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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá realizací Break-even-point analýzy v podniku, analýzou 

nákladů a návrhem na zlepšení finanční situace podniku zejména z pohledu nákladů. V 

první části práce jsou vymezeny pojmy a vzorce týkajících se Break-even-point analýzy 

a problematiky nákladů. Ve druhé části pak bude konkrétní realizace Break-even-point 

analýzy v podniku a následné návrhy na zlepšení stávajícího stavu.  

 

 

Abstract 

Bachelor work is dealing with realization of break even point analysis of company, 

analysis of expenses with proposal for improvement of financial situation of company 

mainly from the perspective of lowering expenses. In first part are defined terms and 

formulas which are dealing with break even point analysis and problematicity of 

expenses. In second part will be specific realization of break even point analysis, the 

following proposals for improvement of current status will be suggested afterward.  
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ÚVOD 

Má bakalářská práce na téma „Návrh na zlepšení ekonomické situace podniku s využitím 

analýzy bodu zvratu“ se bude zabývat dvěma cíli. Zaměřím se na vymezení základních 

pojmů jako bod zvratu, celkové příjmy a celkové náklady, jejich členění a význam pro 

podnik. Ve druhé části se budu zabývat aplikací analýzy v prostředí reálné firmy. 

Analyzuji jejich náklady a výnosy, vypočítám průměrnou cenu za prodaný výrobek, 

určím fixní a jednicové variabilní náklady a z těchto analyzovaných veličin spočítám bod 

zvratu. Následně jednotlivé hodnoty vyhodnotím, jaký mají dopad na fungování podniku, 

a následně firmě doporučím, které náklady by šly snížit. 

 Toto téma jsem si vybral záměrně, protože se aktivně zajímám o založení firmy, její 

vedení, vyhledávání zakázek a marketing, průběh zpracování zakázek a v neposlední řadě 

o finanční stránku věci. Pokud je firma profitabilní, bývá často v podnikatelské praxi tato 

stránka opomíjena a to až do doby, kdy se podnik začne nacházet ve finančních 

problémech. 

Proto si myslím, že hospodaření právě s financemi podniku je jedna ze stěžejních oblastí 

vedení podniku a proto se na ni ve své bakalářské práci zaměřím. 

Vybral jsem si proto takovou firmu, která není výrazně prosperující, ale není ani naopak 

ve finanční tísni. Právě díky analýze bodu zvratu snadno poznáme, kolik firma musí 

vyrobit, potažmo prodat výrobků, aby nebyla ztrátová a nehrozilo by tak celkové ohrožení 

firmy.  

Jako firmu pro aplikaci analýzy bodu zvratu jsem si vybral společnost Kolinek s.r.o, která 

se zabývá výrobou zámečnických prvků pro stavebnictví a protipožárních uzávěr, jako 

jsou například protipožární, kouřotěsná, prosklená, nebo i plná okna nebo dveře. 

Firma je vlastněna 3 vlastníky, z nichž se 2 aktivně podílejí na chodu firmy a třetí je tichý 

společník. Firma také zaměstnává 8 zaměstnanců. 6 výrobních a 2 nevýrobní. 
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METODIKA A CÍLE PRÁCE 
Jako hlavní cíl mé bakalářské práce jsem si zvolil zhodnocení finanční situace ve firmě 

za pomoci analýzy bodu zvratu. K dosažení tohoto cíle je potřeba splnit dílčí cíle, jako 

například analýza a zhodnocení celkových nákladů, analýza a zhodnocení celkových 

tržeb, analýza jednicových nákladů a další dílčí úkony nutné k tomu, abychom mohli 

zlepšit ekonomickou situaci v podniku díky analýze bodu zvratu.   

V první části mé práce popíšu základní pojmy jejich členění a vztahy, které mezi sebou 

mají.  

Díky poskytnutým podkladům a laskavým dovolením majitelů firmy Kolinek s.r.o 

aplikuji ve druhé části mé bakalářské práce analýzu bodu zvratu na jejich firmu.  

Nejprve analyzuji celkové náklady, po té dojde k výpočtu jednicových nákladů. Dále 

vypočítám celkové příjmy. Nakonec díky získaným hodnotám mohu vypočítat bod zvratu 

a díky němu poznáme, jak si podnik stojí.  

Na závěr své bakalářské práce celou situaci vyhodnotím a pokusím se doporučit podniku 

taková opatření, která by byla snadno aplikovatelná, zároveň přínosná a snadno 

proveditelná v praxi.   
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

 

1.1 Náklady a jejich funkce v podniku 

V ekonomii můžeme chápat náklady podniku dvěma způsoby. Jednak jsou náklady 

chápany z ekonomického pohledu, a jednak jsou náklady chápány z účetního pohledu. 

Z hlediska účetního („užšího“) patří do nákladů všechny reálně vynaložené náklady 

zanesené v účetních knihách. Nazýváme je tzv. „explicitními náklady“. 

Ekonomický pohled na náklady je poněkud širší, protože zahrnuje nejen „náklady 

explicitní“, ale i „náklady implicitní“. „Implicitní náklady“ jsou náklady, které firma ve 

skutečnosti neplatí. Jejich existence spočívá v nákladech obětované příležitosti. 

Představují tedy výnosy, o které firma přichází tím, že své omezené zdroje vynakládá 

způsobem, který si sama zvolila.[5] 

 

1.1.1 Členění nákladů podle závislosti na objemu produkce 

Podle závislosti na objemu produkce rozlišujeme 2 základní typy nákladů. Tyto náklady 

nazýváme variabilní a fixní náklady. 

 

Variabilní náklady 

Označované jako VC (z angl. Variable Cost) jsou takové náklady, jejichž objem roste 

s objemem výroby. Jako příklad můžeme uvést nákup základní suroviny na výrobu (např. 

profily, izolační pěna), nebo náklady na mzdy. S množstvím produkce stoupají lineárně i 

variabilní náklady, které musíme zaplatit. Pak tedy pokud nevyrábíme vůbec, výstup je 

tedy nulový, jsou variabilní náklady nulové. 

Výrobci se snaží, aby jejich variabilní náklady byly na co nejnižší úrovni zejména 

vyhledáváním levnějších, ale stejně kvalitních, dodavatelů nebo také neustálým 

zefektivňováním výrobního procesu.[19][20] 
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Graf 1: Graf variabilních nákladů podle [20]  

Ne vždy variabilní náklady stoupají lineárně, rozdělujeme je tedy na základě 

proměnlivosti nákladů na: 

1. Proporcionální- tyto náklady se vyvíjí ve stejném poměru jako produkce, pokud 

je přepočteme na jednotku výroby, tak jsou při konstantních podmínkách stále 

stejné 

2.  Neproporcionální- tyto variabilní náklady dělíme na nadproporcionální, 

podproporcionální a regresivní 

 

 

Nadproporcionální (progresivní) - jsou to náklady, u nichž celková výška roste rychleji 

jak objem výroby, při klesajícím objemu výroby klesají pomaleji. 

Podproporcionální (degresivní) – jsou to náklady, u nichž celková výška roste pomaleji 

jak objem výrovy, při klesajícím objemu výroby klesají rychleji.[20] 
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Graf 2: Graf nadproporcionálních a podproporcionálních nákladů podle [20] 

 

Fixní náklady 

Označované jako FC (z angl. Fixed Cost). Jsou to takové náklady, jejichž objem není 

přímo vázán na objem výroby. Za fixní náklad můžeme v podniku považovat například 

účty za nájem, elektřinu nebo pronájem strojů. I když vyrábíme minimálně nebo dokonce 

nevyrábíme vůbec, stále musí být výrobní hala osvětlená a výrobní stroje zapnuty. Fixní 

náklady stoupají a klesají „skokově“ například zapojíme-li do výroby další výrobní linku. 

Fixní náklady mají mimořádný vliv na vztahy mezi základními ekonomickými veličinami 

podniku, jako například náklady, zisk a objem výroby. Dochází-li k růstu objemu výroby, 

tak klesají průměrné fixní náklady na jednotku produkce a tím i celkové náklady. Tento 

jev se nazývá degrese nákladů. Z těchto důvodů se ani zisk z jednotky produkce nevyvíjí 

lineárně.[1][19] 
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Diagram 1: Členění fixních nákladů (vlastní zpracování) 

 

 

Graf 3: Graf fixních nákladů podle [20] 

 

  

Členění fixních 
nákladů při změně 

objemu výroby

Absolutně fixní

podle reakce jednotlivých položek při 
změně objemu výkonu.

celková výška se za stejné období 
nemění i v případě, že se mění objem

Relativně fixní

podle stupně využití výrobní kapacity, 
nemění se jen v rámci určitého objemu

produkce
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Tabulka 1: Struktura fixních a variabilních nákladů (Zdroj. [20], vlastní zpracování) 

 

 

 

Semifixní náklady 

Jedná se o náklady, které se od určitého objemu výroby skokově navýší. Například, pokud 

je výrobní linka vytížená na 100% a vedení firmy se rozhodne pro navýšení výrobních 

kapacit koupí další výrobní linky 

 

 

Semivariabilní náklady 

Tyto náklady podobně jako semifixní skokově narostou při dosažení určité míry 

produkce, ale dále se pak chovají jako variabilní. 

Příkladem můžeme uvést situaci, kdy společnosti vyprší smlouva se společností 

dodávající elektrickou energii. Následně vystavená nová smlouva bude například o 20% 

vyšší než smlouva minulá.[21] 

 

Tabulka 2: Semivariabilní a semifixní náklady (Zdroj: [20], vlastní zpracování) 

Semivariabilní náklady Semifixní náklady 

Změna smlouvy s dodavatelem energií Nákup nové výrobní linky 

Průběh daně z příjmu Leasing nové výrobní linky 

Telefonní poplatky  

  

Variabilní náklady Fixní náklady 

Přímé mzdy Mzdy nevýrobních zaměstnanců 

Část nákladů na energie Pronájem prostor 

Náklady na opravu a údržbu Pojistné 

Ostatní přímé náklady Odpisy budov a zařízení 

 Část nákladů na energie 

 Náklady na ostrahu 

 Fixní údržba 
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Celkové náklady 

Označované jako TC (z angl. Total Cost). Jedná se o součet fixních a variabilních 

nákladů. Jsou to tedy náklady na celý objem produkce 

 

Matematicky vyjádřeno jako TC= VC + FC  [20] 

 

 

1.1.2 Metody odhadu fixních nákladů (stanovení nákladových funkcí) 

Fixní náklady můžeme odhadnout, a také sestrojit nákladovou funkci podle 

následujících metod: 

 Klasifikační analýza 

 Metody dvou období 

 Bodový diagram 

 Regresní a korelační analýza [20] 

 

Jednou z nejspolehlivějších metod je právě metoda regresní a korelační analýzy, která 

nám umožní stanovit i nelineární nákladové funkce a ověřit spolehlivost zjištěných funkcí 

pomocí měr korelace. Dále kromě regresní a korelační analýzy zde popíšu i metodu 

bodového diagramu, která nám pomůže odhalit extrémní hodnoty, ke kterým dochází 

například rozšířením výrobní kapacity.[20] 

 

Sestavení regresní a korelační analýzy 

Nejprve popíšu symboliku, která se u této analýzy používá: 

X nebo Q – objem výroby 

Y nebo N – celkové náklady 

n – počet sledovaných období 
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a – fixní náklady 

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

 

Pak má tedy obecná rovnice nákladové funkce tvar: N = a + b x Q, tuto obecnou 

nákladovou funkci dostaneme závěrem metody.[20] 

Při výpočtu metody použijeme následující vzorce: 

𝑏 =
𝑛 ∑ 𝑋𝑌 −  ∑ 𝑋 ∑ 𝑌

𝑛 ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)
2  

 

𝑎 =  �̅� − 𝑏�̅� 

Korelační koeficient vypočítáme podle následujícího vzorce: 

𝑟 =  
𝑛 ∑ 𝑋𝑌 − ∑ 𝑋 ∑ 𝑌

√[𝑛 ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)
2

] × [𝑛 ∑ 𝑌2 − (∑ 𝑌)
2

]

 

 

Čím více se hodnota r přibližuje k jedné, tím lépe vystihuje stanovená přímka vývoj 

nákladů [20] 

Dnešní doba nám nabízí spoustu možností jak si práci urychlit, právě u těchto výpočtů 

se používá moderní výpočetní techniky, konkrétně použijeme k výpočtu software MS 

Excel, s jehož pomocí znázorním průběh nákladů v závislosti na objemu výroby. 
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Sestavení bodového diagramu 

Jedná se o metodu grafickou, nikoliv výpočetní. Umožní nám znázornit fixní náklady 

za pomocí bodů, které naneseme do grafu a následné sestrojení lineární přímky mezi 

vynesenými body. Na osu x nanášíme objemy výroby a na osu y nanášíme nákladové 

hodnoty. Pokud se body vyskytují v těsné blízkosti lineární přímky, pak tedy můžeme 

říci, že je zde jistá závislost nákladů na objemu produkce. 

Graf 4: Graf bodového diagramu (Zdroj: [20], vlastní zpracování) 

 

Odhad fixních nákladů provedeme tak, že zjistíme hodnoty ze zakreslené lineární 

přímky s osou y. Po té provedeme výpočet pro parametr b z hodnot kteréhokoli bodu, 

který se nachází na přímce.[20] 
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1.1.3  Dlouhodobá nákladová funkce 

 

Tato funkce zobrazuje vývoj nákladů v dlouhém období. Jedná se o období, ve kterém 

lze měnit veškeré ovlivnitelné položky jako například výše nájmů, mzdy, ceny energií, 

výrobní kapacity, technologické postupy. Při analýze dlouhého období pracujeme pouze 

s průměrnými celkovými náklady a náklady marginálními. V tomto období neexistují 

žádné fixní náklady. 

Dlouhodobá nákladová funkce je složena z několika nákladových funkcí krátkodobých, 

které zobrazují průběh nákladů jednotlivých výrobních kapacit. Na počátku sledovaného 

období  se zvětšováním objemu výroby tato funkce klesá. Od určitého bodu se však vývoj 

mění a dlouhodobá nákladová funkce začíná růst. 

Důsledkem růstu může být mimo jiné nadměrný počet pracovníků v nevýrobní části 

podniku a obtížná koordinace řízení.[3][20] 

 

 

Graf 5: Graf dlouhodobé nákladové funkce [20] 
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1.1.4  Druhové členění nákladů 

 Druhové členění nákladů můžeme charakterizovat jako náklady, které byly firmou 

vynaloženy na konkrétní účely při její hospodářské činnosti.  

Druhové členění nákladů vychází z výrobních faktorů. Například osobní náklady, odpisy 

na dlouhodobém hmotném majetku, spotřeba materiálu, spotřeba energií atd. 

V praxi se nejčastěji setkáváme s těmito základními nákladovými druhy[20]: 

 

Tabulka 3: Druhové členění nákladů (Zdroj [20], vlastní zpracování) 

 

 

1.1.5  Účelové třídění nákladů 

Účelové třídění nákladů je podle místa vzniku a odpovědnosti. Je to v podstatě členění 

dle hospodářských a nákladových středisek[20] 

 

Druhové 
třídění 
nákladů

Spotřeba Surovin a materiálu

Paliv a energií

Provozních látek

Odpisy Budov

Strojů a nástrojů

Nehnotného investičního materiálu

Finanční náklady Pojistné

Placené úroky

Poplatky

Mzdové a 
ostatní osobní náklady

Mzdy

Platy a provize

Sociální a zdravotní pojištění

Náklady externích 
služeb

Nájemné

Dopravné a cestovné

Opravy a udržování
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Tabulka 4: Členění nákladů podle místa vzniku a odpovědnosti (Zdroj: [20], vlastní zpracování) 

 

 

 

1.1.6  Kalkulační členění nákladů 

Přímé náklady 

Jsou to náklady, jejichž spotřeba je přesně zjistitelná na kalkulační jednici. 

Většinou se tyto náklady týkají pouze určitého výrobku (nebo odvětví výroby) jako 

například náklady na potisk triček, náklady na letákovou reklamu atd.[5] 

 

Nepřímé náklady 

Jedná se o náklady, jejichž spotřeba se nedá na kalkulační jednici zjistit. Protože tyto 

náklady nejdou přesně určit a jsou společné pro více výrobků, tak se musí rozdělit podle 

určitého klíče tzv podle Rozvrhové režie. Rozvrhovou režii můžeme dále dělit na 

výrobní a správní režii. Výrobní režie se týká všech nákladů spojených se řízením 

výroby například platy zaměstnancům, náklady na kancelář apod. Správní režie naopak 

zahrnuje všechny náklady týkající se správy a řízení podniku. Jako příklad můžeme 

uvést platy vedoucích pracovníků, kteří nejsou přímo spojeni s výrobou (například 

ředitel, předsedové atd.) [5] 

  

Podle místa 
vzniku a 
odpovědnosti Náklady 

výrobní 
činnosti

Hlavní výroba

Pomocná výroba

Vedlejší výroba

Přidružená výroba

Náklady 
nevýrobní 
činnosti

Správa

Odbyt

Zásobování
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1.1.7  Plánování nákladů 

Cílem plánování nákladů je jejich minimalizace. Díky kvalitnímu plánování nákladů 

můžeme velice efektivně náklady v podniku snížit na minimum. 

 

Plánování nákladů většinou probíhá pomocí dvou skupin plánovacích metod. První 

skupina metod se nazývá globální. Tyto metody vycházejí ze základních vztahů 

v ekonomice podniku, které zachycují různými modely. Druhá skupina plánovacích 

metod se nazývá podrobná. Tyto metody vycházejí z detailních plánovacích podkladů. 

Většinou se jedná o rozpočty a kalkulace.  [3] 

 

Postup plánování nákladů 

První etapa – nejprve se vypracují rozpočty hospodářských středisek hlavní výroby a 

středisek režijních. Zjištěné rozpočtové náklady, členěné na přímé a režijní, se přenesou 

do položek prvotních nákladových druhů, ve kterých je sestavován plán nákladů, výnosů 

a zisku. 

 

Druhá etapa – po vyhotovení podnikového plánu a jeho schválení nastává opačný proces 

tj. transformace prvotních nákladových druhů do jednicových a režijních nákladů a 

doplnění nákladů prvotních o náklady druhotné.  

 

Tyto dvě etapy plánování nákladů se prolínají a probíhají i opakovaně tak, jak se hledají 

rezervy snižování nákladů.[3] 
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1.2 Příjem podniku 

Příjmy podniku jsou sumou peněžních prostředků, které podniku plynou z realizace jeho 

produkční činnosti. 

Pokud vycházíme z cíle firmy, který je maximalizace zisku, pak jednou z možností, jak 

tohoto cíle dosáhnout, je vedle minimalizace nákladů také maximalizace příjmů. Příjmy 

podniku jsou ovlivněny charakterem trhu, na kterém podnik realizuje svou produkční 

činnost. Na dokonale konkurenční trhu je mnoho malých nezávislých podniků, které sami 

nemohou ovlivnit tržní cenu. Naopak na nedokonale konkurenčním trhu je počet podniků 

omezen, což vede k tomu, že podniky více či méně dokáží cenu ovlivnit ve svůj prospěch.  

Příjmy firmy dělíme na celkové, průměrné a mezní.[3] 

 

Celkový příjem 

Celkový příjem TR (z angl. Total Revenue) je celková peněžní částka, kterou firma 

získá prodejem svých produktů, velikost zjistíme tak, že vynásobíme ceny za jednotku 

prodaným množstvím[10]: 

 

TR= p*q 

 

V dokonalé konkurenci nemá firma možnost výši ceny ovlivnit a cena proto je exogenní 

konstantou. Z toho plyne, že za těchto podmínek je křivka celkových nákladů TR funkcí 

pouze pro prodané množství. Toto lze graficky znázornit jako rostoucí polopřímku 

vycházející z počátku. 

Pokud podnik podniká v podmínkách nedokonalé konkurence je situace složitější, 

protože cena není konstantní, ale s růstem výstupů klesá a poptávková křivka je proto 

klesající.[3] 
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Graf 6: Graf celkových příjmů (Vlastní zpracování) 

1.2.1 Kalkulace 

Jednou z nejdůležitějších věcí pro řízení podniku je stanovení kalkulací. Jejich úkolem je 

sledovat náklady z věcného hlediska například podle výkonu výrobků či služeb. 

Kalkulace lze uplatnit pro stanovení rozpočtů, ke kontrole a hodnocení hospodárnosti a 

stanovení vnitropodnikových cen. Kalkulace je přesné písemné vyčíslení jednotlivých 

položek nákladů na kalkulační jednici. Kalkulační jednice je konkrétní typ výkonu 

(výrobek, polotovar, služba) vymezený přesnou měřící jednotkou, jedná se například o 

jednotku množství (ks), hmotnosti (g, kg, tuny), délku (mm, cm, m), objem (cm3) a jiné. 

Největším problémem kalkulací je to, že se náklady dělí na přímé (jednicové) a nepřímé 

(režijní). Přímé náklady zjistíme snadno, protože jsou jasně dané a viditelné. Jedná se 

především o náklady na spotřebu materiálu, základní mzda pro pracovníky, odpisy aj. 

Nepřímé náklady naopak nejdou zcela přesně určit na jeden konkrétní výrobek. Jako 

příklad můžeme uvést pronájem výrobní haly, platba za energie nebo například spotřeba 

pohonných hmot.[16] 
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Tabulka 5: Typy soustav kalkulací (Zdroj: [16], vlastní zpracování) 

 

Všeobecný kalkulační vzorec  

V tabulce je znázorněn nejčastěji používaný kalkulační vzorec.  

 

Tabulka 6: Všeobecný kalkulační vzorec (Zdroj: [16], vlastní zpracování) 

 

Typy 
soustav 
kalkulkací

Předběžná kalkulace

Výsledná kalkulace

Normová kalkulace

Propočtová kalkulace

Plánová kalkulace

Operativní kalkulace

Postupná kalkulace

Průběžná kalkulace

Všeobecný 
kalkulační 
vzorec

1. Přímý (jednicový) materiál

2. Přímé (jednicové) mzdy

3. Ostatní přímé (jednicové) náklady

4. Výrobní (provozní) režie

VLASTNÍ NÁKLADY VÝROBY

5. Správní režie

VLASTNÍ NÁKLADY VÝKONU

6. Odbytová režie

ÚPLNÉ VLASTNÍ NÁKLADY VÝKONU

7. Zisk

PRODEJNÍ CENA
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1.3 Zisk 

Zisk můžeme určit jako rozdíl mezi celkovými příjmy a celkovými náklady společnosti. 

Pokud se na zisk díváme pouze z ekonomického hlediska, musíme vzít v úvahu jak 

explicitní, tak implicitní náklady.[6] 

V případě tohoto ekonomického hlediska musíme tedy rozlišovat i zisk. A to na zisk 

Ekonomický a zisk účetní. 

Ekonomický zisk získáme odečtením explicitních a implicitních nákladů od celkových 

příjmů. 

Účetní zisk zjistíme výpočtem pouze explicitních nákladů. 

 

 

Diagram 2: Ekonomické náklady a zisk, účetní náklady a zisk podle [10] 

 

Firma dosáhne kladného ekonomického zisku jen tehdy, pokud je zisk větší než tzv. 

normální zisk. 

Normální zisk je určen alternativními náklady použití výrobních faktorů ve vlastnictví 

majitele firmy je roven implicitním nákladům .  

V praxi to tedy znamená: normální zisk = účetní zisk – ekonomický zisk[10] 
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1.4 Bod maximálního zisku 

Tento bod značí, kdy společnost dosáhla svého maximálního zisku. Protože se společnost 

nachází v tržním prostředí, dochází ke střetu nabídky a poptávky, tudíž dochází většinou 

k nelineárnímu vývoji nákladů z důvodů střetu nabídky a poptávky. Tímto bodem 

zjistíme, kdy firma je bodu maximálního zisku a pokud dojde k jeho překročení, mohou 

náklady nadproporcionálně stoupat. Pokud dojde k jeho překročení, je důležité rychle 

jednat a rozhodnout, zda výrobu rozšířit či omezit.[8] 

 

 

 

Graf 7: Graf maximálního zisku - část 1 podle [8] 
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Graf 8: Graf maximálního zisku - část 2 podle [8] 

 

1.5 Bod zvratu 

Bod zvratu (z angl. Break even point) je takové množství produkce firmy, při kterém jsou 

příjmy a náklady vyrovnané tj. nevzniká zisk ani ztráta. 

Bod zvratu je důležitý pro manažery, protože ukazuje bod, který musí být překročen, aby 

podnik produkoval zisk. Což je klíčové, protože nestačí, aby podnik operoval na bodu 

zvratu, ale snažil se být co nejvýše nad ním, protože cílem každého podnikání je 

maximalizace zisku.[5] 

 

1.5.1  Výpočet bodu zvratu: 

Při neměnné ceně vypadá vzorec pro výpočet tržeb následovně: 

T = p * q 

 

 

Celkové náklady při lineárním vývoji 

TC = FC + VCj * q 
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Pokud dojde k vyrovnání tržeb a celkových nákladů, dochází k produkci právě tolika 

množství výrobků, které nazýváme kritické množství nebo-li bod zvratu 

 

T = TC 

p * q = FC + VC * q 

Qbz = FC / (p – VCj) 

 

kde: 

T tržby 

TC  celkové náklady 

VC variabilní náklady 

FC fixní náklady 

p cena 

q množství produkce 

Qbz množství produkce, kdy je dosaženo bodu zvratu. 

 

Graf 9: Bod zvratu podle [20] 
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PRAKTICKÁ ČÁST 

 

2 Analýza problému a současné situace 

 

V této kapitole se budu věnovat představení firmy, její historii i současnému stavu. Dále 

představím její strukturu managmentu i pracovníků ve výrobě. 

 

2.1 Představení společnosti 

V této kapitole se budu věnovat představení společnosti, její struktuře, silným a slabým 

stránkám, dále pak nastíním její potenciální zákazníky, cenovou politiku a také 

konkurenční společnosti. 

 

2.1.1  Základní údaje o společnosti 

 

Název firmy:  KOLINEK s.r.o. 

Rok vzniku:  1994 

Sídlo:    Blatec 207, PSČ 783 75 

Právní forma:  Společnost s ručením omezeným 

Předmět podnikání: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 

živnostenského zákona, zámečnictví, nástrojářství 

Základní kapitál: 100 000 Kč 

Společníci:  Pavel Skládal s obchodním podílem 52% 

Lumír Hrbáček s obchodním podílem 24% 

   Karel Čada s obchodním podílem 24% 
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Pan Skládal s panem Hrbáčkem vystupují jako jednatelé společnosti, zatímco pan Čada 

je tichým spolumajitelem. 

Firma k dnešnímu dni zaměstnává 8 pracovníků, z toho 6 výrobních a 2 nevýrobní. 

 

 

Obrázek 1: Logo společnosti KOLINEK, s.r.o. 

Zdroj: Webové stránky společnosti [online] 

 

2.1.2  Historie majetkových vazeb a struktury podniku 

Firma byla založena jako společnost s ručením omezeným se základním kapitálem 

100 000 Kč.  

V této firmě proběhly tři velké personální obměny. Firma byla založena v roce 1994 

dvěma společníky a to Libuší Gajduškovou, která tehdy vložila do společnosti podíl ve 

výši 40 000 Kč a panem Františkem Kolinkem s podílem 60 000 Kč, právě podle něj se 

firma jmenuje Kolinek s.r.o. V bouřlivém roce 1999 se firma dostala do potíží a firmu 

musel odkoupit František Kolinek starší, nemusel však firmu zachraňovat dlouho a po 

třech měsících si firma našla opět nové spolumajitele. Stali se jimi pan Jaromír Dvořák, 

který do firmy vložil 50 000 Kč a Josef Skládal, který také vložil 50 000, vzhledem 

k tomu, že podíly ve firmě byli tedy 50/50, docházelo k občasným rozepřím mezi majiteli, 

což nakonec vedlo k odchodu Jaromíra Dvořáka ze společnosti, psal se tehdy rok 2002. 

Nyní byla celá firma závislá na panu Josefu Skládalovi, který musel vložit do firmy celých 

100 000 Kč, naštěstí se mu do firmy podařilo zapojit i syna, který se ještě tentýž rok stal 

také spolumajitelem a jednatelem společnosti. Poslední velkou bouři zažila tato firma 

v roce 2009, kdy firmu Kolinek opouští Josef Skládal. Do firmy tehdy přichází Lumír 

Hrbáček a Karel Čada. Dochází ke změnám vkladů a obchodních podílů. Pavel Skládal 

vlastní po této restruktualizaci 52% obchodního podílu, Lumír Hrbáček 24% a tichý 

společník pan Karel Čada 24%. 

http://www.kolinek.cz/
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2.1.3  Historie a vznik společnosti 

Společnost byla založena v roce 1994 jako společnost, která se zabývala koupí zboží za 

účelem dalšího prodeje se vstupním kapitálem 100 000.  Firma Kolinek s.r.o. přešla v 

roce 2002 z obchodní činnosti na výrobní a to na výrobu zámečnických prvků 

pro stavebnictví. Firma se soustředí na výrobu a montáž atypických protipožárních i 

kouřotěsných prosklených i plných stavebních uzávěrů, jako jsou dveře - otočné i 

posuvné, okna a stěny. Veškeré výrobky jsou vyráběny ze systémových profilů švýcarské 

firmy Jansen, které nabízí možnost výběru z neizolovaných profilů, profilů s přerušeným 

tepelným mostem (izolovaných) a fasádních profilů. Dále firma provádí 

veškeré zámečnické práce jako výrobu ocelových konstrukcí, zábradlí a podobně. 

Od své restruktualizace zaměstnává firma 8 zaměstnanců. Firma také v roce 2002 

dostavila novou budovu s montážní halou a kancelářemi pro managment ve které nyní 

sídlí. Tato budova zároveň slouží jako jakýsi „vzorkovník“ produktů, protože žádné dveře 

ani okna zde nejsou stejné a slouží jako ukázka pro případné zákazníky. Od roku 2002 se 

ve firmě z majetkového pohledu nic zásadního nezměnilo.  

 

2.1.4  Předmět činnosti 

KOLINEK s.r.o. podniká v oboru výroby zámečnických prvků pro stavebnictví. Firma se 

soustředí na výrobu a montáž atypických protipožárních i kouřotěsných prosklených i 

plných stavebních uzávěrů, jako jsou dveře - otočné i posuvné, okna a stěny. Nejedná se 

o sériovou výrobu, ale víceméně zakázkovou produkci. 

Firma tedy vyrábí a dodává zákazníkům: 

 Protipožární dveře, okna, stěny 

 Protipožární fasádní stěny - Ocelové EI 15-45 

 Ocelové dveře, okna, prosklené stěny 

 Vstupní dveře a stěny do panelových domů 

 Nerezové dveře, okna, prosklené stěny 

http://www.kolinek.cz/protipozarni-dvere-okna-steny
http://www.kolinek.cz/protipozarni-fasadni-steny---ocelove-ei-15-45
http://www.kolinek.cz/protipozarni-fasadni-steny---ocelove-ei-15-45
http://www.kolinek.cz/ocelove-dvere-okna-prosklene-steny
http://www.kolinek.cz/vstupni-dvere-a-steny-do-panelovych-domu
http://www.kolinek.cz/nerezove-dvere-okna-prosklene-steny
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 Prosklené fasádní stěny 

 Zámečnické výrobky pro stavební výrobu 

 

2.1.5  Management společnosti 

Společnost má dvě oddělení nevýrobní a výrobní. V nevýrobním oddělení jsou 3 vedoucí 

pracovníci (resp. spolumajitelé firmy), dále pak paní účetní a slečna asistentka. 

Ve výrobním oddělení se nachází celkem 6 zaměstnanců, kterými jsou: tři svářeči, 

zámečník, kompletář (zároveň provádějící výstupní kontrolu) a zásobovač. 

Vzhledem k tomu, že firma KOLINEK s.r.o je velmi malá firma, nejsou zde přesně dána 

pravidla, který pracovník komu podléhá, vytvořil jsem proto zjednodušenou grafiku toho, 

jak zhruba situace vypadá. 

 

Diagram 3: Management společnosti KOLINEK s.r.o (Vlastní zpracování) 

  

Vedoucí výroby, vedoucí 
konstruktér, tichý společník 

Tři svářeči, Zámečník Kompletář Zásobovač

Účetní, Asistentka

http://www.kolinek.cz/prosklene-fasadni-steny
http://www.kolinek.cz/zamecnicke-vyrobky-pro-stavebni-vyrobu
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2.1.6 SWOT analýza 

V této kapitole se zabývám SWOT analýzou, což je analýza silných a slabých stránek, 

příležitostí a hrozeb podniku.  

Tabulka 7: SWOT analýza společnosti (Vlastní zpracování) 

  

 

POMOCNÉ  

(k dosažení cíle) 

ŠKODLIVÉ 

(k dosažení cíle) 

V
N

IT
Ř

N
Í 

(a
tr

ib
u
ty

 o
rg

an
iz

ac
e)

 

STRENGHTS (silné stránky) 

 Velká diverzifikace produktů 

 velká přidaná hodnota 

 Schopnost vyrábět produkty dle 

přání zákazníka 

 Majitelé se aktivně podílí na 

vedení firmy 

 Vysoká orientace na zákazníka 

 Přátelská atmosféra ve firmě 

WEAKNESSES (slabé stránky) 

 Slabší postprodejní servis 

 Omezený pohled do budoucnosti 

 Omezená strategie plánování 

 Nová budova zatížena úvěrem 

 Omezené schopnosti plánování 

zakázek 

 

V
N

Ě
J

Š
Í 

(a
tr

ib
u
ty

 p
ro

st
ře

d
í)

 

OPPORTUNITIES (příležitosti) 

 Zapracovat na vnější prezentaci 

firmy 

 Reklamní kampaň 

 Široké možnosti získávat nové 

zákazníky v různých segmentech 

trhu 

 Důvěra zákazníků 

 Možnost získání nových 

komerčních zakázek 

 Schopnost snižovat cenu 

výrobku zefektivněním postupu 

výroby 

THREATS (hrozby) 

 Výpadek klíčových zaměstnanců 

 Riziko neschopnosti splácet 

úvěry na budovu 

 Omezené možnosti růstu 

společnosti z důvodu nemožnosti 

najmutí dalších schopných 

pracovníků 
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2.1.7  Analýza zákazníků 

Společnost dostává zakázky výhradně ze dvou trhů, kterými jsou samozřejmě Česká 

republika, a pak také Rakousko. 

Typickým zákazníkem naší společnosti je buďto nějaký podnik, kde je potřeba zamezení 

šíření případného požáru, nebo například hotely, zámky, školy a jiné budovy sloužící 

veřejnému zájmu. 

V poslední době byly realizovány zakázky například na výrobní hale BREDA Opava, na 

huti František, na řadě bytových domů v Praze, na několika hotelích, sokolovnách, 

zámcích a základních školách. 

2.1.8  Analýza konkurence 

V této oblasti podnikání je poměrně dost společností, které se zabývají stejným 

předmětem podnikání. Proto zde představím několik přímých konkurentů naší firmy.  

 

OKNOTHERM, spol. s r.o. 

Jedná se o českého výrobce, který vyrábí moderní plastová okna profilu VEKA, dřevěná 

EURO okna, hliníková okna i dveře z kvalitních materiálů více jak 20 let. Má pobočky 

po celé ČR a poskytuje kompletní služby jako výměnu a montáž oken do panelových a 

rodinných domů. 

Vznik: 1992  

Předmět podnikání: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování  

 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 

živnostenského zákona 

 

2.1.9  Předpoklady budoucího vývoje 

Budoucím cílem společnosti je nakoupit vlastní lakovnu, což vyžaduje velké finanční 

zatížení firmy. Dále chce firma posílit svoji pozici na domácím i rakouském trhu a 
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zároveň expandovat i na další trhy. S tím souvisí i rozšíření výrobních kapacit a postupné 

zaučování nových pracovníků. 

 

2.1.10 Cenová politika 

Firma své produkty naceňuje podle předem daného ceníku, který krom ceny za 

nakoupený materiál zahrnuje i cenu za práci a následnou montáž. 

Firma si většinou bere 20% marži na nakoupený materiál a zhruba 15% marži na 

provedenou práci. 

Pro zajištění konkurenceschopnosti je zcela nezbytně nutné, aby firma vycházela 

maximálně vstříc zákazníkům a ti se později vraceli nebo dávali kladné reference. 

Dále je kladen velký důraz na kvalitu zpracování a výstupní kontrolu, což výsledný 

produkt lehce prodražuje. 

 

2.2 Analýza současné situace podniku 

V této kapitole své bakalářské práce analyzuji současnou situaci podniku. Nejprve 

provedu korelační analýzu, dále se zaměřím především na analýzu nákladů a tržeb 

podniku za roky 2012 a 2013. 

 

2.2.1  Korelační analýza 

Jak jsem již popsal v teoretické části této bakalářské práce, provedeme korelační 

analýzu, abychom zjistili závislost objemu výroby na celkových nákladech firmy. 

K tomu využijeme vzorec pro výpočet korelačního koeficientu z teoretické části: 

 

𝑟 =  
𝑛 ∑ 𝑋𝑌 − ∑ 𝑋 ∑ 𝑌

√[𝑛 ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)
2

] × [𝑛 ∑ 𝑌2 − (∑ 𝑌)
2

]
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Tabulka 8: Celkové náklady a objem výroby (Zdroj: Účetní výkazy společnosti, vlastní zpracování) 

Tabulka zadaných dat 

Období 

Celkové náklady 

(v tis. Kč) Objem výroby 

1 1981,3 167 

2 5208,3 316 

3 9148,3 419 

4 14528 544 

5 3049,5 292 

6 6071,5 286 

7 10370 394 

8 13718 358 

 

Počet období, tedy n, je 8. 

Po dosazení do vzorce nám vyjde hodnota r =  0,849, která vyjadřuje silnou závislost 

objemu výroby na celkových nákladech firmy, což je jen dalším důkazem toho, že se 

jedná o výrobní podnik.  

Korelační diagram vypadá následovně: 

 

Graf 10: Korelační diagram proměnných X a Y (Vlastní zpracování) 

  

0

100

200

300

400

500

600

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000

O
b

je
m

 v
ýr

o
b

y

Celkové náklady

Korelační diagram proměnných X a Y



 

39 

 

2.2.2  Analýza nákladů 

Zdrojem informací pro tuto analýzu byly výkazy zisků a ztrát společnosti. Tuto analýzu 

Jsem prováděl čtvrtletně a vzhledem k tomu, že firma Kolinek je především výrobní firma 

zaměřil jsem se na ty náklady, které přímo souvisí s její výrobní činností. 

Nejprve provedu analýzu celkových nákladů, po té náklady rozdělím na fixní a variabilní 

z důvodu následného použití pro výpočet bodu zvratu. 

 

Nejprve jsem analyzoval, jakou měrou se podílí na nákladech jednotlivé jeho složky, jako 

jsou spotřeba materiálu, osobní náklady, služby a ostatní nákladové položky. 

 

 

Graf 11: Graf celkových nákladů firmy Kolinek (Zdroj: Účetní výkazy společnosti, vlastní 

zpracování) 

 

Z grafu je jasně patrné, že dominujícím nákladem je spotřeba materiálu a energie, což je 

opět důkazem toho, že se jedná právě o výrobní podnik. 
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Graf 12: Graf celkových nákladů firmy Kolinek II (Zdroj: Účetní výkazy vlastní zpracování) 

 

Z grafu je patrné, že v prvním čtvrtletí roku 2012 doznívala ještě ekonomická krize. Ve 

druhém a třetím čtvrtletí dochází k postupnému růstu celkových nákladů, které následně 

vrcholí v posledním čtvrtletí. Jak již z grafu celkových nákladů víme, největší podíl na 

nákladech má právě spotřeba materiálu a energií, proto tento prudký vzestup nákladů je 

způsoben především narůstajícím počtem zakázek. V roce 2013 trend růstu nákladů 

pokračoval, nejvyšších nákladů dosáhla společnost ve třetím čtvrtletí, což bylo způsobeno 

narůstajícími zakázkami v zahraničí. 

 

2.2.3  Analýza fixních a variabilních nákladů 

 

Klíčovým faktorem pro úspěšné provedení analýzy bodu zvratu je znát přesně variabilní 

a fixní náklady. Jak jsem již v teoretické části uvedl, tak fixní náklady musí podnik 

zaplatit vždy i když nic nevyrábí, naopak variabilní náklady jsou přímo úměrné množství 

vyrobených kusů produktu firmy. 
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Po prostudování výkazů zisku a ztrát firmy, konzultaci s jednatelem a zaměstnanci 

společnosti a následném vyhodnocení situace jsem jednotlivé čtvrtletní náklady rozdělil 

na fixní a variabilní tak, aby se co nejvíce přiblížily realitě. 

Do fixních nákladů jsem započítal mzdy nevýrobních pracovníků a část mezd výrobních 

pracovníků, protože se jedná o vysoce kvalifikované pracovníky, které nelze jen tak 

nahradit, a náklady potřebné k fungování nevýrobní části podniku.  

Do variabilních nákladů jsem zahrnul výdaje za energie týkající se výrobního procesu, 

mzdy pomocných pracovníků ve výrobě, materiál a služby spojené s výrobou. 

 

Tabulka 9: Fixní a variabilní náklady 2012 (Zdroj: Účetní výkazy společnosti, vlastní zpracování) 

  1.1-31.3 2012 1.4-30.6 2012 1.7-30.9 2012 1.10-31.12 2012 

Fixní náklady 693 693 693 693 

Variabilní náklady 1288,25 2534 3247 4687 

 

Tabulka 10: Fixní a variabilní náklady 2013 (Zdroj: Účetní výkazy společnosti, vlastní zpracování) 

  1.1-31.3 2013 1.4-30.6 2013 1.7-30.9  2013 1.10-31.12 2013 

Fixní náklady 693 693 693 693 

Variabilní náklady 2356,5 2329 3605 2655 
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Graf 13: Graf fixních a variabilních nákladů firmy Kolinek 

 

V letech 2012 a 2013 firma neprováděla žádné nové investice, ani nákupy výrobních 

strojů, z toho důvodu se fixní náklady firmy pohybují stále na hranici 693 tisíc korun za 

čtvrtletí. Průběh variabilních nákladů reflektuje rostoucí zakázky firmy, jenž vrcholily ve 

čtvrtém čtvrtletí roku 2012.V prvním čtvrtletí roku 2013 přišlo lehké snížení, ve druhém 

čtvrtletí dochází ke stagnaci, ve třetím čtvrtletí se situace zlepšuje, ovšem ve 4 čtvrtletí 

roku 2013 variabilní náklady opět klesají na úroveň prvního a druhého čtvrtletí 2013, což 

je způsobeno snížením ceny nakupovaného materiálu, z důvodů množstevních slev. 

 

2.2.4  Analýza tržeb 

V této kapitole se budu zabývat analýzou tržeb firmy Kolinek s.r.o za roky 2012 a 

2013. Jako podklady my opět posloužily čtvrtletní výkazy zisků a ztrát. Stejně jako u 

analýzy nákladů se i zde budu zabývat tržbami firmy spojenými přímo s její výrobou.  
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Tabulka 11: Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 2012 (Zdroj: Účetní výkazy společnosti, 

vlastní zpracování) 

  1.1-31.3 2012 1.4-30.6 2012 1.7-30.9 2012 1.10-31.12 2012 

Tržby za prodej vlastních 

výrobků a služeb 
1892 3576 4737 6153 

 

 

Tabulka 12: Tržby za prodej vlastních a výrobků a služeb (Zdroj: Účetní výkazy společnosti, vlastní 

zpracování) 

  1.1-31.3 2013 1.4-30.6 2013 1.7-30.9  2013 1.10-31.12 2013 

Tržby za prodej vlastních 

výrobků a služeb 
3299 3229 4458 4052 

 

 

 

Graf 14: Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 
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2.3 Analýza bodu zvratu 

V této kapitole se budu věnovat zhodnocení situace firmy za pomocí analýzy bodu zvratu. 

Pomocí této analýzy vypočítám při jakém objemu výroby je podnik na tzv. „bodu zvratu“ 

a je tedy schopen uhradit své fixní a variabilní náklady. Jako zdroje informací použily 

analýzy nákladů a tržeb, které jsem provedl v předchozích kapitolách. Z výsledků, které 

mi tato analýza poskytne, budu schopen určit, kdy byl podnik v zisku a kdy ve ztrátě. Bod 

zvratu budu opět určovat pro každé čtvrtletí zvlášť a budu jej analyzovat pro roky 2012 a 

2013. Pro úplnost musím ještě zmínit, že náklady a tržby podniku se týkají jen a pouze 

jeho výrobní činnosti, netýkají se finanční ani jiné činnosti. 

 

2.3.1  Výpočet analýzy bodu zvratu 

K výpočtu bodu zvratu použiji vzorce a postupy uvedené v teoretické části mé bakalářské 

práce. Základem pro výpočet bodu zvratu je znalost variabilních a fixních nákladů ve 

společnosti, tyto hodnoty použiji ze své analýzy nákladů. Dále je pro výpočet bodu zvratu 

nutné znát objem produkce v daném období a cenu výrobku. Vzhledem k tomu, že se 

firma Kolinek s.r.o zabývá zakázkovou výrobou, nebylo snadné určit cenu na jednotlivý 

kus produktu. Po konzultaci s jednateli společnosti, paní účetní a pracovníky ve výrobě 

jsem se rozhodl, že průměrnou cenu za jeden výrobek určím jako podíl tržeb a výrobků 

vyrobených za dané období. Průměrná částka pak činí11 304 Kč. Jednicové náklady na 

jeden produkt pak zjistím tak, že variabilní náklady za jednotlivá období podělím 

množstvím vyprodukovaného výrobku. Při výpočtu bodu zvratu budu vycházet ze vzorců 

uvedených v teoretické části mé práce. Jako stěžejní vzorec použiji tento: 

 

Qbz = FC / (p – VCj)  
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2.3.2  Analýza bodu zvratu firmy Kolinek s.r.o za jednotlivá čtvrtletí 

V této kapitole se věnuji aplikaci analýzy bodu zvratu přímo ve firmě Kolinek za 

jednotlivá čtvrtletí roků 2012 a 2013. Toto rozdělení jsem zvolil, protože většina zakázek 

je čtvrtletního charakteru. 

 

Graf 15: Bod zvratu firmy za první čtvrtletí 2012 (Zdroj: Účetní výkazy společnosti, vlastní 

zpracování) 

 

V prvním čtvrtletí roku 2012 společnost nedosáhla bodu zvratu, jelikož vyrobila a prodala 

pouze 167 kusů výrobků. Bodu zvratu by dosáhla až s výrobou 192 kusů. Takto nízké 

prodeje byly způsobeny zejména doznívající ekonomickou krizí, kdy se firmy snažily 

ušetřit a nesnažili se investovat do modernizace a výstavby nových prostor. Dalším 

faktorem, proč firma měla toto čtvrtletí tak nízké prodeje byla nízká úroveň propagace 

spočívající pouze v inzerci v lokálních tiskovinách.   
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Graf 16: Bod zvratu firmy za druhé čtvrtletí 2012 (Zdroj: Účetní výkazy společnosti, vlastní 

zpracování) 

Ve druhém čtvrtletí roku 2012 firma vyrobila a prodala již 316 kusů výrobků. V tomto 

období firma dosáhla bodu zvratu při výrobě 210 kusů dveří. Posun bodu zvratu je 

způsoben hlavně díky variabilním nákladům, na kterých se velkou měrou podílí spotřeba 

materiálu a energií. Jednicové náklady zde narostly o 4% oproti minulému období. Nárůst 

prodeje výrobků byl způsoben zefektivněním marketingu společnosti především díky 

zavedení reklamní kampaně v lokálním rádiu.  

 

Graf 17: Bod zvratu firmy za třetí čtvrtletí 2012 (Zdroj: Účetní výkazy společnosti, vlastní 

zpracování) 
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Ve třetím čtvrtletí roku 2012 vyrobila firma 419 kusů výrobku. V tomto období firma 

dosáhla bodu zvratu při prodeji 195 kusů výrobku. Pokles bodu zvratu v tomto čtvrtletí 

je dán větším množstvím prodaných kusů, díky čemuž klesly jednicové variabilní náklady 

o 262 korun oproti minulému období, což je zhruba o 3,26%. Firma v tomto čtvrtletí také 

dokázala získat první zakázky z Rakouska a také velkou zakázku na výrobu a montáž 

protipožárních uzávěr pro základní školu v Tišnově. 

 

 

Graf 18: Bod zvratu firmy za čtvrté čtvrtletí 2012 (Zdroj: Účetní výkazy společnosti, vlastní 

zpracování) 

 

V posledním čtvrtletí roku 2012 vyrobila firma 544 kusů výrobku. V tomto období 

dosáhla firma zvratu při prodeji 257 kusů protipožárních uzávěr. Toto období bylo 

rekordní, co se zakázek týče především díky tomu, že firma získala lukrativní zakázky na 

výrobu a montáž oken a dveří pro zámek v Děčíně a také pro sokolovnu v Rakovníku. 

Jednicové náklady v tomto čtvrtletí však narostly o 11% oproti minulému období. 
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Graf 19: Bod zvratu firmy za první čtvrtletí 2013 (Zdroj: Účetní výkazy společnosti, vlastní 

zpracování) 

 

V prvním čtvrtletí roku 2013 firma vyrobila a prodala celkem 292 kusů výrobků, přičemž 

pro dosažení bodu zvratu firma dosáhla při výrobě 215 kusů. Největší zakázkou tohoto 

čtvrtletí byla zakázka pro Vědeckotechnický park v Čelákovicích. Jednicové náklady 

v tomto období klesly o 6,2% oproti období minulému.  

 

Graf 20: Bod zvratu firmy za druhé čtvrtletí 2013 (Zdroj: Účetní výkazy společnosti, vlastní 

zpracování) 
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Ve druhém čtvrtletí roku 2013 firma vyrobila a prodala 286 kusů protipožárních uzávěr. 

Bodu zvratu firma v tomto období dosáhla při prodeji 220 kusů. V tomto období firma 

nezískala žádnou velkou zakázku, ale získala mnoho menších jako například 

rekonstrukce oken a dveří v bytových domech v Praze na ulici Vrchlického a Holečkově. 

Jednicové náklady zde narostly o 0,9% oproti minulému období. 

 

 

Graf 21: Bod zvratu firmy za třetí čtvrtletí 2013 (Zroj: Účetní výkazy společnosti, vlastní zpracování) 

 

V předposledním čtvrtletí roku 2013 firma vyrobila a prodala 394 kusů produktu. V tomto 

období firma dosáhla bodu zvratu při prodeji 320kusů výrobku. V tomto období výrazně 

narostly jednicové variabilní náklady na jeden kus výrobku přibližně o 10% oproti 

průměru a o 12,1% oproti minulému období. Toto bylo způsobeno především díky 

zakázkám v Rakousku, které byly v tomto období dominantnější. Firma v rámci budování 

dobrého jména společnosti v zahraničí zvolila hrazení dopravy z vlastních zdrojů.   
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Graf 22: Bod zvratu firmy za čtvrté čtvrtletí 2013 (Zdroj: Účetní výkazy společnosti, vlastní 

zpracování) 

 

V posledním čtvrtletí roku 2013 firma vyrobila a prodala 358 kusů výrobků. Bodu zvratu 

dosáhla při prodeji 178 kusů výrobků. V tomto období firma získala lukrativní zakázku 

na renovaci uzávěr v Huti František a také pro společnost Breda v Opavě. Toto období 

bylo i rekordní co se jednicových nákladů týče, ty byly nejnižší za analyzované dva roky. 

Jednicové náklady zde klesly o 18% oproti minulému období a o 8,6% oproti průměrným 

jednicovým nákladům. Tento pokles nákladů byl způsoben především díky slevě od 

dodavatele, který společnosti dodává jednotlivé komponenty pro výrobu a montáž oken. 

 

2.3.3  Průměrné množství prodaných kusů při dosažení doby zvratu 

V této kapitole se zabývám průměrným množstvím prodeje produktu, kdy je dosaženo 

bodu zvratu. Grafem zobrazím body zvratu v jednotlivých obdobích a následně 

vypočítám průměrné množství, při kterém je dosaženo bodu zvratu. 
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Graf 23: Průběh bodu zvratu za analyzovaná období (Zdroj: Účetní výkazy společnosti, vlastní 

zpracování) 

 

Z grafu vyplývá, že nejnižšího bodu zvratu by firma dosáhla v posledním sledovaném 

období a to výrobou 177 kusů produktu, nejvyšší množství prodaných kusů výrobku 

musela firma dosáhnout ve třetím čtvrtletí roku 2013 a to prodejem 320 kusů. 

Průměrné množství prodaných kusů za sledovaná období je 223. Směrodatná odchylka je 

v tomto případě 45,8 a rozptyl činí 2097,98. 
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3 Vlastní návrhy řešení pro zlepšení ekonomické situace 

podniku 

V této části bakalářské naváži na mnou provedenou analýzu bodu zvratu a následně 

vyvodím závěry a konkrétní návrhy, jak by se mohla zlepšit ekonomická situace podniku. 

 

3.1 Možnosti návrhů řešení pro zlepšení ekonomické situace 

podniku 

Vzhledem k tomu, že firma Kolinek s.r.o je relativně malá firma, která se snaží co nejvíce 

snížit své náklady návrhů na zlepšení není mnoho. 

Náklady firmy tvoří 4 části: osobní náklady, náklady za provedené služby, ostatní náklady 

a především náklady za materiál a energie. Jako první se nabízí možnost snížit osobní 

náklady snížením mezd zaměstnancům, to však v žádném případě nelze doporučit 

vzhledem k negativním dopadům na morálku zaměstnanců, navíc mzdy jsou naprosto 

odpovídající místu a výkonu pracovníků. Náklady na provedené služby také nelze nijak 

výrazně ponížit, protože se většinou jedná o nezbytnou právní a poradenskou činnost, 

různé servisní úkony, ať už na strojích nebo vozovém parku společnosti. 

Velký potenciál však vidím ve snížení dílčích nákladů za materiál a energie, jelikož firma 

Jansen, která je výhradním dodavatelem komponent pro výrobu protipožárních a 

kouřotěsných uzávěr, poskytuje svým odběratelům slevu, podle objemu odběrů 

jednotlivých komponent. 

Dále pak vidím možnost, kde ušetřit změnu dodavatele elektřiny a zemního plynu a také 

změnu telefonního operátora. Tyto změny však podle mého názoru nebudou příliš 

přínosné, protože se bude pravděpodobně jednat v součtu o úspory v řádu maximálně 

několik stovek korun měsíčně.   

 

3.1.1  Vlastní návrhy řešení pro zlepšení ekonomické situace podniku 

Jak jsem nastínil v předchozí kapitole, není možností kde ušetřit mnoho, jako nejlepší 

volba se tedy jeví důkladná analýza obchodní politiky firmy Jansen a zjištění, zda firma 

Kolinek může nějakým způsobem ušetřit. Dále je realizovatelná změna dodavatelů 

energií, kterou se budu v dalších podkapitolách také zabývat. 
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Cenová politika firmy Jansen 

Vzhledem k tomu, že firma poskytuje slevy na množstevní odběr, pokusil jsem se 

spojit se zástupci společnosti, abych zjistil, na jakou slevu má společnost Kolinek s.r.o 

dosáhnout. Vzhledem k tomu, že jsem sdělil zástupci firmy, že tyto údaje potřebuji ke své 

bakalářské práci, byl jeho postoj velice vstřícný. Po konzultaci a nastínění slevové 

politiky firmy Jansen jsem byl tedy schopen spočítat, při jakém růstu objemu zakázek 

společnosti Kolinek by došlo ke zlevnění dodávaného materiálu. 

Pokud by firma při daných objemech nákupu materiálu v roce 2013 dokázala zvýšit 

svůj odběr v následujícím roce přibližně o 13%, mohla by dosáhnout na slevu přibližně 

4% z pořizovacích cen komponent. Což je nezanedbatelná částka. Firma však při zvýšení 

výrobní kapacity musí přijmout jednoho pracovníka do výroby, to přinese dodatečné 

variabilní náklady. 

 

Po konzultaci s vedením společnosti jsem došel k názoru, že je tato možnost reálná, 

protože firma nevyužívá svůj marketingový a propagační potenciál na maximum. 

Pro firmu v dnešním konkurencí nasyceném trhu není snadné získat další zakázky, 

proto jsem se v další části zaměřil na celkový dojem zákazníka z prezentace firmy. 

 

Internetové stránky společnosti 

Tyto stránky působí velmi amatérským dojmem, jsou vytvořeny na jednoduché 

šabloně a kombinací tmavě modré a šedé barvy působí na zákazníka maximálně 

nepřívětivým dojmem. Dále zde postrádám alespoň základní kalkulačku cen, aby 

zákazník mohl získat hrubý odhad ceny zakázky.  Jako další hrubý nedostatek vidím 

v záložce „Ke stažení“ neboť tato záložka je prázdná a zákazník po jejím rozkliknutí 

nabyde toho dojmu, že když se podnik prezentuje takovýmto způsobem, pravděpodobně 

bude nekompetentní. Dále podnik není propagován nikde na internetu a vedení spoléhá 

na pozici ve vyhledavači seznam.cz. To také shledávám jako velký nedostatek, protože 
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po zadání dotazu v tomto vyhledávači „protipožární uzávěry“ je firma zhruba až na 6. 

stránce, což jí zcela jistě mnoho zákazníků nepřinese. 

Nabízí se proto řešení: Nechat si vyrobit webové stránky na zakázku. Na trhu existuje 

obrovské množství firem a jednotlivců, kteří se touto problematikou zabývají. Ceny jsou 

také různé od několik tisíc, až po statisíce, tyto řešení však již nabízí i maximální 

optimalizaci stránek pro vyhledávače, aby se podnik umisťoval na předních příčkách. Tak 

drahé řešení však nedoporučuji, protože by poměr přínosu pro firmu k vynaloženým 

nákladům byl velmi nízký. Proto po konzultaci s odborníkem na tuto problematiku jsem 

došel k závěru, že investice do internetových stránek by měla být maximálně 55 000 Kč, 

což firmě poskytne profesionální stránky s přívětivým prostředím k zákazníkům, snadnou 

orientaci a velkou informační hodnotu pro zákazníka, neměla by zde chybět ani 

zmiňovaná kalkulačka cen zakázek, možnosti komunikace se zástupci společnosti, 

zasílání newsletterů a propojení se sociálními sítěmi, kde firma může své zákazníky 

pravidelně informovat o novinkách a slevách, které pro své zákazníky připravila. 

 

Možnosti změny dodavatele zemního plynu a elektrické energie 

Firma má v současné chvíli podepsanou smlouvu se společností Centropol, která je ještě 

platná pod dobu dalšího roku a půl, proto zde není možnost jak náklady snížit. 

 

Možnosti změny telefonního operátora 

Zde je situace totožná jako u energií, protože firma v září roku 2013 přešla na nové 

neomezené tarify opět podmíněné smlouvou na 2 roky. 

 

Výsledný dopad navrhovaných změn   

Pokud si firma tedy nechá vyrobit své internetové stránky na zakázku, jak jsem uvedl 

v předešlé kapitole, získá větší objem zakázek, a z tohoto důvodu přijme jednoho 

pracovníka do výroby, a nestane se ve firmě žádná neočekávaná okolnost, bude si vést 

firma následovně: 

 

Pro porovnání zde je graf bodu zvratu pro celkový rok 2013: 
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Graf 24: Bod zvratu firmy pro rok 2013 (Zdroj: Účetní výkazy společnosti, vlastní zpracování) 

Z grafu můžeme vyčíst, že firma dosáhla bodu zvratu při výrobě 901 kusů výrobku, což 

bylo dosaženo ve třetím čtvrtletí roku 2013, dále pak firma vyráběla už jen pro vlastní 

zisk 

Mnou navrhované řešení vypadá následovně: 

 

Graf 25: Bod zvratu firmy po aplikaci navrhovaných řešení – vlastní zpracování 

 

Firma dosáhne bodu zvratu už při prodaném 858 výrobku, firma uspoří na jednicových 

nákladech 2,66% na jednom výrobku. Tato navrhované řešení přinese firmě zhruba 487 

836,61Kč před zdaněním navíc, což je nárůst o 36,9% oproti stávající situaci. 
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ZÁVĚR 
 

Jedním z cílů mé bakalářské práce bylo popsat teoretickou problematiku týkající se 

„NÁVRHU NA ZLEPŠENÍ EKONOMICKÉ SITUACE PODNIKU S VYUŽITÍM 

ANALÝZY BODU ZVRATU“, tohoto cíle bylo dosaženo důkladnou analýzou a 

vysvětlením základních pojmů. 

 

V praktické části jsem využil nabytých teoretických znalostí při analýze konkrétního 

podnikatelského subjektu. Jednalo se o malou firmu zabývající se výrobou protipožárních 

a kouřotěsných uzávěr Kolinek s.r.o. Tato firma mi ochotně poskytla všechny potřebné 

materiály a data, která byla nezbytná pro mou bakalářskou práci a díky tomu bylo možno 

kvalitně a přesně vypočítat bod zvratu. 

 

Na základě výkazů zisku a ztráty, konzultaci s vedením společnosti i pracovníky ve 

výrobě jsem ve firmě analyzoval všechny údaje potřebné ke spočítání bodu zvratu. Body 

zvratu jsem počítal jednotlivě pro čtvrtletí roků 2012 a 2013, protože zakázky jsou 

většinou čtvrtletního charakteru a aby bylo zřejmé, jak se posun tohoto bodu vyvíjel. Díky 

tomu jsem mohl následně navrhnout možnosti a doporučení, díky kterým by firma mohla 

ušetřit. 

 

Mnou navrhovaná doporučení se týkají především snížení jednicových variabilních 

nákladů na výrobek, kterých je dosaženo vyšším odběrem základních komponent od 

stěžejního dodavatele. Vzhledem k tomu, že firmě navrhuji zvýšit výrobní kapacitu, je 

nutno firmě najít nová odbytiště. Toho jsem dosáhl návrhem celkové obměny 

internetových stránek, které byly velmi nepřívětivé k zákazníkovi, dále pak propojení 

s moderními marketingovými nástroji jako jsou newslettery zasílané na e-maily 

zákazníkům a propojení se sociálními sítěmi. 
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Bod zvratu společnosti v roce 2013 nastal při prodeji 901, čehož bylo dosaženo ve 

třetím čtvrtletí roku. V případě, že firma využije navrhovaných opatření, je možnost 

posunout bod zvratu na hodnotu 858, což firmě přinese asi 487 836 Kč před zdaněním 

navíc, což je nárůst o 36,9% oproti stávající situaci. 

 

Cíle mé bakalářské práce bylo dosaženo díky navrženým opatřením týkajících se 

snížení jednicových variabilních nákladů. Toto snížení se následně pozitivně odrazilo 

v posunu bodu zvratu o 43 kusů produktu. 
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