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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá studií hodnocení podnikání ve firmě Zoko, spol. s r. o. 

z nákladového hlediska. Představuje společnost a rozbor nákladů vznikajících z výroby 

pro hlavního zákazníka, která tvoří většinu produkce. Na základě poznatků z teorie a 

informací získaných o podniku, představuje návrhy na opatření vedoucí k úspoře 

nákladů z výrobní činnosti firmy Zoko. 

 

Abstract 

This thesis deals with assessment studies of business in company Zoko, spol. s r. o. in 

terms of costs. It introduces the company and costs resulting from the production for the 

main customer. This production represents the majority of the whole production. Based 

on knowledge of cost theory and gathered information about the company, it presents 

measures leading to cost savings from production processes of the company Zoko. 

 

Klíčová slova 

náklady, fixní náklady, variabilní náklady, výrobní proces, analýza nákladů, snížení 

nákladů, zdroje úspor 

 

Keywords 

costs, fixed costs, variable costs, manufacturing process, costs analysis, costs reduction, 

source of savings 
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Úvod 

Pokud chtějí výrobní podniky dosahovat lepších výsledků, respektive zvýšit efektivitu 

výrobního podnikání, mají na výběr několik možností. Výměna, či školení 

zaměstnanců, rozšíření výroby (zvýšení objemu), zlepšování procesů a snižování 

podnikových nákladů (Havrda, Režná, 2009). Ve spolupráci s výrobní firmou Zoko, 

spol. s r. o. se práce pokusí o nalezení zdrojů pro snižování nákladů při výrobních 

procesech a jejich možné realizace. Firma Zoko volí toto opatření vzhledem k tomu, že 

momentálně nedisponuje dostatkem kapacity pro zvýšení objemu výroby. Výměna, či 

zaškolení zaměstnanců je vzhledem k dnešní situaci na trhu práce s vyučenými lidmi a 

k velikosti podniku nevhodná. Další z důvodů této volby jsou nevyužité prostory pro 

snížení nákladů. Můžeme říci, že cesta snižování nákladů je pro firmu nejpřijatelnější, 

nejaktuálnější a vzhledem k současné ekonomické situaci u nás a ve světě i tou 

nejvhodnější volbou. 

Zpočátku práce představí celou společnost, výrobkové portfolio, získávání zdrojů a 

vývoj společnosti. Teoretická část práce bude věnována teorii nákladů obecně, pojetí a 

klasifikaci nákladů a analýzám tvořených na základě dělení nákladů vzhledem k objemu 

výroby. Další část se zaměří na popis spolupráce vybrané firmy s rakouskou společností 

SubCon, která tvoří zhruba 90% celé výroby. Součástí analýzy současného stavu 

výrobního podnikání bude struktura nákladů firmy Zoko, která prostřednictvím 

druhového dělení představí náklady firmy. Následně, pomocí rozdělení nákladů podle 

vztahu k objemu výroby, budou sestaveny analýzy bodu zvratu a provozní páky pro 

výrobu SubCon. Na základě poznatků dosažených z analýzy současného stavu se 

poslední část práce pokusí představit návrhy a opatření vedoucí k optimalizaci nákladů 

a jejich lepšímu vynakládání. Závěr této části bude věnován podmínkám realizace 

návrhů a přínosům opatření. 

Záměrem práce je, aby dosažené výsledky zkoumání a jejich aplikace vedly k úspoře 

nákladů při výrobních procesech a pomohly firmě Zoko dosahovat lepších výsledků, 

úspor a perspektivy do budoucna. 
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1 Popis podnikání ve vybrané firmě 

1.1 Představení společnosti 

Jedná se o středně velký výrobní podnik, který vznikl zápisem do obchodního rejstříku 

dne 6. srpna roku 1992. Sídlo firmy je v Lomničce u Tišnova. Právní forma společnosti 

je společnost s ručením omezeným s jedním jednatelem. Nyní má 31 zaměstnanců. 

Důvodem výběru této právní formy, bylo spojení strojního inženýra a majitele v jedné 

osobě. Výhodou jsou praktické zkušenosti jednatele, umožňující kvalifikované 

rozhodování při řízení výroby. 

1.1.1 Historie a poslání firmy 

Po založení měla firma dva zaměstnance a nacházela se v místě bydliště jednatele. 

Výrobní činnost byla provozována v pronajatých prostorech. Postupem času se firma 

rozvíjela, zvyšoval se počet zaměstnanců a vznikala potřeba rozšiřovat výrobní 

prostory. 

Firma získala k pronájmu část prostorů bývalého zemědělského družstva v obci 

Lomnička u Tišnova. Tyto nemovitosti postupně firma vykupovala, až se v roce 2006 

stala majitelem celého bývalého areálu družstva. Celý areál byl zrekonstruován pro 

účely strojírenské výroby (provedena kanalizace, plynofikace a kompletní rekonstrukce 

elektrických rozvodů). 

Posláním firmy je odpovídat na poptávku v nejbližším okolí svého sídla a zakázková 

výroba pro konkrétního zákazníka, na základě jeho či vlastní výrobní dokumentace. 

V oboru kovoobrábění najdeme na našem trhu velké množství menších i větších firem a 

tak je poměrně těžké shánět práci a získávat zakázky. A proto se majitel firmy snaží 

nalézt nějaký způsob jak se odlišit a tím si získat zákazníky na svou stranu. Jako nástroj 

firma volí důraz na kvalitu a preciznost. Vzhledem ke kvalitě výrobků a komplexnosti 

výrobních možností, je firma schopna uspokojit i náročné zákazníky požadující 

zakázkovou výrobu zaměřenou na kvalitu, přesnost a spolehlivost. 
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1.1.2 Organizační struktura firmy 

 

 

 

 

Obrázek č. 1: Organizační struktura firmy Zoko (Zdroj: vlastní zpracování dle Zoko, 2012) 

 

1.1.3 Vývoj společnosti v grafech 

Tato kapitola představí grafické znázornění vývoje společnosti prostřednictvím počtu 

zaměstnanců a výše obratu. Nyní má firma 31 zaměstnanců a obrat dosahuje téměř 

třísetnásobku obratu, který firma vykázala po prvním roce fungování. 

 

Graf č. 1: Vývoj počtu zaměstnanců 1992 - 2012 (Zdroj: vlastní zpracování dle Zoko, 2012) 

 

V následujícím grafu vývoje obratu si všimněme rapidního nárůstu obratu od roku 2003. 

Tímto rokem začala spolupráce s rakouskou firmou SubCon. Této spolupráci a jejímu 

popisu se práce bude podrobně věnovat v kapitole analýzy současného stavu podnikání 

se zaměřením na výrobu pro rakouského zákazníka. 
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Graf č. 2: Vývoj obratu 1992 - 2012 (Zdroj: vlastní zpracování dle Zoko, 2012) 

 

1.2 Výrobkové portfolio 

Výroba svorek pro rozvodny vysokého napětí (pro firmu SubCon) – sériová výroba 

(obrábění a montáž hliníkových odlitků pro VN). Tato výroba tvoří většinu veškeré 

výroby (90%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 2: Příklad výroby svorek pro VN (Zdroj: Ribe-SubCon GmbH, 2012) 
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Nástrojařské práce - kusová výroba a malosériová výroba 

- výroba kleštin (cca 18 druhů upínacích a podávacích kleštin) 

- upínací a polohovací přípravky 

- měřící přípravky 

- montážní a zkušební přípravky 

- jednoduché nástroje 

- vrtací přípravky 

- různé součásti dle výkresové dokumentace v seriích 10 až 100 kusů i 

jednotlivé kusy dle požadavků zákazníka 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 3: Příklad nástrojařské práce firmy Zoko (Zdroj: Zoko, 2012) 

 

Výroba brzdových a spojkových válců – sériová výroba 

(na traktory, vysokozdvižné vozíky a nákladní automobily) 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 4: Brzdové válečky (Zdroj: Zoko, 2012) 

 

Výroba brzdových válců a nástrojářské práce tvoří minimální procento celkové výroby. 

 

Doplňkové činnosti: 

- Činnost obchodní. 

- Zprostředkovatelská činnost - realizována nahodile 
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Činnost ubytovací služby vyplynula z charakteru nemovitosti výrobního areálu a 

z nedostatku pracovních sil na našem trhu a z toho plynoucí potřeby ubytovávat 

pracovníky ze zahraničí. 

1.3 Získávání zdrojů 

Výroba je transformační proces, při kterém jsou vstupy přeměňovány na výstupy. 

V případě výroby pro firmu SubCon materiálové vstupy představují hliníkové odlitky, 

které se dále v Zoku zpracovávají. Hotový výrobek je pak konkrétní součást pro stavbu 

rozvodny vysokého napětí podle výkresové dokumentace zákazníka. Odlitky firma 

Zoko nakupuje od dodavatelských sléváren na základě objednávek v dostatečném 

předstihu pro zajištění plnění termínů.  

Do výrobního procesu dále vstupuje lidský faktor. Skladbu zaměstnanců lze rozdělit do 

dvou skupin. První a menší část představují pracovníci vysoce kvalifikovaní a nezbytní 

pro chod firmy. Druhou část tvoří méně kvalifikovaní a do určité míry nahraditelní 

pracovníci. Tato situace také odpovídá dnešní situaci na trhu práce, kdy nezaměstnanost 

je vysoká, ale po určité skupině kvalifikovaných pracovníků s praxí v technických 

oborech je poptávka stále vysoká. 

1.3.1 Financování společnosti 

Chod firmy je financován převážně z vlastních zdrojů, tedy ze zisku. Ze zisku je 

financován vývoj a investice firmy. K financování oběžných prostředků, jako je např. 

nákup materiálu, firma občas využívá krytí revolvingovým úvěrem. Dopravní zařízení a 

stroje nakupuje na leasing. 

 

1.4 SWOT analýza 

Cílem podniku je maximalizace silných stránek, tudíž co nejvíce uplatnit to, co umí 

nejlépe. V případě firmy Zoko, je to důraz na kvalitu výrobků, přesnost a komplexnost 

výroby, houževnatost v dosahování dobrých podnikatelských výsledků a efektivnost 

s hospodařením finančními zdroji. 
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V oblasti slabých stránek by měl podnik usilovat především o eliminaci rezerv 

v efektivnosti výrobního procesu, s čímž souvisí snaha o využití prostoru pro snižování 

nákladů, kontrola činnosti zaměstnanců a ostatní slabé stránky. 

 

Podnik by se měl snažit maximálně využít svých příležitostí, aby co nejvíce vylepšil 

svoji pozici na trhu. Vliv hrozeb je třeba minimalizovat, nebo se alespoň co nejlépe 

připravit na jejich důsledky. 

 

Celá SWOT analýza firmy Zoko je obsahem přílohy č. 1.  
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2 Cíle řešení a metodika práce 

Hlavním cílem této bakalářské práce je nalezení úspor nákladů při výrobních procesech 

a jejich možné realizace v podnikání firmy Zoko, spol. s r. o.  

Dílčí cíle vedoucí k naplnění hlavního cíle jsou: 

- Analýza celé vybrané společnosti z hlediska základních informací o společnosti, 

výrobkovém portfoliu a získávání materiálových vstupů. Součástí této kapitoly 

je představení společnosti prostřednictvím vývoje obratu a počtu zaměstnanců.  

- Teoretická část s pomocí informačních zdrojů zpracuje analýzu teoretických 

přístupů k hodnocení nákladů. Konkrétně rozdíly v pojetí nákladů v podobě 

účetních a manažerských. Dále pak kategorie nákladů, kde se bude věnovat 

členění nákladů – druhovému, podle účelu a vzhledem k objemu výkonů, 

relevantním a irelevantním, utopeným a oportunitním nákladům. Pomocí teorie 

analýzy bodu zvratu a provozní páky přiblíží modelování nákladů. 

- Analýza současného stavu výrobního podnikání se zaměřením na výrobu pro 

rakouského zákazníka, jenž tvoří většinu celkové výroby. Dílčí část se zaměří na 

popis spolupráce – vývoj, objem a důležitost výroby. Uvede zpracovanou 

strukturu nákladů a následně představí podíl nákladů na tuto výrobní činnost 

k celkovým. 

- Vyhodnocení teoretických přístupů k úspoře nákladů, kde pomocí poznatků 

z teorie a jejich aplikace, provede analýzu všech nákladů vznikajících z výrobní 

činnosti se zaměřením na výrobu pro hlavního zákazníka, společnost SubCon. 

Součástí této části bude i aplikace bodu zvratu a provozní páky pro danou 

výrobu. 

- Na základě poznatků z předchozích částí tvorba návrhů a opatření vedoucích ke 

snižování nákladů na výrobní činnost firmy Zoko, spol. s r. o. 

- Rozbor podmínek realizace, přínosů návrhů a budoucí vývoj firmy. 
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3 Teoretické přístupy k hodnocení nákladů 

Tato kapitola představí řešenou problematiku nákladů v teoretickém pohledu. Dříve než 

přistoupíme k jakýmkoli aktivitám, jejichž cílem je zvyšování výkonnosti podniku na 

základě optimalizace nákladů, je důležité znát, jaké náklady v podniku jsou, z jakých 

složek se skládají, jak reagují na změny v aktivitě podniku a jaký je jejich vztah 

k podnikovým výkonům (Popesko, 2009). Proto si tato kapitola bere za cíl představení 

teorie nákladů, která nás navede k pochopení vztahů mezi náklady, činnostmi které 

podnik provádí a účelem vynaložení nákladů, a tím pomůže při hledání cest, vedoucích 

ke snižování nákladů.  

Nejprve bude pozornost věnována pojetí nákladů, manažerskému versus nákladovému 

účetnictví. Dále pak druhům a členění nákladů, modelování nákladů v podobě analýzy 

bodu zvratu či provozní páky. 

3.1 Pojetí nákladů 

Úvodem připomeňme obecné chápání nákladů, vycházející z ekonomické teorie. 

Ekonomická teorie definuje náklady podniku jako peněžně oceněnou spotřebu 

výrobních faktorů včetně veřejných výdajů, která je vyvolána tvorbou podnikových 

výnosů a je obvykle spojena se souběžným nebo budoucím výdejem peněz. Tento výdaj 

by však měl být součástí příslušného období, aby byla zajištěna věcná a časová shoda 

výnosů a nákladů s vykazovaným obdobím (Synek a kol., 2007). 

Existuje dvojí pojetí nákladů (Synek a kol., 2007): 

- ve finančním účetnictví 

- ve vnitropodnikovém (manažerském účetnictví) 

„Klasifikace nákladů dle různých hledisek je jedním z ústředních témat nákladového a 

manažerského účetnictví“ (Popesko, 2009, s. 31). Účetní náklady ve finančním pojetí 

nákladů jsou určeny pro externí uživatele a zhruba odráží ekonomickou teorii: účetní 

náklad = spotřeba (snížení) hodnot v daném období zachycená ve finančním účetnictví. 
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Manažerské je určeno především pro interní potřebu a využívají jej manažeři v řízení 

podniků (Synek a kol., 2007). 

Tabulka č. 1: Základní rozdíly mezi manažerským a finančním účetnictvím (Zdroj: Górecki, 2006) 

  MANAŽERSKÉ FINANČNÍ 

určení interní externí 

zájem maximalizace zisku minimalizace daní 

obsah analytické účty syntetické účty 

pravdivost maximální účelová, princip opatrnosti 

časová orientace do budoucna do minula 

úprava neregulované regulované státem 

charakter důvěrné veřejné 

ceny kalkulované reálné 

jednotky hodnotové i naturální finanční 

 

Manažerské účetnictví, oproti finančnímu, nemusí dodržovat zásadu podvojného zápisu 

a „může používat nejen finanční, ale i naturální jednotky (případně i ve formě 

agregovaných ukazatelů – jako jsou například osobokilometry, tunokilometry, lůžkodny, 

strojové hodiny apod.“ (Górecki, 2006, s. 1). Jak si ukážeme v následující kapitole, 

manažerské účetnictví, navíc oproti účetním nákladům, pracuje také s mimoúčetními a 

získaná data člení netradičně. Účetní informace účelově zpracovává přetříděním. 

Výstup manažerského účetnictví může být účetní sestava, norma, cena, zpráva či výkaz 

(Górecki, 2006). 

3.1.1 Náklady v manažerském účetnictví 

Manažerské účetnictví je důležitým nástrojem manažerů a pracovníků řídících jakýkoli 

hospodářský subjekt. Ať už se jedná o podnik zřízený primárně za účelem 

maximalizace zisku, tak podniky s jiným účelem a neziskové organizace. Jak bylo již 

zmíněno, náklady v manažerském účetnictví slouží pro vnitřní potřebu. Mají poskytovat 

informace pro všestranné vnitropodnikové řízení, rozhodování, plánování a kontrolu. 
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Hodnota nákladů se v manažerském účetnictví chápe jako účelné vynaložení výrobních 

činitelů na daný proces nebo činnost, jehož výstupy jsou pro subjekt ekonomicky 

užitečné a mohou to být výrobky, práce, kapitál apod. Tyto výstupy jsou trhem 

ověřitelné a převoditelné na peněžní prostředky (Novák, 2001). 

V ekonomice podniku mají náklady rozhodující úlohu, protože většina manažerských 

rozhodnutí vychází z úvahy, kolik něco stojí (náklad), a kolik z toho získáme (výnos). 

Například porovnáváme výnosy (tržby) z nového výrobku s vynaloženými náklady na 

jeho zavedení, nebo výnosy (zde možno úspory) z investice do nového IS systému 

s náklady na jeho zavedení. Náklady, které jsou evidovány ve finančním účetnictví 

(např. výsledovka) však pro řadu rozhodnutí nevyhovují či nedostačují (Synek a kol., 

2007). Na základě toho, co si ukážeme později, můžeme říci, že účetní náklady nejsou 

pro manažerské rozhodování dostatečně objektivní.  

Manažerské pojetí nákladů oproti účetnímu pojetí pracuje s ekonomickými 

(skutečnými, relevantními) náklady, které oproti účetním nákladům zahrnují i tzv. 

oportunitní  náklady (Synek a kol., 2007). Proto například při zavedení nového výrobku, 

musíme počítat nejen s náklady zaúčtovanými, ale i s oportunitními. Více o 

oportunitních nákladech v kapitole 3.2.6. 

3.1.2 Účetní náklady 

Účetní náklady ve finančním účetnictví jsou sledovány za podnik jako celek a mají 

věrně zobrazovat hospodářskou skutečnost. Měly by podávat pravdivý, věrný a poctivý 

obraz o podniku. Je určeno pro externí uživatele, jako jsou banky, pojišťovny, finanční 

úřad, akcionáři, daňové orgány, kterým podává obraz o finanční situaci podniku. 

V České republice je finanční účetnictví regulované státem a řídí se zákonem o 

účetnictví. 

Náklady ve finančním účetnictví lze vymezit jako „spolehlivě ocenitelné snížení aktiv 

nebo nárůst dluhů účetní jednotky, které byly vynaloženy v souvislosti s výnosy“ 

(Górecki, 2006, s. 1) a které se projevily poklesem kapitálu v daném období. Peněžní 

prostředky, které podnik každodenně vynakládá za účelem dosažení výnosů, jsou 
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v účetnictví uspořádány systematicky a logickým způsobem. Náklady jsou v účetnictví 

evidovány v účtové třídě 5 a podle druhu se v účtové osnově člení na (Bula, 2007): 

- náklady běžné činnosti: 

o provozní (účtové skupiny 50, 51, 52, 53, 54, 55, část 59 

o finanční (účtové skupiny 56, 57, část 59) 

- náklady mimořádné činnosti (účtové skupiny 58, část 59) 

Provozní náklady souvisejí s běžnou, pravidelně se opakující činností podniku – 

spotřeba materiálu, mzdové náklady. 

Finanční náklady souvisejí s finančními operacemi -  úroky, poplatky bance. 

V součtu tvoří náklady běžné činnosti. 

Mimořádné náklady vznikají při mimořádných a náhodných situacích – ztráty, škody 

na majetku (Bula, 2007). 

Důležité je zmínit rozdíl mezi nákladem a výdajem. Náklad vzniká hned v okamžiku, 

kdy dojde k účetnímu případu. Následně je zanesen do účetní evidence podle data jeho 

uskutečnění. Výdaj vznikne až v okamžiku, kdy jsou peníze vydány. Např. přijetí 

faktury s datem splatnosti za 14 dní, či měsíc. Přijetí faktury je náklad, jakmile dojde 

k uhrazení faktury, vznikne výdaj. 

 

3.2 Klasifikace nákladů 

V každém podniku vzniká velké množství nákladových položek. Pokud se snažíme o 

optimalizaci nebo snižování nákladů je nezbytně důležité náklady rozčlenit do určitých 

homogenních skupin tak, abychom věděli, jak se které náklady chovají při různých 

situacích (Popesko, 2009). 

3.2.1 Druhové členění nákladů 

Je základní členění používané ve finančním účetnictví. Podle této klasifikace dělíme 

náklady podle druhu spotřebovaného vnějšího vstupu do transformačního procesu 

v podniku. Používá se i při tvorbě účetních výkazů - např. výkaz zisků a ztrát (Popesko, 

2009). 
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Podle Popeska (2009) se náklady v této kategorii v zásadě dělí na: 

- spotřeba materiálu, energie a externích služeb 

- osobní náklad – např. mzdy 

- odpisy  

- použití externích prací a služeb 

- finanční náklady 

Druhové členění je pro optimalizaci důležité, protože zde můžeme vidět podíl 

jednotlivých nákladových složek. To nám jednak může napovědět, o jakou společnost 

se jedná, respektive čím se společnost zabývá, avšak především se dozvíme, která 

složka je pro firmu stěžejní. Tudíž na kterou se při optimalizaci zaměřit a následně zde 

vidíme, jak se projeví úspora určitého nákladového druhu. 

Nevýhodou tohoto dělení je, že nemají vazbu na podnikové výkony, tedy není patrné 

k jaké činnosti či aktivitě se vztahují. (Popesko, 2009) 

3.2.2 Účelové členění nákladů 

Účelové dělení nákladů rozlišuje náklady podle účelu, k němuž byly vynaloženy. 

Tedy, na rozdíl od druhového, se váže na podnikové výkony a činnosti.  

V účelovém dělení rozlišujeme několik odlišných členění (Popesko, 2009): 

- Technologické náklady – přímo vyvolány určitou technologií nebo s ní nějak 

účelově souvisí – spotřeba materiálu, odpisy daného zařízení 

- náklady na obsluhu a řízení – spotřeba energie v kancelářích, topení, mzdy 

manažerů 

Důležité také je sledovat náklady ke konkrétnímu výkonu či jednici (Popesko, 2009): 

- jednicové - část nákladů technologických, které je možno vztáhnout přímo na 

jednotku výkonu – např. jeden výrobek.  

- režijní – náklady na obsluhu a řízení + část nákladů technologických, které není 

možné vyjádřit na jednotku výkonu. 
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Mezi účelové členění se většinou řadí i klasifikace nákladů podle odpovědnosti za 

jejich vznik. V tomto členění se konkretizuje, v rámci kterého vnitropodnikového 

střediska náklady vznikly a kteří pracovníci nesou odpovědnost za vznik a výši nákladů. 

Toto dělení je základem odpovědnostního účetnictví, jehož hlavním úkolem je 

motivovat střediska a pracovníky k racionalizaci činností a ke zvyšování efektivity. 

(Popesko, 2009) 

3.2.3 Kalkulační členění 

Kalkulační členění nám říká, na co byly náklady vynaloženy, tedy snaží se přiřazovat 

náklady k určitým podnikovým činnostem a výkonům (Synek 2007). 

Manažerské účetnictví v tradičním pojetí používá pro definici objektu tohoto 

přiřazování nákladů předmět kalkulace, kalkulační jednici a v souvislosti s moderními 

manažerskými nástroji a metodami se obvykle používá termín nákladový objekt 

(Popesko, 2009). 

Podle přiřazování nákladů k nějakému nákladovému objektu či kalkulační jednici 

rozlišujeme dvě základní skupiny (Synek, 2007): 

- přímé náklady – lze specifiky vztáhnout k nákladovému objektu 

- nepřímé náklady – nemohou být vztaženy k objektu. Buď protože neexistuje 

vazba mezi nákladem a objektem, nebo nejsme schopni vazbu identifikovat.  

Například při strojírenské výrobě, spotřebovaný materiál na jeden výrobek představuje 

přímý náklad, tak stejně jako mzda výrobního dělníka. Na rozdíl od toho mzdy 

administrativních pracovníků a technologů nepřímý. 

3.2.4 Klasifikace nákladů ve vztahu k objemu výroby 

Členění nákladů ve vztahu k objemu výroby je považováno jako jeden 

z nejvýznamnějších nástrojů řízení nákladů a je důležité pro manažerské rozhodování. 

Na rozdíl od předchozích klasifikací, zaměřeno na budoucnost. Zkoumá chování 

nákladů při různých variantách objemu budoucích výkonů (Popesko, 2009). 
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Podniky si kladou otázky o plánovaném objemu výkonů, systému odměňování, volbě 

strategie zaměřenou buď na snížení cen, nebo zvýšení objemu, hodnotě nákladů a 

výnosů při zvýšení či snížení poskytnutých služeb a výrobků (Popesko, 2009). 

Abychom mohli lépe odhadnout úroveň nákladů při různých objemech výkonů, 

rozlišujeme tyto základní kategorie nákladů – variabilní, fixní a smíšené (Popesko, 

2009). 

- variabilní náklady - mění se s objemem výkonů – s rostoucím objemem 

vyrobených výrobků roste spotřeba materiálu pro jejich výrobu. 

- fixní náklady – jejich úroveň se v určitém čase nemění v závislosti na 

prováděných výkonech 

Avšak problém bývá s určením na čistě variabilní nebo fixní. Většina nákladů se jeví 

jako smíšené, tedy obsahují prvky fixní i variabilní složky.  

Důležitý při tomto dělní je i faktor času. V dlouhém časovém období bude mít většina 

nákladů variabilní charakter (Popesko, 2009). 

3.2.5 Relevantní a irelevantní náklady 

Vztahují se k budoucím manažerským rozhodnutím. Na rozdíl od tradičního dělení, 

které pracuje se skutečně evidovanými náklady, vychází z odhadu budoucích nákladů 

manažerských rozhodnutí (Popesko, 2009) 

- Relevantní náklady – jejich výše se změní v závislosti na daném rozhodnutí, 

důležité pro rozhodování 

- Irelevantní – neměnné, nezávisí na rozhodnutí, nedůležité pro rozhodování 

3.2.6 Utopené a oportunitní náklady 

Utopené náklady představují náklady, které byly v minulosti vynaloženy a které 

nemohou být změněny žádným opatřením v budoucnosti. Jejich jedinou možností 

snížení je investiční činnost opačného působení. Jedná se například o odpisy fixních 

aktiv (Popesko, 2009). 
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Oportunitní náklady se používají především, pokud se rozhodujeme ze dvou nebo více 

variant. Dělí se na implicitní a explicitní náklady (Popesko, 2009): 

- explicitní - v konkrétní výši evidovány v účetnictví 

- implicitní – nejsou evidovány v účetnictví, náklady oportunitní či alternativní – 

náklady ušlé příležitosti 

3.3 Analýza bodu zvratu 

Analýza bodu zvratu se zabývá tím, jakou úroveň objemu produkce musí podnik 

dosáhnout, aby pokryl veškeré fixní i variabilní náklady. Tato úroveň produkce je 

obecně nazývána jako bod zvratu (T=CN; T-tržby, CN-celkové náklady). Bod, do 

jehož dosažení výrobky pouze pokrývaly náklady a od jehož úrovně přispívají k tvorbě 

zisku. Základem této analýzy je klasifikace nákladů na variabilní a fixní složku. 

Pokud od ceny výkonu odečteme jednotkové variabilní náklady, dostaneme částku, 

která prioritně slouží k úhradě fixních nákladů. Jakmile je počet výrobků dostatečně 

velký, že pokryje veškeré fixní náklady, začne tento „zůstatek“ přispívat k tvorbě zisku. 

Ten rozdíl mezi cenou a variabilními náklady v praxi označujeme jako příspěvek na 

úhradu nebo častěji jako krycí příspěvek (Popesko, 2009). 

Grafické znázornění bodu zvratu se mění v závislosti na tvaru funkce variabilních 

nákladů. 

3.3.1 Bod zvratu u lineárního průběhu nákladů 

Základní model bodu zvratu, kdy fixní náklady v určitém časovém období zůstávají 

stejné a variabilní rostou lineárně s objemem výroby. 
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Obrázek č. 5: Analýza bodu zvratu u lineární nákladové funkce (Zdroj: Popesko, 2009) 

3.3.2 Bod zvratu u nelineárního průběhu nákladů 

V praxi velmi zřídka můžeme použít analýzu bodu zvratu ve výše uvedené základní 

variantě, kdy variabilní náklady rostou lineárně. Většinou objem výroby kolísá a s ním 

se mění i tvar funkce.  

Následující graf odpovídá podniku, jehož kapacity jsou přizpůsobeny pro určité 

požadované množství. Než dosáhne BZ1 (požadovaného množství) jsou fixní a částečně 

i variabilní náklady vyšší než tržby. V případě že dosáhne BZ1 a bude chtít své kapacity 

stále navyšovat, je nutné časem vynaložit další náklady. To je možné až do úrovně kdy 

mu každý další navíc vyrobený výrobek přinese záporný zisk. V praxi tento tvar 

nákladové funkce nazýváme degresivně-progresivní. Dá se tedy mluvit o dvou bodech 

zvratu. Optimum produkce, kdy firma dosahuje maximálního zisku, je nutno hledat 

někde v tomto intervalu. V bodě, kde rozdíl mezi výnosy a náklady bude nejvyšší 

(Popesko, 2009). 



27 
 

 

Obrázek č. 6: Analýza bodu zvratu u degresivně-progresivní funkce (Zdroj: Popesko, 2009) 

3.4 Provozní páka 

Mechanizace a robotizace výroby zvyšují podíl fixních nákladů na celkových 

nákladech. Provozní páka charakterizuje podíl fixních nákladů na celkových nákladech 

podniku. Čím větší je podíl fixních nákladů na celkových, tím větší jsou změny v zisku 

při změnách tržeb. Změnu zisku způsobenou změnou v tržbách označujeme jako stupeň 

provozní páky a vyjadřujeme jej v procentech. Představuje procentuální změnu zisku 

vyvolanou jednoprocentní změnou prodaných výrobků: procentní změna zisku Z / 

– Z0) / Z0) / ((T1 – T0) / T0), (SVŠE, 

2012). 

Pokud je podíl fixních nákladů velký, celkové náklady rostou pomalu. Bodu zvratu 

podnik dosahuje při vyšším objemu produkce, avšak při konstantní ceně bude růst zisku 

od této hranice mnohem rychlejší díky výrazně nižší úrovni jednotkových variabilních 

nákladů (Popesko, 2009). 

Vyšší stupeň provozní páky zvyšuje riziko podnikání. Souvisí to s velkým podílem 

fixních nákladů. Obecně velké množství fixních nákladů je pro podnik zatěžující. Aby 

efekt provozní páky působil kladně, je nutné dostatečně využívat kapacitu fixních 

nákladů, jinak dochází k opačnému výsledku (Popesko, 2009). 
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V období růstu výroby jsou na tom lépe podniky s vysokým stupněm provozní páky 

(vysokými fixními náklady), naopak při zužování výroby podniky s vyššími 

variabilními náklady (SVŠE, 2011). 

Příklad efektu provozní páky s výše zmíněnými důsledky znázorňuje následující 

obrázek. 

 

Obrázek č. 7: Provozní páka (Zdroj: Popesko, 2009) 

Podnik A – nižší fixní náklady a vyšší jednotkové variabilní náklady než podnik B.  

Podnik B – vyšší fixní náklady a nižší jednotkové variabilní náklady než podnik A. 

 

Podnik A má nižší stupeň provozní páky než podnik B. Při stejných tržbách, podnik A 

dosáhne dříve bodu zvratu. Naopak podnik B později, ale jakmile jej dosáhne, bude zisk 

navyšovat rychleji než podnik A. 
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4 Analýza současného stavu výrobního podnikání se 

zaměřením na výrobu pro firmu SubCon 

Jak už bylo dříve zmíněno, převážná část výroby firmy Zoko se uskutečňuje pro 

rakouského zákazníka firmu SubCon. Spolupráce těchto dvou firem je pro Zoko 

stěžejní. Dokonce v období krize společnost Zoko pociťovala dopady krize pouze 

minimálně, protože firma Subcon poskytovala dostatečné množství práce. Bylo to 

způsobeno snahou vlád zemí zasažených finanční krizí rychle oživit ekonomiku 

rozvojem infrastruktury. Z následujícího grafu vidíme jak je spolupráce pro firmu Zoko 

klíčová. 

 

Graf č. 3: Podíl SubConu na celkovém obratu firmy Zoko (Zdroj: vlastní zpracování dle Zoko, 2013) 

 

4.1 SubCon GmbH 

Společnost SubCon je inženýrsko - obchodní rakouská firma, zabývající se 

zpracováváním projektů rozvoden vysokého napětí, založena v roce 2000 čtyřmi 

společníky. 

Zakladatelem firmy je bývalý český emigrant, který původně pracoval 20 let v oboru 

projekce a konstrukce rozvoden vysokého napětí. V roce 2000 založil spolu se třemi 

dalšími společníky novou firmu, která se začala velice dynamicky rozvíjet.  
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V roce 2003 postupně převedla firma Subcon výrobu z Německa do České republiky. 

V současné době patří firma Subcon ve svém oboru ke světové špičce. 

4.2 Popis spolupráce 

Firma Zoko obdrží objednávku z firmy Subcon. Dle potřeby materiálu a ostatních dílů 

pro výrobu rozešle Zoko objednávky svým subdodavatelům. Hotový výrobek dle 

objednávky je expedován do firmy Subcon, která připojí další dodávky od svých 

subdodavatelů a finální výrobek prodá zákazníkovi. 

Hlavní výrobní proces probíhá na české straně ve firmě Zoko, na jehož řízení se podílí 

administrativní pracovnice, mistr i sám jednatel. Mezi hlavní činnosti admin. pracovnice 

patří zpracování zakázek, příjem odlitků, objednávání materiálu a výpočet cen. Jednatel 

monitoruje příchozí a odchozí objednávky, tvoří týdenní plány výroby. Mistr na základě 

plánů výroby rozděluje práci. Provádí kontrolu provozu, plány směn a přesčasů, 

zajišťuje kooperace, reklamace, vnitřní tok materiálu a expedici hotových výrobků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 8: Schéma spolupráce firem Zoko a SubCon (Zdroj: vlastní zpracování, 2013) 
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4.3 Kurzové rozdíly 

Rakouská firma Subcon patří k firmám v Eurozóně, kde platnou měnou je euro (EUR). 

Naproti tomu firma Zoko, třebaže se dnes také nachází v Evropské unii, používá 

platidlo koruny (CZK). Veškeré ceny jsou smluveny v eurech a také faktury 

vystavované firmou Zoko jsou počítány v eurech, ale mzdové a režijní náklady firmy 

Zoko nabíhají v korunách. Z toho plyne, že obrat a tedy i zisk firmy Zoko je silně 

ovlivňován směnným kurzem české koruny vůči euru. 

 

Z důvodů stabilního ekonomického růstu kolem roku 2006, poměrně vysoké úrokové 

sazby ČNB, hospodářství orientovaného na vývoz a v neposlední řadě vlivem spekulace 

burzovních obchodníků, došlo k rychlému posilování české měny. To se negativně 

projevilo na růstu obratu, protože firma Zoko měla smluvní ceny (30 Kč/EUR) na vyšší 

úrovni, než byl reálný kurz (28 Kč/EUR). Naopak v posledních letech se situace otočila 

a firma Zoko je ve výhodné pozici, protože její smluvní ceny jsou určeny pro kurz 24 

Kč/EUR, ale kurz se pohybuje většinou nad úrovní 25Kč/EUR. 

 

 

Graf č. 4: Kurzové rozdíly 2003-2012 (Zdroj: vlastní zpracování dle Zoko, 2013) 
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4.4 Struktura nákladů firmy Zoko 

Na základě znalosti teorie o přístupech k hodnocení nákladů, se tato kapitola zaměří na 

rozbor nákladů vznikajících ve firmě Zoko.  

 

Následující část využije k sestavení přehledu nákladů vznikajících v podniku z běžné 

činnosti základní členění nákladů, a to druhové členění.  

4.4.1 Druhové členění nákladů  

Ve společnosti byly k datu 1. 12. 2012 evidovány tyto základní nákladové druhy (Zoko, 

2012): 

 

 Provozní náklady 

o Spotřeba materiálu 

o Spotřeba energie 

o Spotřeba ost. nesklad. dodávek (plyn) 

o Opravy a udržování 

o Ostatní služby 

o Mzdové náklady 

o Zákonné sociální pojištění a náklady 

o Dary 

o Ostatní provozní náklady 

o Odpisy 

 Finanční náklady 

o Úroky 

o Kurzové ztráty 

o Ztráty z prodeje dluhopisů 

o Poplatky bance 

 

Procentuální podíl jednotlivých složek reprezentuje následující graf. 
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Graf č. 5: Struktura nákladů firmy Zoko (Zdroj: vlastní zpracování dle Zoko, 2013) 

 

Jak z grafu vidíme, největší položku představuje spotřeba materiálu (61,5%), což je 

typické pro výrobní podnik. Druhou největší (13,7%) představují náklady na opravy a 

udržování. Zde je nutno uvést, že výše této částky je ovlivněna investiční činností firmy 

v roce 2012, kdy investovala do rekonstrukce nemovitosti za účelem pronajímání. 

Vzhledem k tomuto faktu, tyto náklady, ač představují značnou část, nebudou zdrojem 

při hledání úspor nákladů. Podobně tomu je i u odpisů, které však tvoří menší část. Třetí 

největší položka (9,8%) jsou mzdové náklady a dále pak ostatní služby (5,6%). 

4.4.2 Podíl nákladů na SubCon na celkových nákladech 

Je těžké přesně stanovit, jakou částkou se na jednotlivých nákladových druzích podílí 

náklady na výrobu pro hlavního zákazníka firmu SubCon. Bude použito procentního 

výpočtu, založeného na několika položkách, u kterých si firma Zoko eviduje podíl 

SubConu. Konkrétně firma eviduje podíl u dvou účtů nákladových a dvou výnosových. 
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První nákladový je materiál pro výrobu (SubCon). Tento účet spadá do skupiny 

spotřeba materiálu, která tvoří právě podstatnou část nákladů. Druhým účtem jsou 

ostatní služby. Na straně výnosů, potom obdobně – tržby za vlastní výrobky a tržby 

z prodeje služeb. 

 

Tabulka č. 2: Podíl nákladů na výrobu svorek na CN (Zdroj: Zoko, 2012) 

Účet Podíl SubCon 

Materiál pro výrobu 89,5% 

Ostatní služby 43,1% 

Tržby za vlastní výrobky 90,7% 

Tržby z prodeje služeb 9,8% 

 

Pozornost je třeba přiklonit především číslům 89.5% (materiál pro výrobu) a 90,7% 

(tržby za vlastní výrobky). A to proto, že se jedná o podnik zaměřený na výrobu a 

částka, z které se vychází při výpočtu podílu pro materiál na výrobu, mnohonásobně 

převyšuje náklady na ostatní služby (viz Graf. 5). Podobně tomu je i na straně výnosů.  

 

Provedením průměru těchto dvou podílů, dostaneme číslo 90,1%. Pro další úvahy a 

výpočty tedy můžeme počítat s tím, že náklady na výrobu svorek pro rakouského 

zákazníka firmu SubCon tvoří 90% celkových nákladů firmy Zoko. 

 

 

Graf č. 6: Podíl nákladů na výrobu SubCon na CN (Zdroj: vlastní zpracování, 2013) 
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4.4.3 Náklady ve vztahu k objemu výroby 

Vedle sledování vývoje nákladů podle druhu, je důležité věnovat pozornost tomu, zdali 

se jedná o fixní či variabilní náklady. Dělení podle vztahu k objemu výroby slouží 

mimo jiné při rozhodování o dalším vývoji podniku, jeho budoucnosti, volbě strategií a 

tedy bude hrát roli i při snižování nákladů. Kompletní přehled fixních a variabilních 

nákladů za rok 2012, včetně jejich výše, je uveden v příloze č. 2. Následující tabulka 

představuje souhrnný přehled, který poslouží pro další práci s náklady. 

 

Tabulka č. 3: Fixní a variabilní náklady firmy Zoko (Zdroj: vlastní zpracování dle Zoko, 2013) 

 

Podíl fixních a variabilních nákladů firmy Zoko za sledované období rok 2012 je 30,7% 

ku 69,3%. Jako hranice pro krátkodobé a dlouhodobé období byl zvolen jeden rok. Při 

rozdělování nákladů na fixní a variabilní se vycházelo z aktuálních podmínek ve firmě. 

To znamená, že například spotřeba plynu by na základě teoretických přístupů měla 

charakter spíše variabilní. V časovém horizontu jednoho roku, se však pro firmu Zoko 

jedná o čistě fixní náklad, protože plyn využívá především k vytápění firemních prostor. 

Ačkoli objem výroby kolísá, spotřeba plynu se nemění, protože potřeba topit je ve 

výrobních halách a kancelářích pořád stejná. 

 Nákladové druhy Fixní (Kč) Variabilní 

(Kč) 

Fixní 

(%) 

Variabilní 

(%) 

Celkem 

(Kč) 

Spotřeba materiálu 1 334 191 33 244 421 3,9% 96,1% 34 578 614 

Spotřeba plynu 363 424 0 100,0% 0,0% 363 424 

Spotřeba energie 442 409 170 542 72,2% 27,8% 612 952 

Opravy a udržování 7 735 413 

 

100,0% 0,0% 7 735 413 

Náklady na reprezentaci 265 0 100,0% 0,0% 265 

Ostatní služby 0 3 172 007 0,0% 100,0% 3 172 007 

Mzdové náklady 4 470 963 1 026 088 81,3% 18,7% 5 497 051 

Zákonné sociální 

pojištění a náklady 1 482 728 369 456 80,1% 19,9% 1 852 186 

Dary 0 251 000 0,0% 100,0% 251 000 

Ostatní provozní náklady 6 462 0 100,0% 0,0% 6 462 

Odpisy 1 200 000 0 100,0% 0,0% 1 200 000 

Finanční náklady 250 971 739 687 25,3% 74,7% 990 658 

Celkem 17 286 826 38 973 201 30,7% 69,3% 56 260 032 
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I když se jedná o výrobní podnik, má poměrně vysoké fixní náklady. Do značné míry je 

to však ovlivněno vysokou položkou za opravy a udržování. 

 

Rozdělení nákladů na variabilní a fixní složku slouží jako základ při sestavování 

analýzy bodu zvratu a provozní páky.  

 

Analýza bodu zvratu pro objem výroby SubCon 

Vzhledem k velké různorodosti výrobků by bylo velice složité hledat bod zvratu pro 

veškerou produkci firmy Zoko. Proto se tato část práce zaměří na sestavení bodu zvratu 

pouze pro výrobu pro hlavního zákazníka firmu SubCon. Práce pouze s touto hlavní 

částí výroby je také jednodušší vzhledem k větší homogenitě výrobků. Protože se 

výroba pro firmu SubCon podílí z 90% na celkové produkci a nákladech, je možné bod 

zvratu směrodatně aplikovat na chod celé firmy.  

 

Analýza bodu zvratu je sestavena pro aktuální stav, tedy pracuje s daty získanými v roce 

2012 a jako jednotku produkce používá tunu (t). 

 

Tabulka č. 4: Bod zvratu pro výrobu SubCon (Zdroj: vlastní zpracování, 2013) 

CN   56 260 032 Kč 

SubCon 90%   50 634 029 Kč 

z toho VN 69,3%  35 089 382 Kč 

 FN 30,7%  15 544 647 Kč 

T SubCon   52 424 133 Kč 

Q reálné   271 t 

p   193 447 Kč/t 

PVN   129 481 Kč/t 

T = CN 

p * Q = FN + PVN * Q 

Q = FN / (p - PVN) 

Q = 15 544 647 Kč / (193 447 Kč - 129 481 Kč) 

Q = 243 t 
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Při produkci 243 tun ročně při daných cenách a nákladech firma dosahuje bodu zvratu. 

Protože firma v roce 2012 vyprodukovala 271 t, nachází se v oblasti tvorby zisku. 

Konkrétně 28 t se podílí na tvorbě zisku.  

 

Provozní páka 

Pomocí provozní páky zjistíme podíl fixních nákladů na celkových nákladech firmy 

Zoko. Čím vyšší stupeň provozní páky bude, tím větší budou změny v zisku při změně 

tržeb.  

 

Stupeň provozní páky bude stanoven opět pouze na výrobu pro firmu SubCon, který 

však lze směrodatně použít i na celý podnik. Použita jsou aktuální data z roku 2012. 

 

Tabulka č. 5: Výpočet stupně provozní páky pro výrobu SubCon (Zdroj: vlastní zpracování, 2013) 

p 193 447 Kč 

FN 15 544 647 Kč 

VNj 129 481 Kč 

Q (t) Tržby Náklady Zisk 

271 52 424 133 Kč 50 634 029 Kč 1 790 104 Kč 

273,71 52 948 378 Kč 50 984 892 Kč 1 963 487 Kč 

 

Z tabulky vidíme změnu tržeb a zisku při jednoprocentní změně produkce Q.  

 

Stupeň provozní páky následně zjistíme jako procentní změnu zisku Z / procentní 

změnu tržeb T =  / – Z0) / Z0) / ((T1 – T0) / T0 = 

=
1 963 487− 1 790 104

1 790 104
/ 

52 948 378− 52 424 133

52 424 13
 = 0,097 / 0,01 = 9,7% 

 

Pokud firma Zoko zvýší výrobu (prodej) o 1%, projeví se to zvýšením zisku o 9,7% . 

Jedná se o poměrně vysoký stupeň provozní páky, který je vítaný v období růstu, avšak 

pro období poklesu výroby je pro firmu hrozícím rizikem. Pokud nedojde ke změně, 

efekt provozní páky bude mít negativní vliv v období recese, kdy se projeví jeho opačný 

efekt.  
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4.5 Zhodnocení současného stavu 

Při pohledu na strukturu nákladů, spotřeba materiálu představuje převážnou část 

nákladů. Spotřeba materiálu však spadá do variabilních nákladů, tedy mění se 

s objemem výroby, a tedy se podniku vrátí ve formě tržeb. Ve výrobě se promění ve 

výrobky, které pak přináší tržby. Dá se tedy uvažovat, že čím větší náklady na spotřebu 

materiálu, tím větší jsou očekávané tržby. Z povahy těchto nákladů plyne, že je těžké 

zde hledat, jak radikálně ušetřit. Nakoupený materiál je určen k výrobě. V úvahu 

připadá změna dodavatele, nakupovaného materiálu, či optimalizace výrobního procesu. 

 

Ostatní nákladové položky jsou vzhledem k celkovým nákladům méně výrazné, avšak 

pro dosažení cílů této práce mohou být více důležité, protože mohou představovat 

zdroje úspor. Převážně jde o fixní náklady, které se nemění s množstvím výroby. Jedná 

se především o většinu nákladů na spotřebu energie, plynu, poplatky bance, částečně 

pohonné hmoty, mzdy apod. Ačkoli vzhledem k variabilním jsou značně menší, podíl 

fixních nákladů na celkových je poměrně velký. Právě těmto nákladům by měla být 

věnována pozornost, protože pro firmu představují náklady, které musí platit při 

jakémkoli objemu výroby. 

 

V posledních letech a v podstatě od svého vzniku firma rostla a neustále zvyšovala 

objem výroby, a proto výše fixních nákladů byla pouze varovný ukazatel. Na základě 

prognóz do příštích let se však očekává pokles výroby. A právě v tomto období budou 

vysoké fixní náklady pro firmu zatěžující. 

 

Cílem podniku je být na toto období připraven tím, že se momentálně cíleně zaměří na 

optimalizaci nákladů, a to především fixních. Poslední část práce se zaměří na nalezení 

zdrojů úspor, a to především ve fixních nákladech, částečně ve variabilních. 
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5 Návrhy a opatření vedoucí k úspoře nákladů 

Hledání návrhů na snížení nákladů bude vycházet z dělení nákladů na fixní a variabilní 

složku. Toto dělení se ukázalo pro firmu Zoko jako nejlepší pro sledování nákladů a 

další práci s nimi.  

 

První část této kapitoly se zaměří na optimalizaci fixních nákladů.  

 

5.1 Optimalizace fixních nákladů 

Přesto, že se fixní náklady podílí na výrobní činnosti nepřímo, ovlivňují chod a 

hospodaření firmy, a tedy i náklady na výrobní procesy. Firma Zoko by se měla snažit 

redukovat fixní náklady vzhledem k očekávanému poklesu výroby.  

 

Na základě analýzy nákladů a konzultace fixních nákladů s vedením společnosti 

vyplynulo několik nákladových skupin, ve kterých by měla být stanovena opatření, 

vedoucí k jejich snížení: 

 

- Spotřeba plynu 

- Spotřeba elektrické energie 

- PHM 

- Mzdové náklady a s tím související zákonné soc. a zdr. pojištění 

- Opravy a udržování 

 

U uvedených skupin tvoří převážnou část z jejich celkové výše fixní složka. Obsahují 

ale i procento variabilní (viz tabulka č. 3). Při tvorbě návrhů a opatření se pro 

zjednodušení bude vycházet z jejich celkové výše. 

 

Tedy v podstatě tato kapitola se zaměří na optimalizaci nákladů s převahou fixní složky. 

Případná realizace návrhu snížení těchto nákladů rovněž sníží i část variabilních, a to 

v daném procentuálním podílu. 
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5.1.1 Spotřeba elektrické energie 

U této položky již nelze ušetřit změnou dodavatele. Firma Zoko dodavatele změnila 

minulý rok, kdy přešla ke společnosti Ampér+ a tím radikálně ušetřila. Nicméně 

návrhem jak ušetřit náklady v této oblasti je instalace solární elektrárny na střechu 

montážní haly. 

 

Jako podklad pro tvorbu předběžné kalkulace posloužily informace společnosti GS 

Energy s. r. o. (2013). Ročně firma Zoko zaplatí za spotřebu elektřiny 568 tis. Kč, při 

spotřebě 144 MWh. 

 

Tabulka č. 6: Kalkulace uvažované solární elektrárny (Zdroj: vlastní zpracování dle GS Energy, 

2013) 

Nákupní cena u společnosti Ampér+  3,9 Kč/kWh 

Roční spotřeba elektřiny v Zoku 144 000 kWh 

Velikost střechy  255 𝑚2 

Režim připojení Zelený bonus 

Instalovaný výkon elektrárny 29,57 kWp 

Počet panelů 123 

Cena elektrárny 1 241 940 Kč 

Celková produkce / 1 rok 30 309.25 kWh 

Procento pokrytí spotřeby Zoka 21 % 

Úspora / 1 rok 118 205 Kč 

Výnos ze zeleného bonusu / 1 rok 44 857 Kč 

Celkem úspora a výnosy za 1 rok 163 062 Kč 

Předpokládaná minimální životnost 20 let 

Celkem výnosy a úspora za 20 let 3 079 380 Kč 

Návratnost investice 7,6 let 

 

Za každou vyrobenou kWh získá firma tzv. zelený bonus. Tento bonus vyplácí 

provozovatel regionální distribuční soustavy, nebo provozovatel přenosové soustavy 

podle toho, ke které soustavě je výrobce připojen. Aktuální výše zeleného bonusu je 

2,28 Kč/kWh pro instalovaný výkon od 5 do 30 kWp (GS Energy, 2013). 
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Nevýhodou je, že podle Energetického regulačního úřadu (2013), dojde od 1. 7. 2013 ke 

snížení výše zeleného bonusu na 1,48 Kč/kWh. V kalkulaci plánované elektrárny je 

počítáno již s cenou 1,48 Kč/kWh, protože je nepravděpodobné, že by se realizace 

uskutečnila do konce června tohoto roku. Naopak výhodou je, že instalovaný výkon 

uvažované elektrárny nepřesahuje 30 kWp, protože elektrárny s vyšším výkonem již 

nejsou podporovány. 

 

Pokud by firma Zoko instalovala solární elektrárnu na střechu montážní haly, ušetřila by 

tím ročně 153 969 Kč. Výdaj na investici, který by znamenal cenu instalace elektrárny 

1 241 940 Kč, by firma financovala z vlastních zdrojů. Přínosy této investice, by se 

projevily především v následujících letech, kdy se očekává pokles výroby. Největší 

přínos by byla funkce krytí rizika v budoucnu, kdy by již investice byla splacená a 

výroba by klesla na minimum. 

5.1.2 Spotřeba plynu 

Návrhem jak snížit tuto nákladovou položku, je změna dodavatele. V dnešní době je 

hodně dodavatelů a cenové rozdíly mezi nimi jsou značné. Vyplatí se tedy sledovat 

ceny a případně přejít k výhodnějšímu dodavateli. Nyní je dodavatelem pro firmu Zoko 

společnost RWE a náklady za plyn jsou ve výši 363 tis. Kč/rok. Při analýze možných 

dodavatelů plynu vyšla nejlépe cenová nabídka firmy ARMEX ENERGY, a.s., jejíž 

nabídka byla 283 tis. Kč za rok. Celková roční úspora při změně dodavatele by činila 80 

tis. Kč. 

5.1.3 PHM 

Další nákladovou položkou je spotřeba pohonných hmot. Firma disponuje čtyřmi 

firemními vozidly a celkem za pohonné hmoty zaplatí za rok 284 tis. Kč. Z toho zhruba 

130 tis. Kč za cesty velkou firemní dodávkou Fiat Ducato, která pokrývá veškerou 

přepravu materiálu a výrobků. Tato dodávka má dlouhodobou průměrnou spotřebu 

kolem 9 litrů/100 km. Za rok najede asi 40 tis. km. Při analýze vytíženosti dodávky, 

bylo zjištěno, že zhruba na 80% cest by postačilo menší vozidlo. Menší auto by 

znamenalo nižší spotřebu, a tedy úsporu na PHM. 
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Nejvhodnější by bylo užitkové vozidlo typu pick up, vyznačující se oddělenou částí pro 

přepravu nákladu od kabiny řidiče s krytým prostorem pro náklad. Na základě 

průzkumu trhu s těmito typy vozidel, byly vybrány dva typy vozidla Fiat Doblo s 

motory 1.4 95 k EURO 5 a 1.3 MultiJet 90 k EURO 5. Při výběru byla směrodatná 

kritéria – cena, výkon, spotřeba, typ motoru, velikost nákladního prostoru a nosnost 

vozidla. Vozidla typu Fiat Doblo nabízí nejlepší poměr požadavků s dostatečnou 

nosností a velikostí nákladového prostoru pro potřeby firmy Zoko. Tabulka č. 5 

zobrazuje ekonomické srovnání vybraných typů s aktuálním stavem (dodávkou 

Ducato). Typy Fiat Doblo se liší především typem motoru. Ostatní požadavky jsou 

srovnatelné. 

 

Nové vozidlo najede přibližně 32 tis. km/rok (80% ze 40 tis. km). Ceny PHM jsou 

uváděny v průměrných ročních cenách za minulý rok, na základě informací serveru 

kurzy.cz (2013). 

 

 Tabulka č. 7: Ekonomické srovnání vybraných vozidel (Zdroj: vlastní zpracování dle Fiat, 2013) 

 

Vozidlo/typ motoru 

 Ducato 1.8 

TDI 

Dublo 1.4 95 

k EURO 5 

Dublo 1.3 MultiJet 

90 k EURO 5 

Dublo 1.4 95 k 

EURO 5 

Typ PHM nafta benzín nafta plyn 

Poř. cena bez DPH - 165 821 Kč 189 521 Kč 185 821 Kč 

Spotřeba (l/100 km) 9 7,3 5,3 8,1 

Prům. cena PHM  36 Kč/l 38 Kč/l 36 Kč/l 18 Kč/l 

Cena za 1 km 3,2 Kč 2,7 Kč 1,9 Kč 1,45 Kč 

Projede Kč/rok 102 400 Kč 86 400 Kč 60 800 Kč 46 400 Kč 

Úspora za rok - 16 000 Kč 41 600 Kč 56 000 Kč 

Návratnost - 10,36 let 4,56 let 3,32 let 

 

Při porovnání dvou typů motorů Fiat Dublo se současným stavem (Ducato) vyšla lépe 

varianta Dublo 1.3 na naftový pohon. Bezkonkurenčně nejlépe však vychází varianta 

zachycená v posledním sloupci, Dublo 1.4 (benzín) přestavěné plyn. Výhodou LPG je 

poloviční cena a šetrnost k životnímu prostředí. Přestavbou auta na plyn se zvýší jeho 

pořizovací cena o zhruba 20 tis. Kč a spotřeba. Při daném počtu najetých km za rok 

dojde však celkově k rapidní úspoře, protože prodejní cena LPG je v podstatě poloviční 

oproti naftě a benzínu. 
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Pro zpřesnění výpočtu úspory a návratnosti, bychom měli ještě přičíst náklady na držení 

a provoz automobilu mimo PHM (např. pojištění, technická, opravy apod.). Provedeme 

to pomocí ceny za 1 km. Cena 1,55 Kč/km představuje celkové náklady automobilu na 

1 ujetý kilometr (PHM + ost. náklady). Potom celková roční úspora činí 52 800 Kč a 

návratnost 3,5 let. 

5.1.4 Mzdové náklady 

Snižování mzdových nákladů je pro každý podnik obtížné, protože mzdy jsou velice 

lehko pohyblivé nahoru, avšak těžko, téměř až nemožně, pohyblivé směrem dolů. 

Ačkoli mzdové náklady mají charakter spíše variabilních nákladů (především mzdy 

výrobních dělníků), pro firmu Zoko představují z 80% fixní náklady, zvlášť pokud 

bereme jako časovou hranici pro posouzení jeden rok.  

 

Při analýze mzdových nákladů firmy Zoko bylo zjišťováno, zda je možné snížit počet 

zaměstnanců, aniž by se tím narušila plynulost výroby, či jinak ohrozil výrobní proces. 

Nyní firma zaměstnává 31 zaměstnanců. Bylo zjištěno, že chod firmy by nebyl narušen, 

kdyby se počet zaměstnanců snížil na 30. Konkrétně se jedná o jednoho pracovníka 

montáže. V případě potřeby by se nárazové práce pokryly pomocnými brigádníky. 

Tento zaměstnanec včetně všech odvodů stojí firmu za rok 161 290 Kč. Podle odhadů 

vedení společnosti by pokrytí nárazových prací za rok stálo zhruba 60 tis. Kč. 

Odhadovaná reálná úspora při tomto opatření by tedy činila asi 100 tis. Kč/rok. 

 

Další kapitolou v případě mzdových nákladů jsou přesčasy, které stojí firmu 268 tis. 

Kč/rok. Při analýze vyšlo najevo, že 25 % všech přesčasů není nutných. Další 

navrhované opatření, je minimalizovat zbytečné přesčasy, čímž by se při stejném počtu 

zaměstnanců a objemu výroby dosáhlo roční úspory 67 tis. Kč/rok. 

5.1.5 Opravy a udržování 

Zvláštní skupinu tvoří opravy a udržování. Jak již bylo zmíněno, tato skupina tvoří 

velkou část nákladů. Jejich výše je však způsobena nedávnou investiční činností firmy. 
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Protože investice je téměř u konce, příští rok náklady nebudou dosahovat stejné výše, 

ale předpokládá se, že se sníží zhruba na 1,5 milionu Kč. Tyto náklady tedy není 

potřeba snižovat, naopak je třeba monitorovat jejich úbytek. Protože náklady za opravy 

a udržování jsou evidovány jako čistě fixní náklady, tak v podstatě o částku, o kterou se 

sníží, se zvýší zisk. Cílem podniku je tvorba zisku, avšak optimálního, 

kontrolovatelného zisku. Příliš vysoký zisk, nebo naopak ztráta, jsou pro firmu Zoko 

nežádoucí. Při jinak neměnném stavu by radikální snížení těchto nákladů vyvolalo velké 

navýšení zisku, což by se negativně projevilo v daňových povinnostech firmy.  

 

Vzhledem k výše zmíněnému faktu, se jeví příští rok, jako vhodná doba pro opravu 

střechy nad částí výrobních prostor, která vyvolá navýšení této nákladové položky o 1,5 

milionu Kč a zároveň přispěje k úspoře nákladů za spotřebu plynu, asi o 20%, tedy 56 

tis. Kč/rok.  

 

Celkem by se náklady na opravy a udržování snížily asi na 3 miliony Kč. Prognózy trhu 

předvídají snížení objemu výroby, tedy i celkovou výši nákladů a výnosů. Toto snížení 

přirozeně způsobí nižší zisk. S náklady na opravy a udržování ve výši 3 miliony Kč a 

s ohledem na snížení objemu, by bylo možné počítat, že za jinak podobných podmínek, 

by firma v příštím roce vykázala na svoje poměry standardní zisk. 

 

U této nákladové skupiny je návrhem na snížení nákladů oprava střechy, která je 

zároveň návrhem, jak náklady v této skupině zvýšit, aby došlo k jejich 

kontrolovatelnému celkovému poklesu. 

 

5.2 Optimalizace variabilních nákladů 

Pro snížení variabilních nákladů firmy Zoko není mnoho prostoru. Největší složku 

variabilních nákladů tvoří spotřeba materiálu, konkrétně pak materiál na výrobu pro 

firmu SubCon. Optimalizace variabilních nákladů se tedy bude týkat především výroby 

pro firmu SubCon, na rozdíl od návrhů a opatření pro úsporu fixních nákladů. Snížení 

variabilních nákladů můžeme dosáhnout změnou dodavatele, nakupovaného materiálu, 

či optimalizací výrobního procesu. 
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5.2.1 Nakupovaný materiál a dodavatelé 

Základním materiálem pro výrobu SubCon je hliníková slitina. Firma Zoko nakupuje 

materiál ve formě odlitků ze sléváren. Při průzkumu cen sléváren, bylo zjištěno, že 

změna dodavatele je zbytečná. Cena 1 kg odlitku je odvislá od ceny hliníku na 

světových trzích. Všechny slévárny vychází při tvorbě cen z této ceny. Protože cena 

odlitku je tvořena převážně z ceny hliníku, jsou výsledné ceny téměř stejné.  

 

Pokud nejde ušetřit na vstupním materiálu, zdroj úspor variabilních nákladů budeme 

hledat v optimalizaci výrobního procesu.  

5.2.2 Optimalizace výrobního procesu 

Z analýzy výrobního procesu, jednotlivých operací a činností vyplynula operace kalení, 

jako zdroj úspor.  

 

Kalení 

Kalení je způsob tepelného zpracování kovů, kdy se kov ohřeje na určitou teplotu a 

následně prudce ochladí. Získávají se tím lepší fyzikální a mechanické vlastnosti, 

především tvrdost a odolnost proti opotřebení. U hliníkových slitin se kalením výrazně 

zlepšuje obrobitelnost. Kalení se provádí ve speciálních kalících pecích a volba kalícího 

(ochlazovacího) prostředí záleží na typu materiálu. 

 

Návrhem optimalizace výrobního procesu, je zřízení vlastní kalírny. Toto opatření by 

zkrátilo dodací lhůty, zvýšilo flexibilitu výroby a především ušetřilo náklady. Zoko 

dokonce disponuje prostorami, které by se daly využít pro provoz kalírny. Investice by 

byla financována vlastními zdroji. 

 

V současné době firma Zoko provádí kalení odlitků v kooperaci s kalírnami. Kalírny si 

účtují za zakalení 1 kg hliníku 12,5 Kč.  
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Tabulka č. 8: Výpočet návrhu zřízení vlastní kalírny (Zdroj: vlastní zpracování dle Zoko, 2013) 

Kalící pece 1 200 000 Kč  

Chladící nádrže 50 000 Kč 

Zařízení na obsluhu 80 000 Kč 

Měřící zařízení 180 000 Kč 

Celkem investice 1 510 000 Kč 

Měsíční náklady odpisy 25 200 Kč 

 spotřeba elektřiny 22 750 Kč 

 plat obsluhy (včetně odvodů) 20 000 Kč 

 spotřeba vody 100 Kč 

Celkem měsíční  68 050 Kč 

Celkem roční  816 600 Kč 

Celkem měsíční v kooperaci  187 500 Kč 

Celkem roční v kooperaci  2250000 Kč 

Úspora měsíční  119 450 Kč 

Úspora roční  1 433 400 Kč 

Návratnost  1,05 let 

 

Pokud by firma Zoko zřídila vlastní kalírnu, tak přestože by to vyvolalo přírůst 

některých nákladů, ve finále by rapidně zefektivnila výrobní proces. Roční navýšení 

nákladů by bylo o 816 600 Kč, náklady na služby (kooperace) by se snížily o 2 250 tis. 

Kč. Celková roční úspora by činila 1 433 400 Kč.  

 

Nutno podotknout, že zřízením vlastní kalírny by se zvýšila spotřeba elektřiny téměř 

dvojnásobně. O to přínosnější by pro firmu byla instalace solárních panelů a výroba 

elektrické energie. 

 

5.3 Realizace opatření, přínosy návrhů a budoucí vývoj firmy 

Pokud by se firma rozhodla realizovat návrhy a opatření, celkově by realizace těchto 

opatření stála 4 437 761 Kč a vyvolala roční navýšení nákladů o 816 600 Kč (kalírna). 

Na základě informací o hospodaření firmy z minulých let, by bylo reálné investice 

financovat ze zisku z přechozích let.  

 

Následující tabulka reprezentuje náklady na realizaci navrhovaných opatření. 
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Tabulka č. 9: Náklady realizace návrhů (Zdroj: vlastní zpracování, 2013) 

Náklady optimalizace 

Kalírna 1 510 000 Kč 

Automobil 185 821 Kč 

Elektrárna 1 241 940 Kč 

Střecha 1 500 000 Kč 

Celkem 4 437 761 Kč 

5.3.1 Přínosy navrhovaných opatření 

Následující tabulka reprezentuje přehled přínosů, respektive úspor plynoucích 

z realizace navrhovaných opatření ve vybraných nákladových druzích.  

 

Tabulka č. 10: Přehled přínosů optimalizace (Zdroj: vlastní zpracování, 2013) 

Přehled přínosů optimalizace nákladů 

 

Roční výše 

nákladů před 

opt. (zaokr. 

dolů na tisíce) 

Roční výše 

nákladů po opt. 

Plánovaná 

úspora 

Procentní 

vyjádření 

Spotřeba plynu 363 000 Kč 227 000 Kč 136 000 Kč 37,5 % 

Spotřeba elektrické 

energie 568 000 Kč 404 938 Kč 163 062 Kč 28,7 % 

Pohonné hmoty 284 000 Kč 231 200 Kč 52 800 Kč 18,6 % 

Mzdové náklady 5 497 000 Kč 5 330 000 Kč 167 000 Kč 3,0 % 

Opravy a udržování 7 735 000 Kč 3 000 000 Kč 4 735 000 Kč 61,2 % 

Služby (kooperace) 3 172 000 Kč 922 000 Kč 2 250 000 Kč 70,9 % 

Celkové náklady firmy 56 260 000 Kč 48 756 138 Kč 7 503 862 Kč 13,3 % 

Náklady vyvolané 

optimalizací  816 600 Kč   

Celkové náklady firmy 56 260 000 Kč 49 572 738 Kč 6 687 262 Kč 11,9 % 

 

Pokud by firma přistoupila na realizaci navrhovaných opatření, tak s ohledem na další 

její vývoj (přirozené snížení nákladů na opravy a udržování), by se výše celkových 

nákladů firmy snížila o 6 687 262 Kč, tedy 11,9 %. 

5.3.2 Budoucí vývoj firmy 

Na základě prognóz trhu se svorkami pro rozvodny vysokého napětí, jejichž výroba 

tvoří převážnou část produkce firmy, se v následujících letech očekává pokles výroby. 



48 
 

Je to způsobeno životním cyklem výrobku. Výrobek se nyní nachází ve fázi zralosti, 

kdy trh začíná být nasycen a bude následovat úpadek prodeje.  Tato prognóza je 

odůvodněna počínajícím snižováním světové poptávky po stavbě rozvoden. Důvodem 

je, že prostor pro stavbu je omezen a v současné době již většina zemí, včetně 

rozvojových, kam se v posledních letech nejvíce vyváželo, dokončila stavby rozvoden. 

Rozvodny mají poměrně vysokou životnost. Prostor pro další prodej výrobků se tedy 

naskýtá v dodávání náhradních dílů pro již fungující rozvodny, nebo hledání dalších 

zákazníků, kterých ale bude ubývat. 

 

 

Graf č. 7: Předpokládaný vývoj obratu (Zdroj: vlastní zpracování dle Zoko, 2013) 

 

Tím, že se sníží obrat, sníží se objem výroby a celková úroveň nákladů a výnosů. Pak 

by skutečná výše nákladů příští rok byla ještě nižší, než výše uvedená po optimalizaci, a 

to o procento poklesu výroby. 

 

Pokud by výrazný pokles objemu výroby pokračoval i v dalších letech, fixní náklady by 

se výrazně snížily o mzdové náklady, kdy by se část, dnes považovaných za fixní, 

změnila ve variabilní. Toto by se postupně projevovalo i u ostatních fixních nákladů. 

Tento efekt je způsoben tím, že v delším časovém rozlišení má většina nákladů 

variabilní charakter. 
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Závěr 

Cílem každého podniku je co nejlépe hospodařit, zvyšovat hodnotu podniku a tím 

dosahovat co nejlepších výsledků hospodaření a tvořit zisk. Důležitou roli v procesu 

podnikání hraje hospodaření s náklady. Cílem práce bylo nalezení zdrojů úspor a 

následně tvorba návrhů a opatření vedoucích k optimalizaci nákladů, jejíchž realizací by 

došlo k úspoře nákladů při výrobních procesech firmy. 

 

Po seznámení se společností a zpracováním teorie nákladů, byla v práci zpracována 

analýza současného stavu, na kterou v poslední části navázaly návrhy na řešení. 

 

Z analýzy nákladů firmy Zoko vyplynulo, že i když se jedná o výrobní podnik, 

společnost disponuje poměrně velkým podílem fixních nákladů na celkových. 

S vědomím toho, že se v následujících letech očekává pokles výroby, jsou vysoké fixní 

náklady značným rizikem. Fixní náklady totiž oproti variabilním nejsou závislé na 

objemu výroby. Při snížení objemu výroby se sníží i variabilní náklady, fixní zůstávají. 

 

Práce navrhla opatření jak snížit vybrané nákladové druhy, které jsou pro firmu klíčové. 

Tyto nákladové druhy mají charakter čistě fixních nákladů, nebo fixní složka převažuje. 

Jedná se především o spotřebu plynu, elektrické energie, PHM a mzdové náklady.  

 

V oblasti optimalizace variabilních nákladů vyplynula operace kalení jako zdroj úspor. 

Návrhem na optimalizaci výrobního procesu je zřízení vlastní kalírny, což by radikálně 

zkrátilo dodací lhůty, zvýšilo flexibilitu a především výrazně snížilo náklady na výrobní 

proces. 

 

Pokud by firma Zoko zrealizovala všechna navržená opatření, snížily by se celkové 

roční náklady o 11,9 %. Zároveň díky nižšímu podílu fixních nákladů na celkových by 

se snížil stupeň provozní páky, tedy i rizika spojená s vysokými fixními náklady. To by 

znamenalo pro firmu lepší vyhlídky do budoucna. 

 

Lze tedy konstatovat, že cíle práce bylo dosaženo. 
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Příloha č. 1: SWOT analýza firmy Zoko (Zdroj: vlastní zpracování dle Zoko, 2013) 

 

 

Silné stránky Slabé stránky 

Spojení majitele, jednatele a strojního 

technika v jedné osobě 

Spojení majitele, jednatele a strojního 

technika v jedné osobě 

Vysoká technická a technologická úroveň  Rezervy v efektivitě výrobního procesu 

Výrobní/strojní vybavení Nedostatečná kontrola činnosti 

zaměstnanců 

Komplexnost výrobních možností Nedostatek kvalifikovaných pracovníků 

na některých pozicích 

Dobré výsledky hospodaření Nevyužitý prostor pro snižování nákladů 

vznikajících při výrobě 

Spolehlivost Nespolehliví dodavatelé 

Jakost výrobků Marketing 

Vysoká přesnost rozměrů zakázkové 

výroby 

Umístění firmy – náklady na dopravu 

(spojení na Brno) 

Vlastní zdroje financování  

Finanční prostředky na rozvoj 

Příležitosti Hrozby 

Získání nových potenciálních zákazníků Ekonomická krize 

Rozšíření výrobního sortimentu Nedostatek kvalifikovaných pracovníků  

Převedení části řídících pravomocí 

z osoby majitele na jinou dostatečně 

kompetentní osobu 

Závislost firmy na jednom zákazníkovi 

(RIBE) 

 

Spolupráce s novými dodavateli Vývoj kurzu 

Expandovat na zahraniční trhy Konkurence 

Využít prostoru pro snížení nákladů Vývoj EU a ČR 

Vlastní zdroj elektrické energie (solární 

panely na střeše areálu) 

Vývoj v zemích exportu a vývoj samotné 

firmy RIBE 

I 
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Příloha č. 1: Přehled nákladů firmy Zoko s rozdělením na fixní a variabilní (Zdroj: vlastní 

zpracování dle Zoko) 

Materiál pro výrobu 1835621 V   

Nářadí, nástroje 331598 V   

Ostatní pomocný materiál  50062 F 50%   

PHM 284138 F 60%   

Náklady na služební auta 19742 F   

Náklady na výpočetní techniku 23967 F   

Materiál na opravy a údržbu 101147 F   

Kancelářské potřeby 31616 F   

Čist. prostředky, OCHPP 25845 F   

Nákladní díly 12057 F   

Materiál SubCon 30930831 V   

Příslušenství ke stroji 50280 F   

Materiál pro ubytovnu 15371 F 50%   

Vybavení mlýn 856941 F   

Vybavení Zoko 9398 F   

Spotřeba materiálu 34578614 z toho variabilní 33244421 

   fixní 1334191 

Spotřeba paliva a topení 15600 F   

Elektrická energie 568474 V 30%   

Vodné, stočné 28878 F   

Spotřeba energie 612952 z toho variabilní 170542 

   fixní 442409 

Spotřeba plynu 363424 F fixní 363424 

Opravy - mlýn 7348704 F   

Opravy a udržování 386709 F   

Opravy a udržování 7735413  fixní 7735413 

Náklady na reprezentaci 265 F fixní 265 

Ostatní služby 1801110 V   

Ostatní služby Ribe 1366775 V   

Ostatní služby - nedaň. 4122 V   

Ostatní služby 3172007  variabilní 3172007 

Mzdové náklady zaměstnanci 5130439 F 80%   

Mzdové náklady dohodáři 27920 F   

Mzdové nákl.- náhrada nemoc. 36372 F   

Příjmy společníků 302320 F   

Mzdové náklady 5497051 z toho variabilní 1026088 

   fixní 4470963 

Zákonné zdr. poj. 489092 F 80%   

Zákonné soc. poj. 1358194 F 80%   

Zákonné sociální náklady 4900 F   

II 
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Zákonné sociální pojištění a 

náklady 

1852186 z toho variabilní 369456 

   fixní 1482728 

Dary 251000 V variabilní 251000 

Ostatní provozní náklady 6462 F fixní 6462 

Odpisy - mlýn 594000 F   

Odpisy - Zoko 606000 F   

Odpisy 1200000  fixní 1200000 

     

Úroky 49090 F   

Kurzové ztráty 725657 V   

Ztráty z prodeje dluhopisů 14030 V   

Poplatky bance 201881 F   

Finanční náklady 990658 z toho variabilní 739687 

   fixní 250971 

Náklady celkem 56260032 100%   

Variabilní celkem 38973201 69,27%   

Fixní celkem 17286826 30,73%   

 

 

III 


