úroveň tak, jak by si výrobci představovali. Určitě 

zde převažuje snaha minimalizovat tyto vstupy, tzn. jednak dovozem z případných 

vlastních zdrojů v rámci skupiny, nebo obchodním jednáním, kdy je cena často závislá i na 

odebraném množství. 

2.2.2. Analýza plánovaných a skutečných nákladů v roce 2012 

 

Měsíc 

Plánované 

VN v tis. 

Kč 

Skutečné 

VN v tis. 

Kč 

Plánované 

FN v tis. 

Kč 

Skutečné 

FN v tis. 

Kč 

Plánované 

CN v tis. 

Kč 

Skutečné 

CN v tis. 

Kč 

Leden  108 217,9 124 362,3 21 415,8 19 712,7 129 633,7 144 074,0 

Únor 98 912,1 111 349,7 21 021,7 20 217,5 119 933,8 131 562,2 

Březen 98 543,9 104 536,6 21 604,1 34 412,8 120 148,0 138 951,4 

Duben 89 332,6 91 981,4 29 297,1 41 559,7 118 629,7 133 541,1 

Květen 84 925,4 82 297,9 25 533,2 22 011,7 110 458,6 104 298,6 

Červen 80 044,3 78 282,4 21 449,4 23 197,8 101 493,7 101 465,7 

Červenec 78 409,1 91 322,2 20 378,4 26 418,8 98 787,5 117 735,1 

Srpen 83 416,9 83 808,9 21 275,1 19 387,2 104 692,0 103 196,1 

Září 82 262,6 77 897,7 22 169,0 17 609,9 104 431,6 95 499,6 

Říjen 87 159,1 75 969,6 20 806,8 27 449,1 107 965,9 103 418,7 

Listopad 93 156,7 85 964,5 24 273,9 18 633,8 117 430,6 104 593,3 

Prosinec 97 244,7 107 209,2 21 156,1 20 013,6 118 400,8 127 213,8 

Celkem 1 081 625,3 1 114 982,4 270 380,6 290 624,6 1 352 005,9 1 405 549,6 

 

Tabulka výše uvedená [16],  zobrazuje průběh čerpání celkových nákladů v rozdělení na 

variabilní a fixní složku, navíc v porovnání s Business plánem. Pokud se zaměříme na 

detail skutečného čerpání, tak je patrné, že variabilní náklady z kraje roku rostou, následně 

se snižují a ke konci roku opět rostou. Toto je jasně dáno sezónností a potřebami dodávek 

jednotlivých druhů energií. Pokud budeme předpokládat, že výroba energetických médií 

pro hutní prvovýrobu, tzn. pro koksovnu, vysoké pece a ocelárnu, je sice závislá na 

požadavcích těchto závodů, ale není závislá na ročním období, tak nám jednoznačně s výší 

variabilních nákladů hýbou vyráběné energie typu teplo a elektrická energie. V souvislosti 

s dodávkami tepla, jak pro horkovodní okruhy celého podniku, tak pro zabezpečení 

dodávek tepla obyvatelstvu, se sice výroba elektrické energie stává rentabilnější, neboť 

nám klesá ukazatel měrné spotřeby (GJ/MWh), nicméně samotná výroba tepla nám 
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celkový variabilní náklad v absolutní hodnotě jednoznačně zvýší v porovnání s měsíci, kdy 

není potřeba zásobovat teplem, tedy s měsíci letními. 

Naproti tomu se struktura fixních nákladů mění spíše opačně. Pokud předpokládáme 

základní členění, tzn. personální náklady, opravy a udržování, ostatní režijní náklady a 

SGA, a nepředpokládáme-li v daném období nějaké masivnější dobrovolné odchody 

zaměstnanců, tak hlavní vliv je v položce oprav. Vzhledem k dodávkám energií a počasí 

v zimních měsících jednak není prostor vybraná technologická zařízení z důvodu 

plánovaných oprav odstavovat a jednak se veškeré vybrané opravy většího charakteru 

provádějí z důvodu lepší obslužnosti v měsících letních. Průběhy nákladů v jednotlivých 

měsících přehledně zobrazuje graf č. 4. průběhy nákladů. 

 
Graf č. 4: Průběhy nákladů v tis. Kč za rok 2012 
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Co se týče fixních nákladů, tak pokud pomineme drobné navýšení personálních nákladů 

z důvodu navýšení mzdových tarifů v rámci kolektivního vyjednávání, tak se opět 

dostaneme do oblasti oprav a udržování. Bohužel se vyskytly i přes preventivní údržbu 

neočekávané výpadky technologických celků na kotelně, jednalo se zejména o netěsnosti 

tlakových celků kotlů, nicméně i část turbogenerátorů se potýkala s vážnějšími problémy, 

které bylo třeba pro zabezpečení plynulých dodávek odstranit i na úkor překročení 

plánovaných limitů. Přehled jednotlivých plánovaných a skutečných nákladů za rok 2012, 

je zobrazen v následujícím grafu č. 5. 

Graf č. 5: Výše plánovaných a skutečných nákladů 
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nákladům a výnosům z prodeje. [16] 
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ROK EBITDA v tis Kč 

Celkové náklady 

na prodané 

produkty v tis. Kč 

Výnos z prodeje v 

tis. Kč 

2010 396 663,0 1 313 076,8 1 654 447,2 

2011 360 618,0 1 495 214,0 1 709 585,0 

2012 458 038,0 1 405 607,0 1 691 548,6 

 

Je zde možno pozorovat meziroční rozdíly. Nutno podotknout, že v roce 2010 na trh ještě 

doléhaly důsledky předchozí hospodářské krize, a tak i tlak na co nejnižší vynaložené 

náklady byl nejvíce patrný. Je zde ovšem otázkou, zda se „šetřilo“ na těch správných 

místech. Opravy a údržba se zabývaly zejména výpadky a řešením neočekávaných situací, 

preventivní údržba nebyla v rámci úspor na prvním místě. V roce 2011 již bylo nutné 

mnohé opravy realizovat, následně se ovšem zvýšilo i dodané množství energií a tím 

vzrostl i výnos z prodeje. Ebitda byla v těchto letech na srovnatelné úrovni. V roce 2012 se 

díky tržnímu principu prodeje elektrické energie, znovu tlakem na náklady jednak fixní a 

jednak snížením variabilní složky – vyšší poměr spotřeby interně vyprodukovaných plynů, 

a také změnou prodejních cen, podařilo ve srovnání s roky předešlými dostat ukazatel 

Ebitda na zatím nejvyšší úroveň. 

 

Průběh ukazatelů v tis. Kč v letech 2010 - 2013 
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2.2.4. Doporučení 

Z výše uvedeného rozkladu hospodaření je patrné, že u společnosti produkující energetická 

média hraje významný vliv sezónnost. Doporučení je jasné. Snaha vyrábět s co nejnižšími 

náklady a produkovat takové množství energií, které je v konkurenčním prostředí trhu 

profitabilní. 

Opatření k optimalizaci nákladů se dá realizovat v několika oblastech: 

 v oblasti variabilních nákladů 

 v oblasti fixních nákladů 

 v oblasti optimalizace dodávek 

Na straně variabilních nákladů doporučuji provést znovu marketingový průzkum trhu a 

pokusit se najít dodavatele černého uhlí, které by nejen splňovalo požadované technické 

parametry, ale které by díky nižší ceně bylo schopno stlačit výrobní náklady na páru ještě 

níže. Dále optimalizovat spotřebu interně produkovaných plynů tak, aby se celková 

palivová směs výrazně zlevnila, nicméně aby díky použití plynů nebyla ohrožena 

technologie. Stlačení nákladů na minimum přinese výrazné úspory, protože i jejich malé 

snížení se násobí vyráběným množstvím. 

V oblasti fixních nákladů – zaměřit se zejména na preventivní údržbu v oblasti oprav, 

neřešit pouze výpadky, havárie a neočekávané poruchové stavy. Je nutné dále pokračovat v 

činnostech vedoucí k dokonalé, detailní znalosti technického stavu jednotlivých výrobních 

zařízení a to systematickým sběrem informací z inspekcí, revizí, diagnostických měření a 

dalších provozních činností s následnou analýzou a vyhodnocením, sloužící k přesně 

specifickým údržbářským zásahům zaměřeným na tyto údržbářské činnosti: 

 plánovaní preventivní údržby - s cílem předcházet náhlým výpadkům a poruchách 

vybraných technologických celků a vyhrazených technických zařízení a to zejména 

těch, u nichž v důsledku poruch může dojít k ohrožení bezpečnosti a zdraví 

zaměstnanců a k velkým ekonomickým ztrátám 

 plánování diferencované údržby - zaměření na údržbu určitých zařízení, jejichž 

poruchou dojde k výpadku podstatné části výrobního procesu 
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Doprovodným programem by měl být také systém zlepšovatelských aktivit, který 

společnosti s každým přijatým a zavedeným zlepšovacím návrhem, významně sníží 

náklady na výrobu a bude zlepšovat kvalitu vyráběných produktů.  

Dále bude potřebné se zaměřit na porovnání, provést nějaký benchmarking, s podniky 

podobného zaměření, optimalizovat svoje dodávky energií, zejména tepla ve vazbě na 

potřeby odběratelů a tržní prostředí. 

3. Závěr 

V období před začátkem krize, to je před rokem 2007, se náklady ve společnostech příliš 

nesledovaly, a to jak ve výrobní, tak i nevýrobní sféře, respektive jejich řízení bylo 

odsunuto na vedlejší kolej. Prioritní byl růst odbytu, expanze na nové trhy a hledání 

nových zákazníků se snahou vyhovět jejich specifickým požadavkům. S příchodem krize 

se situace podstatně změnila, sledování, analýza a řízení nákladů se dostalo na jedno z 

předních míst strategie vedení každého, nejen průmyslového podniku. 

Vzhledem k výše uvedenému jsem si pro svou bakalářskou práci vybral společnost 

ArcelorMittal Energy Ostrava s.r.o., dceřinou společnost ArcelorMittal Ostrava, a.s., 

kterou krize po roce 2007 zasáhla velmi citelně, a sledování veškerých nákladů se stalo 

velmi důležitým pro zachování konkurenceschopnosti. Mnohá opatření jsem pocítil na 

vlastní kůži, neboť ve společnosti sám pracuji.  

V teoretické části práce jsem popsal základní pohledy na náklady z různých úhlů, 

rozdílnosti mezi pohledem manažerským a účetním, vysvětlení pojmu rozpočetnictví a 

plánování nákladů. Jsou zde vysvětleny používané pojmy, se kterými se v praxi setkáváme 

při řešení problémů s náklady. 

V praktické části jsem nejprve představil vybranou společnost, její výrobní program, 

dosažené výsledky za poslední účetní období, tj. rok 2012, a její organizační strukturu. 

Organizační struktura je rozdělena do tří oblastí, jedna oblast zahrnuje vrcholový 

management, druhá oblast je výrobní část společnosti a třetí oblast se zabývá kontrolou a 

údržbou výrobního zařízení.  

V další kapitole jsou představeny vyráběné produkty, jejich množství, variabilní náklady 

na jejich výrobu a byla provedena procentuální analýza těchto nákladů. Poté jsou uvedeny 

fixní náklady, jejich složení a byla provedena stejná analýza jako u variabilních nákladů. 
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Po provedení analýzy variabilních a fixních nákladů vznikla struktura celkových nákladů, 

která je podobná, jako u ostatních energetických podniků zaměřených na výrobu páry. 

V kapitole 2.2.2. je provedena analýza variabilních, fixních a celkových nákladů, a to 

plánovaných a skutečně vzniklých v roce 2012. Jsou zde popsány zjištěné důvody, které 

vedly k tomu, proč plánované náklady byly překročeny.  

V další kapitole je pak provedeno zhodnocení celkových nákladů, výnosů z celkového 

prodeje produktů a ukazatele Ebitda, za období od roku 2010 až do roku 2012, zhodnocení 

vývoje jejich velikosti a v grafické podobě průběh těchto veličin pro přehlednost. 

V kapitole doporučení jsou uvedeny tři oblasti a uvedené opatření pro každou oblast 

nákladů. Oblast variabilních nákladů, kde by mělo být cílem snížení ceny vstupních 

surovin, oblast fixních nákladů s optimalizací údržby a znalostí přesného stavu 

používaného zařízení, aby se předcházelo neočekávaným prostojům či haváriím a oblast 

optimalizace dodávek a možná opatření, které mají za úkol snížit celkové množství 

vynaložených nákladů v následných letech. 

Cíle, které jsem si stanovil v úvodu mé práce, byly splněny. 
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