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Abstrakt
Tato bakalá ská práce se bude zabývat analýzou bodu zvratu ve firm
ůCHP Mst tice, a. s. Na základ hodnocení ekonomické situace podniku pomocí
analýzy bodu zvratu podám návrh na zlepšení ekonomické situace dané společnosti.
Pomocí tohoto návrhu by m lo dojít ke snížení náklad a zvýšení tržeb společnosti
ůCHP Mst tice, a. s.

Abstract
This bachaleor’s thesis will concern Break Even Point in the company called
ACHP Mst tice, a. s. On the basis of evaluation of economic situation in company by
BEP analysis I will propose a motion for improvement of economic situation in the
company. These suggestions should help the company with lowering costs and
increasing revenues.
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ÚVOD
Podnik m žeme jednoduše definovat jako tržní subjekt Ějednotka
ekonomického rozhodováníě, která používá výrobní faktory Ězejména práci a
kapitálě zakoupené nebo pronajaté od domácností a ostatních subjekt
statk

Ěvýrobk a služebě, které prodává ostatním sektor m. Část statk

k tvorb
koluje

v rámci podnikového sektoru neboli meziprodukty.
Na trhu zboží a služeb vystupuje jako prodávající; na trhu výrobních faktor
jako nakupující. Cílem účasti podniku na trhu je maximalizace zisku. Podniky
získávají své d chody na základ výdaj ostatních sektor za jejich statky. Tyto
d chody slouží mimo jiné k úhrad náklad na výrobu a to s co nejv tším ziskem
[2].
Práv nákladovostí a ziskovostí výroby se budu v této bakalá ské práci
zabývat a to v tom smyslu, jak zajistit co nejziskov jší výrobu s co nejnižšími
náklady.
Mým hlavním cílem bude návrh na zlepšení ekonomické situace v podniku.
Nejprve se budu zabývat teoretickými východisky a objasním základní definice,
jako jsou náklady, tržby, zisk, bod zvratu a jeho analýza. Dále bude následovat
analytická část, kde Vám p edstavím ůCHP Mst tice, a. s. a sestavím analýzu bodu
zvratu z n kolika hledisek a to p edevším z hlediska náklad finančního účetnictví a
celkových náklad . V návrhové části budu prezentovat určitá doporučení na základ
zjišt ných hodnot z analýzy bodu zvratu a analýzy náklad , která by m la vést
k celkovému zlepšení ekonomické situace společnosti. V úplném záv ru zhodnotím
p ínos a možnou realizaci mého návrhu.
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Cíle a metodika práce
Hlavním cílem bakalá ské práce je podání n kolika návrh

na zlepšení

ekonomické situace v podniku ACHP Mst tice, a. s., dílčí cíle tvo í doporučení
s popisem realizace daného návrhu, vycházející z analýzy bodu zvratu. P i realizaci
daných návrh

by m lo dojít ke snížení náklad , zvýšení zisk

a spokojenosti

zákazník .
Po p edstavení firmy se nejd íve zam ím na analýzu bodu zvratu, která mi
poskytne informace týkající se výroby a ziskovosti vybraného výrobku a od jakého
množství produkce je výrobek ziskový. Následn se zam ím na sestavení analýzy
bodu zvratu z pohledu náklad a to z p edevším z celkových náklad a z pohledu
náklad finančního účetnictví. Po zjišt ní výsledk analýz sestavím návrh, který by
m l vést ke snížením náklad , zvýšení tržeb a tudíž k zlepšení ekonomické situace v
podniku ůCHP Mst tice, a. s.
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TEORETICKÁ ČÁST
Teoretická část se bude zabývat pojmy náklad , tržeb, zisku, bod zvratu a
pom rové ukazatele.

1.1. Pojetí a klasifikace náklad
Dle ekonomické teorie, jsou náklady podniku definovány jako pen žn ocen ná
spot eba výrobních faktor

včetn

ve ejných výdaj , která je vyvolána tvorbou

podnikových výnos .
Účetní pojetí náklad tuto obecnou definici zhruba odráží a za účetní náklady je
považována spot eba daných hodnot v daném období, která je zachycena ve finančním
účetnictví.
D ležité je odlišení náklad od pen žních výdaj , ty totiž p edstavují úbytek
pen žních zdroj podniku a to bez ohledu na jejich účel použití. Jednou z hlavních
zásad týkajících se náklad je to, že vždy musí náklady souviset s výnosy p íslušného
období, jelikož musí být zajišt na v cná a časová shoda výnos a náklad s daným
obdobím. K této shod se využívá časového rozlišení náklad a výnos [1].
1.1.1 Klasifikace náklad
ůby podnik mohl určitým zp sobem ídit své náklady, m l by je rozd lit,
neboli klasifikovat celkové náklady na dílčí náklady.
Druhové
D lení
náklad

Účelové
Kalkulační
Dle závislosti na zm n objemu výroby
Obr. 1 - Klasifikace náklad
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Druhové člen ní náklad
Díky tomuto t íd ní náklad

má podnik možnost zjistit, co bylo v podniku

spot ebováno.
Mezi základní druhové náklady pat í:


Spot eba materiálu, energie, provozních látek



Odpisy



Mzdové a osobní náklady



Finanční náklady podniku

Druhové t íd ní náklad pomáhá podniku zjišťovat žádoucí vztah podniku s okolím,
na jaký vstupní faktor p ipadají nejv tší náklady a který nákladový druh m l
nejv tší dynamiku v čase. Toto člen ní je d ležité pro finanční účetnictví a
finanční analýzy.
Dále tyto náklady m žeme d lit na prvotní a druhotné. Prvotní náklady vznikají
stykem podniku s jeho okolím nebo se zam stnanci, jsou to náklady jednoduché =
nedají se dále členit. Druhotné náklady vznikají spot ebou vnitropodnikových
výkon , jsou to interní náklady s komplexním charakterem, což znamená, že se
dají rozložit na p vodní nákladové druhy [1].
Účelové člen ní náklad
Účelovým t íd ním náklad je možno náklady rozd lit ze dvou hledisek:


dle místa vzniku Ěvnitropodnikové útvary, st ediskaě



na co byly náklady vyloženy Ěkalkulační člen níě
Hl. výroba

Náklady
výrobní
činnost

Obr. 2 - D lení náklad výrobní činnosti

Pomocná
výroba
P idružená
výroba
Odbyt
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Tech.
náklady
Náklady
na
obsluhu a
ízení

Jednicové
Režijní

Správa
Náklady
nevýrobní
činnost

Zásobování
a další…

Obr. 3 - Rozd lení náklad nevýrobní činnosti

Kalkulační člen ní náklad
Toto člen ní umožňuje hodnotit, na které činnosti, výrobky a služby podnik vynaložil
své náklady. Kalkulační člen ní také zajišťuje rentabilitu jednotlivých výrobk a ídí
výrobkovou strukturu, jelikož jednotlivé výrobky p ispívají r zn k tvorb zisku
v podniku. Výkony jsou vymezeny na kalkulační jednici Ěurčitý výkon vymezený
m itelnou jednotkouě. Podle tohoto p i azení náklad

d líme na dv

hlavní

skupiny:


P ímé náklady – je možné je p i adit ke konkrétním výkon m p i jejich
vzniku Ěspot eba materiálu na 1 ks)



Nep ímé náklady – není možné je p i adit k určité kalkulační jednici p i
vzniku, jsou to náklady vznikající p i činnostech, které se týkají všech výkon
Ěmzdy, odpisy, režijní nákladyě [1].

Člen ní náklad dle závislosti na objemu výroby
D líme na základní dv skupiny:


Fixní náklady – nezávisí na objemu výroba a jsou nem nné. M ní se pouze
p i rozsáhlých zm nách výrobního programu. Pat í sem v tšina náklad
režijních Ěodpisy, mzdy,…ě. Pr m rné fixní náklady klesají s r stem objemu
produkce.



Variabilní náklady – m ní se s objemem výroby. Mohou se vyvíjet stejným
zp sobem jako objem výroby, poté mluvíme o proporcionálních nákladech.
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Pokud se m ní rychleji, než objem výroby jsou to nadproporcionální
Ěprogresivníě náklady a p i pomalejší zm n se jedná o podproporcionální
Ědegresivníě náklady. Do variabilních náklad pat í dále jednicové náklady a
část náklad režijních [1].

1.1.2 Hlediska pojetí náklad
Na náklady lze pohlížet ze dvou základních pohled , jedná se o náklady z hlediska
manažerského pojetí a o náklady z hlediska finančního účetnictví.
Manažerské pojetí náklad
Manažerské účetnictví pracuje s ekonomickými náklady, které jsou odlišeny od
hlediska finančního účetnictví. Jedná se tedy o náklady:


Oportunitní Ěalternativníě – jsou to náklady ob tované p íležitosti, což
znamená, že p i rozhodování mezi dv ma a více variantami se p i výb ru jedné
konkrétní varianty výd lky ostatních stávají náklady, o které p icházíme
výb rem první zvolené varianty.



Explicitní – náklady mající pen žní formu, které podnik vynaložil za nakoupené
výrobní zdroje, nájemné a to použitím cizího kapitálu.



Implicitní – nemají pen žní formu, jsou obtížn

vyčíslitelné. K m ení

používáme oportunitní náklady


Relevantní – náklady, které ovlivňují rozhodnutí. V závislosti na rozhodnutích
se m ní, ostatní náklady jsou pro dané rozhodnutí irelevantní, zm n variant
nem ní jejich výši [3].



Irelevantní – náklady nem nící se v závislosti na rozhodnutí



Utopené – náklady, ztracené v nevyužitých p íležitostech, špatných výb rech
variant [4].
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Náklady z pohledu finančního účetnictví
Finanční účetnictví je určené pro externí uživatele a sleduje informace za podnik jako
celek. Je upravováno závaznými normami, základní normou je Zákon o účetnictví,
účtové osnovy a postupy pro r zné typy účetních jednotek. V současné dob
podléhá také koordinaci finančního účetního výkaznictví v rámci Evropské Unie.
Finanční účetnictví eviduje aktiva podniku, vlastní kapitál, dluhy, výnosy, náklady a
výsledek hospoda ení. Výsledkem finančního účetnictví je rozvaha a účet zisku a
ztráty Ěvýsledovkaě. Náklady jsou evidovány v účetní t íd 5 Náklady. Z finančního
účetnictví vychází daňové účetnictví, které t ídí náklady daňov
neuznatelné [4].
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uznatelné a

1.2 TRŽBY
Tržby jsou hlavní složkou výnos v tšiny podnik . Jsou to pen žní částky, které
podnik získal prodejem výrobk , zboží a poskytováním služeb v daném účetním
období. Jsou rozhodujícím finančním zdrojem podniku, který slouží k úhrad jeho
náklad a daní, k výplat dividend a jeho rozší ené reprodukci [1].
1.2.1 Druhy tržeb
Tržby tvo í:


Tržby za prodej zboží



Tržby za prodej vlastních výrobk a služeb



Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu



Tržby z prodeje cenných papír a vklad

Nejvíce rozhodující jsou tržby za prodej vlastních výrobk a služeb, které jsou
ovlivn ny fyzickým objemem výroby a služeb, dosaženými cenami jednotlivých
výrobk

a služeb, strukturou sortimentu prodeje, zp sobem fakturace, lh tou

splatnosti faktur a dalšími činiteli. Fyzický objem výroby v podniku je
v krátkodobém hledisku omezen výrobní kapacitou daného podniku a poptávkou po
jeho výrobcích. Ceny jsou produktem trhu, tedy st etu nabídky a poptávky, závisí
však také na typu výrobku. Zm ny struktury výroby jsou v určitém rozsahu v režii
podniku a ten díky tomu m že zvyšovat jak tržby, tak zisk.
Podnik m že své tržby zvyšovat n kolika zp soby. Jedná se p edevším o
zvyšování kvality svých výrobk , zavád ní nových výrobk , zlepšováním servisu a
doplňkových služeb, zlepšením marketingových nástroj a zvyšováním cen svých
produkt [1].
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1.3 ZISK
1.3.1 Definice zisku
Zisk je cílem a podn tem veškerého podnikání, ne však jediným. Podnikatelé sledují
nejen další monetární Ěfinančníě cíle, jako nap íklad zajišt ní platební pohotovostí,
maximalizace obratu, atd., ale i nemonetární Ěnefinančníě cíle a to získání samostatnosti,
dosažení hospodá ské moci, dobré jméno podniku aj. Dlouhodobý pohled by m l být
up ednostňován p ed krátkodobým. Zisk a rentabilita jsou rozhodující pro strategické a
taktické rozhodování; pro krátkodobé Ěoperativníě rozhodování mohou ustoupit do
pozadí, nap íklad p i ohrožení platební schopnosti podniku.
P evažujícím kritériem rozhodování v podnikovém hospoda ení je maximalizace
zisku. Nesmíme však zapomínat, že výše zisku Ěvýnosnost investovaného kapitáluě je
spojena s rizikem: čím vyšší očekávaný zisk Ěvyšší výnosnostě, tím vyšší riziko. Je
nutné mít snahu po co nejvyšším zisku s p ihlédnutím k možnému riziku a dalším
podmínkám; tato snaha pramení z toho, že zisk je hlavním zdrojem r stu podniku.
Mimo zisku lze k rozhodování také využít ukazatele cash flow.
Funkce zisku:


Kritérium pro rozhodování – ve všech základních otázkách ekonomiky
podniku Ěobjem výroby, nové výrobky, investiceě = kriteriální funkce



Hlavní zdroj akumulace – tvorba finančních zdroj

pro další rozvoj

podniku = rozvojová funkce


Základem rozd lování d chod

– mezi vlastníky Ědividendyě, investory

Ěúrokyě a stát Ědan ě = rozd lovací funkce


Základní motiv – pro veškeré podnikání a m že být základem hmotné
zainteresovanosti pracovník = motivační funkce [4].
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Jelikož je zisk rozdílem mezi výnosy a náklady, jsou dva zp soby jeho zvyšování a
to snižováním náklad a zvyšováním výnos . Ob veličiny jsou, stejn jako zisk, jsou
komplexní a jsou ovlivňovány celou adou dalších činitel . Tato vysoká komplexnost
zisku je i jeho nevýhodou, v zisku splývají kladné i záporné zp soby jeho získávání.
Nap íklad, zisk lze zvýšit nejen zvyšováním hospodárnosti ve výrob , ale i
zanedbáváním

bezpečnosti

práce,

ochrany

životního

prost edí,

využíváním

monopolního postavení či mezer v legislativ [4].
Zisk zjišťujeme z výkazu zisku a ztráty Ěvýsledovkyě, sestavuje se m síčn a uvádí
se kumulovan od počátku roku. Zisk je nedílnou součástí pom rových ukazatel [4].
1.3.2 Druhy zisk
Máme n kolik druh zisk , je nutné odlišovat zisk vykázaný v účetních výkazech
(účetní, podnikatelský ziskě a zisk „daňový“, který je určován daňovými zákony. Od
účetního a „daňového“ zisku se dále liší ekonomický zisk, který vyčíslíme odečtením
implicitních náklad Ěúrok z vlastního kapitálu a oportunitní mzdy podnikatelě od
účetního zisku. Ekonomický zisk by m l být základem pro r zná podnikatelská
rozhodnutí. Dále máme provozní zisk, který je využíván v r zných analýzách. Provozní
zisk se dále d lí:


EBIT – zisk p ed úroky a dan mi Ěminus nákladové úrokyě



EBT – zisk p ed zdan ním Ěminus dan ě



EAT – zisk po zdan ní [4].
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1.4 Bod zvratu
Jeho analýzou získáme nástroj krátkodobého rozhodování, který modeluje
matematicky a graficky vztahy mezi náklady, výnosy, ziskem a objemem produkce.
ůnalýza bodu zvratu vychází z kapacitního člen ní náklad na fixní a variabilní a slouží
p edevším ke zjišt ní kritického množství produkce, minimální prodejní ceny a
maximální p ípustné náklady. Díky analýze bodu zvratu m že podnik učinit primární
rozhodnutí, kolik má vyrobit a prodat, aby se tržby a náklady rovnaly a aby dosáhl
plánovaného zisku [4].

FN

Obr. 4 Grafické znázorn ní bodu zvratu [4]

P i nulovém objemu produkce tvo í celou ztrátu fixní náklady, jelikož ty nejsou
závislé na objemu produkce, tudíž jsou p ítomny, i když nevyrábíme.
Pokud zvýšíme objem produkce, náklady se nám zvýší o variabilní náklady na kus,
nicmén úroveň ztráty se bude snižovat a od určité produkce nám cena za výrobek
pokryje naše náklady, tedy ztrátu. Tento bod se nazývá Bodem zvratu [4].
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1.4.1 Výpočet bodu zvratu
Bod zvratu je situace že tržby ĚTě se rovnají náklad m ĚNě.
Tento vztah m žeme vyjád it následovn :
T=N
pq = F + bq
q(BZ) =
Z tohoto vzorce m žeme vyčíst, že bodu zvratu dosáhneme rovností pr m rných
náklad m na jednotku produkce s cenou za jednotku produkce.
Vysv tlení zkratek:
T – Celková suma tržeb
N – Celková suma náklad
p – Cena za výrobek
q – Objem produkce
F – Fixní náklady
b – Variabilní náklady
BZ – Bod zvratu [5].

1.5 ůnalýza bodu zvratu
ůnalýzu bodu zvratu použijeme p i krátkodobém Ěoperativnímě ízení a rozhodování.
Pro sestavení analýzy bodu zvratu a jeho grafického znázorn ní budeme pot ebovat znát
hodnoty náklad v závislosti na objemu výroby Ěfixní a variabilníě, tržby a zisk.
ůnalýza bodu zvratu má velký význam pro rozhodování manažer , jelikož se z ní
dovídáme, kdy bude zisk r st, za p edpokladu nem nných cen a nákladech [5].
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1.5.1 Sestavení bodu zvratu z pohledu finančního účetnictví
P i sestavování analýzy bodu zvratu tímto zp sobem čerpáme z doklad finančního
účetnictví, mezi které pat í rozvaha a výkaz zisku a ztrát. Z t chto dat sestavíme graf
bodu zvratu, který nám ztvární náklady, tržby a objem produkce z pohledu finančního
účetnictví.
1.5.2 Sestavení bodu zvratu z pohledu celkových náklad
P ed sestavením bodu zvratu z pohledu celkových náklad je pot eba si znázornit
grafické rozložení celkových náklad .

[6]
Obr. 5 Grafické znázorn ní celkových náklad

Vysv tlivky:
MC = Mezní náklady
Jedná se o zm nu celkových náklad v závislosti na zm n objemu produkce.
ATC = Pr m rné celkové náklady
Pr m rná hodnota náklad na jednotku výroby. Závisí na celkových nákladech a na
objemu výroby.
ůVC = Pr m rné variabilní náklady
Hodnota variabilních náklad na jednotku výroby v závislosti na objemu produkce.
ůFC = Pr m rné fixní náklady
Hodnota fixních náklad na jednotku výrobu v závislosti na objemu produkce [6].
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Pro pot eby výpočtu bodu zvratu z celkových náklad jsem provedl následující
zm ny na p edchozím grafu.

Obr. 6 Upravený graf celkových náklad pro sestavení bodu zvratu

Bod A znázorňuje dolní hranici produkce, pod jakou by nem la výroba klesnout.
Pokud by výroba firmy klesla pod tuto hranici, stala by se ztrátovou.
Bod B znázorňuje Bod zvratu, tedy kdy se mezní náklady rovnají pr m rným
celkovým náklad m. Od bodu B začíná být produkt ziskový, do bodu B je ztrátový,
tedy od produkce na úrovni bodu B začíná firma tvo it zisk s produkce výrobku [6].
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2 ůNůLYTICKÁ ČÁST
V analytické části bude p edstavena společnost a její historie, dále praktické výpočty
týkající se problematiky bodu zvratu, analýza problému a současné situace v podniku.

2.1 P edstavení firmy
2.1.1 Popis firmy a historie
Název firmy: ůgrochemický podnik Mst tice, a. s. zkrácen ůCHP Mst tice, a. s.
Sídlo: Mst tice 32, 250 ř1 Zeleneč
Provozovna: Mst tice 32, 250 ř1 Zeleneč
Statutární orgán: P edseda – Ing. Radek Kladiva
Identifikační číslo: 46356151
Základní kapitál: 66 870 000,- Kč
Vedená u M stského soudu v Praze
Firma byla založena roku 1ř74 jako obchodní společnost ůCHP Mst tice. Následn
však vznikl ůgrochemický podnik Mst tice, akciová společnost, dále jen ůCHP
Mst tice, a.s. a to transformací p vodního společného zem d lského podniku
provedenou na základ zakladatelské smlouvy ze dne 20. 11. 1992. Tato společnost byla
poté zapsána do obchodního rejst íku obvodního soudu v Praze, dne 4. 2. l993 pod
č. j.: Rg B lB73/93 [7].
Roku 2004 se stává majoritním akcioná em společnosti ůCHP Mst tice, a. s.
společnost HOKR, spol. s r. o., což zap íčinilo zm ny v sestavení p edstavenstva.
P edsedou p edstavenstva se stává od roku 2012 Ing. Radek Kladiva, který vykonává
funkci do současnosti. Vedením společnosti v období mezi valnými hromadami je
editel společnosti Ing. Ji í Šafr.
Pr m rný počet zam stnanc

b hem účetního období se pohybuje kolem 37.

Z t chto 36 pracovník je 5 na pozici ídících pracovník [11].
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ůCHP Mst tice rozd lilo svojí podnikatelskou činnost na tato st ediska:


St edisko Mst tice Ě701ě



St edisko Stránčice Ě702ě



St edisko M šice Ě703ě



Zem d lská výroba Úvaly Ě70řě



Správní st edisko Ěř30ě.

St edisko Mst tice se zabývá p edevším obchodní a prodejní činností. Hnojiva jsou
nakoupena a uložena ve skladech a poté slouží k dalšímu prodeji.
Hlavní zem d lská výroba je soust ed na ve st edisku Úvaly, kde se vyrábí
zem d lské podliny jak nap íklad epka či pšenice, atd.
Ve všech st ediscích je p ítomen vedoucí pracovník z rozhodnutí společnosti. U
každého st ediska zvlášt se sleduje úplný hospodá ský výsledek [11].
Vysoká efektivitu všech vykonávaných činností společnosti ůCHP Mst tice, je
založena na zaručených a p edevším kvalitních vztazích se seriózními obchodními
partnery, na kvalitní práci zkušených manažer a vedení společnosti, na maximalizaci
využití synergických efekt , podnikatelské flexibilit

a okamžitém využití tržních

p íležitostí [7].
2.1.1 Výrobní program firmy
Hlavní program činností jsou služby zem d lské povahy a p edevším zem d lská
výroba. Společnost ůCHP Mst tice vlastní živnostenské listy Ěpop . koncese) pro
všechny tyto činnosti:


poskytování služeb pro zem d lství a zahradnictví Ěprovád ní sklizňových a
posklizňových prací, zúrodňování pozemk , hnojení, vápn ní ošet ování
rostlin, rostlinných produkt , objekt a p dy proti škodlivým organism m
p ípravky na ochranu rostlin



silniční motorová doprava nákladní;



velkoobchod



specializovaný maloobchod Ěvčetn paliv a mazivě



činnost technických poradc v oblasti zem d lství



výrobní zem d lská činnost.
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Firma se dále zabývá, krom výroby a prodeje také:


skladování tuhých a kapalných hnojiv,



poskytování aplikačních služeb Ěaplikace pr myslových hnojiv, p ípravk
na ochranu rostlin, rozmetání statkových hnojiv, vápn ní, autodopravaě,



kombajnová sklizeň, sklizeň senáže, siláže,



konzervace krmiv AG-BAG,



služby zem d lské oblastní laborato e a poradenství ve výživ a ochran
rostlin [7].

2.2 Organizační struktura
Firma ůCHP Mst tice, je rozd lena na 5 samostatných organizačních jednotek,
hlavním st ediskem je st edisko Mst tice. Všechny operace probíhají p es správní
st edisko, které zprost edkovává operace mezi jednotlivými st edisky celé firmy.
2.2.1 ůCHP Mst tice
Jak bylo již zmín no, ůCHP Mst tice je rozd lena celkem do p ti organizačních
jednotek. V následujícím obrázku Vám znázorním vztahy jednotlivých st edisek
k hlavnímu.

Středisko
Mstěti e

Středisko
Měši e

Správ í
středisko

Ze ědělská
výro a Úvaly

26

Středisko
Strá či e

2.2.2 St edisko Úvaly

Vedou í
pra ov ík
střediska
Středisková
účet í

Řidiči

Děl í i

Sklad ík

2.3 Informační systém podniku a funkce jednotlivých orgán
P edstavenstvo

editel
Vedoucí pracovníci

Ekonom
Zam stnanci

Základním rozhodovacím subjektem firmy je p edstavenstvo, které rozhoduje o
všech existenčních, investičních či jinak d ležitých rozhodnutí, týkající se budoucnosti
společnosti ůCHP Mst tice, a. s. Všechny pod ízené úseky a jednotky se zodpovídají a
radí s editelem o všech podstatných operacích firmy v období mezi valnými
hromadami. Funguje zde oboustranná komunikace.
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P edstavenstvo na valné hromad ud lí úkoly editeli Ěznázorňuje černá spojovací
čáraě. P edstavenstvo je statutárním orgánem, jenž ídí činnost společnosti. Výkon
funkce člena p edstavenstva je nezastupitelný. P edstavenstvo se ídí zásadami a
pokyny schválenými valnou hromadou. P edstavenstvo dále rozhoduje o všech
záležitostech společnosti, pokud nejsou sv eny do p sobnosti valné hromady nebo
dozorčí rad , zejména:
aě zabezpečuje pln ní rozhodnutí valné hromady;
bě p ipravuje jednání valné hromady a p edkládá jí zprávy a návrhy k projednání;
cě vypracovává a realizuje obchodní strategii společnosti;
dě rozhoduje o organizaci společnosti a p ijímá pracovní ád;
eě určuje pravidla pro odm ňování pracovník společnosti;
f) rozhoduje o jmenování, odvolání a odm ňování editele společnosti;
gě ud luje a odvolává prokuru;
hě vykonává zam stnavatelská práva a povinnosti;
iě rozhoduje o použití fond ;
j) rozhoduje o dalších záležitostech, pokud nejsou zákonem nebo stanovami sv eny
do p sobnosti valné hromady, pop . jiných orgán společnosti;
kě zajišťuje ádné vedení účetnictví, p edkládá valné hromad ke schválení ádnou,
mimo ádnou, konsolidovanou, p íp. mezitímní účetní záv rku a návrh na rozd lení
zisku a úhradu ztráty;
l) zajišťuje na internetových stránkách společnosti uve ejn ní hlavních údaj z účetní
záv rky po dobu 30-ti dn p ed konáním valné hromady a do doby 30-ti dn po
schválení nebo neschválení účetní záv rky;
editel společnosti obstarává její b žné záležitosti, vykonává usnesení valné
hromady a rozhodnutí p edstavenstva, které dále p enáší na ekonoma Ěznázorn no
červenou spojovací čárouě, který dává ekonomická hodnocení firmy zp t editeli. Dále
editel p enáší funkce na vedoucí pracovníky, kte í jsou ve vedení samostatných
st edisek a p ipravují podklady pro jednání orgán
dispozici editeli firmy.

společnosti, které poté dají k

editel dále vykonává zam stnavatelská práva a povinnosti,

pokud na n ho byla p enesena [11].
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Další jeho funkcí je být odpov dnou osobou podle živnostenského zákona, pokud jí
není určen n kdo jiný, zajišťovat administrativní, statistickou, účetní a evidenční
agendu společnosti. Odpovídá za správnost a úplnost podklad

p edkládaných

p edstavenstvu. ůle jeho nejhlavn jším úkolem je ídit obchodní a výrobní činnost
firmy.
Ekonom ídí a odpovídá za

ádný chod informační soustav. Komunikace je zde

omezena pouze na editele firmy. Mezi jeho další úkoly pat í nap íklad:


pln ní daňových povinností



platební a úv rovou politiku



sestavování plánu a rozpočtu



dotační politiku



organizování vymáhání pohledávek



zabezpečení administrativního servisu

Dále jsou tu vedoucí pracovníci, kte í vedou samostatná st ediska. Jejich
komunikace probíhá mezi více objekty ízení Ěznázorn no žlutou spojovací čárou)
Vedoucí pracovníci dostávají p íkazy, které následn vykonávají a p enášejí na
zam stnance.
Zam stnanci p ijímají p íkazy z více subjekt , jednak od editele společnosti
Ěznázorn no modrou spojovací čárouě, tak od vedoucích pracovník Ěznázorn no
zelenou spojovací čárou). Tyto p íkazy pak p enášejí v praxi [11].
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2.4 Plány společnosti
Mezi hlavní plány společnosti do budoucích let pat í 3 základní body:


Zvýšit sv j podíl na trhu



Rozší ení prodeje na zahraniční trhy



Využít možnosti dotace z EU



atd.

Dále společnost v následujícím období pokračování činnosti ve svých nosných
segmentech, tedy prodej hnojiv, rostlinných produkt , agrochemikálií, poskytování
agroslužeb zem d lské prvovýrob . Současn též naplňujeme strategii postupné obnovy
a modernizace strojového parku a dále pak

eší opravy a údržbu movitého i

nemovitého majetku v souladu s aktuálními pot ebami. Obecným cílem je udržení
současných prodej hnojiv a poskytování služeb zákazník m – zem d lc m. Tedy má
zájem o udržení podílu na trhu a jeho p ípadný zvýšení.

2.4.1 Zdroje financování
Jelikož se jedná o zem d lskou produkci, jsou hlavními zdroji financování firmy
ůCHP Mst tice, a. s. cizí zdroje, p edevším ve form krátkodobých revolvingových
bankovních úv r

u Komerční banky s možností čerpání úv ru do výše až

47 milion Kč. Tyto úv ry jsou využívány na financování administrativní nenáročnosti
obsluhy, ešení malých výkyv v toku pen z, financování zásob Ěkonkrétní nakoupená
hnojiva.
Dalším významným zdrojem financování je pro tuto firmu eskont obchodních
sm nek. Využití tohoto zdroje financování v současnosti klesá, ale je zde otev ená
možnost na financování obchodu.
Čerpáním úv r firma zabezpečuje hladký chod všech jejích činností, bez hrozby
neschopnosti uspokojit své závazky z d vod sezónních vliv .
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2.5 Sestavení grafu bodu zvratu a jeho analýza
Vypočtením bodu zvratu zjistíme, od jakého množství produkce dosáhneme zisku, u
vybraného produktu. Graf bodu zvratu a jeho analýza je pro firmu orientačním
ukazatelem, který jí zhruba udává doporučení týkající se velikost produkce, a to se
započtením všech náklad a p edevším vyhnutí se ztrát . V analýze bude zohledn no
n kolik ukazatel , nap íklad fixní a variabilní náklady, které mi pomohou sestavit
doporučení na zlepšení, která p edám vedení firmy.
Pro výpočet bodu zvratu budu počítat s produktem, který tvo í nejv tší část prodeje
a tudíž má nejv tší podíl na zisku společnosti. Jedná se o pšenici, což je zem d lská
plodina. Informace pot ebné k výpočtu bodu zvratu mi byly poskytnuty vedením
společnosti.
Jedná se o zem d lský podnik, které čelí sezónní vliv m náklad a výnos . Nabízí
se tu možnost rozd lit analýzu bodu zvratu na období „sezóny“ a na období „mimo
sezónu“, já však budu provád t analýzu bodu zvratu za celý rok, abych mohl
společnosti poskytnout jednotný návrh na zlepšení zohledňující celý hospodá ský rok.
Bod zvratu budu počítat pro produkci pšenice v tunách za rok 2013.
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2.5.1 Bod zvratu z pohledu celkových náklad
Pro výpočet bodu zvratu z celkových náklad

jsem použil data, která mi byla

sd lena ekonomem společnosti. Po obdržení t chto dat a jejich podrobné analýze jsem
sestavil graf bodu zvratu. Pro výpočet bodu zvratu jsem dále použil vzorec a jeho
výsledek zkontroloval s údaji na grafu. Pr m rná m síční produkce se pohybovala
kolem 131,5 tuny. Hodnota bodu zvratu mi vyšla 91,7 tuny za m síc (viz. P íloha č. 1).
Celková roční produkce je 1 57Ř,41 tuny, hodnota bodu zvratu pro roční produkci
mi vyšla 1 100,6 tuny (viz. P íloha č. 2ě, což odpovídá zhruba 45% p evýšení bodu
zvratu.
Na základn

porovnávání pr m rné m síční výroby a bodu zvratu z hlediska

celkových náklad , vidíme, že firma vyrobila dostatečné množství pšenice, což
znamená ziskovost její produkce.
V tomto sm ru si firma vede velice dob e, jelikož p ekročila bod zvratu zhruba
o 45 %, což je velmi dobrá hodnota. V tomto sm ru bych doporučil vedení společnosti
z stat u stejných postup a opat ení jako doposud a neklesnout pod hranici produkce
ř1, 7 tuny za m síc. Pokud by objem produkce klesl pod stanovenou míru, výroba by se
stala ztrátovou. To samé doporučení se týká stejn celoročního hlediska.

Ukazatel
Cena za 1 tunu

M síčn
4 126 Kč

Ročn
4 126 Kč

Dosažená produkce

131,5 t

1 578,41 t

Variabilní náklady/t

2 874 Kč

2 Ř74 Kč

Fixní náklady

114 Ř33,3 Kč

1 378 000 Kč

Tržby

542 750 Kč

6 513 000 Kč

Obr. 7- Data k vypracování bodu zvratu
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Výpočet bodu zvratu tedy je:
a) m síčn
542750 = 239500+114833,3
4126*131,5 = 114833,3 + 239500
q(BZ) =
q(BZ) ≈ 91,7
b) ročn
6513000 = 2874000+1378000
4126*1578,41 = 1378000 + 2874000
q(BZ) =
q(BZ) ≈ 1100,6

2.5.2 Bod zvratu z pohledu finančního účetnictví
P i d kladném rozboru náklad finančního účetnictví týkající se produkce pšenice a
jejich podrobné analýze jsem zjistil velké výkyvy v m síčních produkcích, které jsou
zp sobeny sezónní výrobou společnosti. Jelikož v každém m síci společnost dosahuje
velmi r zných objem produkce, je výsledná analýza bodu zvratu velmi zkreslená a
tudíž p i nerozd lení hledisek na „sezónu“ a „mimo sezónu“ nevyužitelná v praxi.
Z d vodu velkých výkyvu, zkreslenosti a nevyužitelnosti jsem se rozhodl, že toto
hledisko nebudu ve své práci zohledňovat a tudíž ho nep ikládám.
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3 NÁVRHOVÁ ČÁST
V této části ud lím n kolik návrh vedení společnosti na zefektivn ní výroby a
snížení náklad

pomocí vypočtených hodnot bodu zvratu, což by m lo vést

k výslednému zlepšení celkové ekonomické situace podniku ůCHP Mst tice, a. s.

3.1 Doporučení ze zjišt ných dat
Společnosti ůCHP Mst tice, a. s. bych doporučil, aby pokračovala v současném
trendu výroby, jelikož p ekračuje bod zvratu tém

o polovinu Ěcca. 45 %ě. Z tohoto

m žeme usoudit, že produkce firmy velmi zisková. Je to ovšem také dáno, že se jedná o
výpočet bodu zvratu za celý rok, což je u zem d lské výroby lehce zkresleno. Firma
však, jak bylo výše zmín no, dosahuje tém

o polovinu v tší produkci, než pot ebuje

k ziskovosti, což pokrývá, společn s revolvingovými úv ry, sezónnost výroby.
Doporučil bych tedy společnosti dostatečn zajistit výrobu b hem sezóny i její
p ípadné navýšení, což by m lo vést ke snížené pot eb revolvingových úv r a tudíž
snížením náklad na výrobu a zvýšením zisku. Tento cíl by m l být dosažitelný, jelikož
společnost v současném roce zmodernizovala svojí výrobní techniku.
Společnost by si ovšem m la dát pozor, na náklady spojené se zvýšením produkce.
P edevším aby tyto náklady nebyly v tší, než p ípadná úspora na menších
revolvingových úv rech.

3.2 Doporučení na snížení náklad
Společnost má velké možnosti na snižování náklad , které by m ly ve výsledku vést
k zvýšení objemu výrobu, tedy k v tší ziskovosti podniku.
Jako hlavní dv kritéria pro možnost snížení náklad jsem vybral hledisko výb ru
dodavatel , jelikož, zde má firma vícero možností jak snížit náklady, a dále hledisko
mzdy zam stnanc , jelikož i zde snížit náklady a tím docílit v tší ziskovosti.

34

3.2.1 Postup p i výb ru dodavatel
Pokud chce mít společnost kvalitního dodavatele, musí mu p esn

sestavit a

specifikovat požadavky. Požadavky se týkají p edevším produktu, ale spadají sem i jiná
hlediska jako nap íklad:


Platební podmínky – nap .: doba splatnosti, zp sob úhrady,



Dodací podmínky – nap .: doba dodání a zp sob dopravy



Záruka – nap .: délka záruční doby, p ípady pozáruční servis



Kvalita – ať služeb či zboží, m la by být vyjád ena certifikáty či jinou
zárukou kvality



Poloha – souvisí s dodacími podmínkami, čím vzdálen jší dodavatel tím
dražší doprava



Cena – asi jeden z nejhlavn jších ukazatel [8].

Hledisek je samoz ejm mnohem více, uvedl jsem pouze ty nejzákladn jší z nich, na
která by se m la každá společnost zam it p i výb ru dodavatele. Každá společnost
m že samoz ejm

p i adit další, více specifická hlediska odpovídající její situaci,

poloze, atd.
Mezi jednu z rozší ených metod výb ru dodavatel pat í scoringový model, tedy
bodové hodnocení jednotlivých aspekt . Spočívá v tom, že p i v tším množství
dodavatel , uvedeme kritéria Ěnap . výše zmín náě a vybereme prioritní z nich, kterým
dáme v tší váhu než zbylým. Následn prozkoumáme, jak dodavatelé splňují každé
hledisko. Ve výsledku sečteme počet bod , který každý dodavatel dosáhl. Firma by
m la mít již p edem určeny bodové hranice pro schválení či odmítnutí daného
dodavatele [9].
Mé doporučení vedení společnosti by spočívalo ve výb ru v tších dodavatel
s nabídkou množstevních slev p i v tších objednávkách, jelikož je to výhodn jší než
nakupovat od menších dodavatel

po menších objemech. P i p íslibu v tšího a

čast jšího odb ru od v tších dodavatel se dají dohodnout lepší podmínky splácení,
p ípadné snížení ceny na vybraný produkt a je tu menší riziko nedodání dodávky než u
menších objednávek.
Dále bych doporučil poohlédnutí po zahraničním dodavateli, který by mohl
nabídnout lepší ceny. Záleží však, zda se to společnosti vyplatí z pohledu cla, dopravy a
jiných poplatk .
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Dalším mým doporučením vedení společnosti je provést analýzu současných
dodavatel pomocí scoringového modelu, zda splňují všechny požadavky firmy. Pokud
by byly zjišt ny nedostatky u n kterých současných dodavatel , navrhl bych
zkontaktovat je a žádat slevy, či jiná zvýhodn ní pod hrozbou zrušení spolupráce.
Současn bych doporučil pr zkum trhu, jak domácího tak zahraničního, který by mohl
odhalit lepší dodavatelské podmínky.

3.2.2 Mzdy zam stnanc
Jako další hledisko pro snížení náklad jsem vybral mzdy zam stnanc . Celkové
výdaje na osobní náklady činí 14 834 000 Kč, tyto výdaje se dále člení:


Mzdy, platy a odm ny – 10 582 000 Kč



Mzdy ídících pracovník – 1 937 000 Kč



Odm ny statutárním orgán m – 342 000 Kč

Nejv tší prostor na úsporu vidím u položky Mzdy, platy a odm ny zam stnanc .
Mým návrhem pro vedení společnosti by bylo snížit mzdu Ěhodinovou, výkonovouě cca
o 5-10 %. Nemyslím si, že by to m lo zp sobit odchod zam stnanc , jelikož v dnešní
dob se zam stnanci drží svých pracovních pozic, zejména v zem d lství. Tato úsporná
opat ení by m la vést ke snížení nákladu a ve výsledku k v tší ziskovosti. Zmín nou
úsporu bych dále navrhoval kompenzovat odm nami ze zisku Ěza p edpokladu, že by
bylo dosahováno v tších zisk než doposudě. Se sníženými platy a mzdami by se také
snížila částka náklad na pojistné odvád né za zam stnance.

3.2.3 Kontinuální snižování náklad
Dále navrhuji společnosti se zam it na metodu kontinuálního snižování náklad
neboli na Kaizen Costing. Tato metoda má za úkol stanovit horní hranici současných
náklad

společnosti a v postupném Ěsystematickémě snižování náklad

na nižší

požadovanou úroveň. Základy metody byly položeny v Japonsku, kde je dána p ednost
v tšímu počtu menších zlepšení a začlen ní všech zam stnanc do procesu metody. Zde
se m že vyskytnout rozpor u evropských společností [10, s. 198].
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3.2.4 Metoda cílových náklad
Jako další možnost pro sestavení výchozích bod ke snížení náklad bych navrhl
společnosti využít metodu cílových náklad . Tato metoda vychází z požadavk
zákazník a považuje za základ zjišt ní tržní ceny určitého produktu, či služby na trhu.
Po zjišt ní tržní ceny si firma odečte ziskovou marži na výrobek a tak zjistí p ípustné
náklady. P ípustné náklady poté firma musí porovnat se skutečnými náklady
vynaloženými na výrobu daného produktu, či služby [10, s. 1řŘ].

3.3 Doporučení na zvýšení tržeb
Pro zvýšení tržeb se nám nabízí hned n kolik zp sob . Mezi hlavní zp soby
navyšování tržeb pat í nap íklad zvýšení cen produkt a služeb, rozší ení stávajícího
portfolia nabízených produkt a služeb a nakonec zvýšení odbytu firmy.
Zvýšení cen, tedy zvýšení marže na produktu/služb je riskantní, ale naproti tomu
výnosná, metoda zvyšování zisku. P i p ílišném navýšení cen m žeme p ijít o stávající
odb ratele, vlivem nižších cen konkurence. Pokud by společnost ztratila stávající
postavení na trhu vlivem zvýšení cen, mohlo by to pro společnost v následku mít až
katastrofické následky. P ed zvyšováním cen bych doporučil provést pr zkum trhu,
zam ený na ceny konkurence, abychom mohli posoudit, zda je možné, p ípadn o
kolik, zvednout stávající cenu.
U rozší ení stávajícího portfolia nabízených produkt

a služeb, musíme dbát na

náklady spojené se zavedením nového produktu/služby. Proto bych doporučil firm , se
zam it na produkty/služby, p íbuzné jejich současným, p ípadn
prostor

využít volných

či majetku. Pokud má společnost pozemky, které zastávají v produkci

nepatrnou položku, navrhl bych je pronajmout a to samé by se týkalo budov či málo
využívaných stroj . Nap íklad by se jednalo o: pronájem zem d lských stroj ,
poskytnutí skladovacích prostor, poskytnutí výrobních prostor, pronájem pozemk , atd.
Op t bych zde navrhl pr zkum trhu zam ený na mezery na trhu, které by mohla
společnost využít ve sv j prosp ch.
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Zvýšení odbytu produkt a služeb žádá zam ení na marketing společnosti a jeho
nástroje jako je reklama a PR. Tato možnost op t váže dodatečné náklady, společnost si
tedy musí posoudit riziko vynaložení náklad oproti zvednutí pov domí zákazník a
tedy poptávky a odbytu společnosti. Nejvíce by se na tuto činnost m la společnost
zam it v období nejmenších odbyt , tedy v dob mimo sezónu.

3.4 Ostatní doporučení
Dále bych doporučil firm ůCHP Mst tice, a. s. zmodernizovat webové stránky.
Webové stránky jsou nedostatečn

graficky zpracované a obsahov

neúplné.

Nedozvíme se z nich nap íklad žádné cenové nabídky, či adresu st edisek. Navrhoval
bych celé p ed lání stránek a to jak z hlediska grafiky, tak z hlediska obsahu.
Doporučil bych dále firm zainventovat do reklamy, pro nalákání odb ratel

a

menších zákazník . V dnešní dob bych jist investoval do internetové reklamy a
billboardových poutač .
Jako další možnost na zvýšení prodeje jsou r zné slevy, či zvýhodn né nabídky.
Nap íklad: P i zakoupení 5 a více tun obilovin doprava zdarma. Tato opat ení by m la
zvýšit poptávku po společnosti.
Dále bych p edstavenstvu navrhl pokusit se získat část, p ípadn

celou státní

zakázku, p ípadn získat kontrakt s v tším et zcem odb ratel a to z d vodu možnosti
dlouhodobé spolupráce a velkých odbytových možností.
P edstavenstvu bych také doporučil získat co nejvíce dotací a to jak od státu, tak od
Evropské unie. Tyto dotace by mohly být využity k modernizaci za ízení společnosti,
expanzi na zahraniční trhy, p ípadn pokrytí sezónních výkyv a tím menší pot ebu
revolvingových úv r sloužící pro krytí práv t chto výkyv .
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3.5 Možnost realizace návrhu a jeho p ínosy
Zám rem mé bakalá ské práce je vypracovat návrh na zlepšení celkové ekonomické
situace v podniku. Výše jsem uvedl pár svých doporučení, která by m la mít za
výsledek snížení náklad , zvýšení tržeb, zvýšení odbytu. Pokud se vedení společnosti
pokusí realizovat n které mé návrhy, m lo by dojít ke zlepšení ekonomické situace
společnosti ůCHP Mst tice, a. s. Zlepšení ekonomické situace v podniku by dále m lo
vést ke zlepšení reputace a jména firmy a p ípadné expanzi na trhu.
Podrobný popis t chto návrh jsem vypracoval do n kolika výše uvedených bod , a
proto se tu nechci opakovat, již zmín né návrhy.
Uvedl jsem n kolik návrh , pokud se vedení společnosti rozhodne pro využití
jednoho z návrh , m la by se ekonomická situace zlepšit, pokud by se však vedení
společnosti rozhodlo využít všechny mé návrhy, došlo by dle mého názoru k zlepšení
ekonomické situace v mnohem v tším m ítku.
Vedlejším p ínosem realizace mých návrh by také m lo být zv tšení spokojenosti
současných zákazník

a velký p ír st nových zákazník . P i velké spokojenosti

zákazník by m la mít společnost zajišt nou stabiln jší poptávku po jejich výrobcích a
službách, jelikož spokojený zákazník je v rný zákazník.
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ZÁV R

V mé bakalá ské práci jsem se zam il na návrh zlepšení ekonomické situace
v podniku a to s pomocí analýzy bodu zvratu. U výrobních podnik , jako je společnost
ůCHP Mst tice, a. s. p edstavuje správné určení objemu produkce jeden ze základních
bod .
Pro výpočet bodu zvratu jsem zvolil čtvrtletní a to z d vodu sezónního charakteru
výroby. P i sestavování bodu zvratu z celkových náklad

společnosti jsem m l

k dispozici data za celý rok 2013, které jsem ve výsledku zpr m roval a poté zohlednil
v m síčním hledisku.
V první, teoretické, části mé bakalá ské práce jsem teoreticky popsal a vysv tlil
d ležité pojmy, za pomoci literárních a jiných zdroj . Jednalo se p edevším o teoretické
vymezení náklad , jejich rozd lení, hlediska jejich pojetí Ěmanažerské náklady a
náklady finančního účetnictvíě a jejich klasifikace. Dále jsem popsal tržby, jejich
rozd lení a pohledy, zisk a nakonec samotný bodu zvratu a jeho analýzu ze dvou
hledisek, tedy z hlediska roční produkce a z hlediska m síční produkce.
Ve druhé, analytické, části jsem p edstavil společnost ůCHP Mst tice, a. s., její
historii, výrobní programy a vnit ní vztahy, včetn jejich uspo ádání. Po p edstavení
firmy následovalo vlastní sestavení a vyčíslení bodu zvratu a to z hlediska roční a
m síční produkce.
Ve t etí, návrhové, části jsem na základ analýzy bodu zvratu p edstavil n kolik
r zných návrh

na zlepšení ekonomické situace společnosti ůCHP Mst tice, a. s.

Nejd íve jsem se zabýval doporučeními ze zjišt ných dat, poté jsem se zam il na
p edložení návrh vedoucích ke snížení náklad společnosti. U hlediska snížení náklad
jsem se p edevším zam il na vhodný výb r dodavatel , mzdové náklady společnosti a
možnost kontinuálního snižování náklad .
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Po p edložení návrh na snížení náklad jsem pokračoval v ostatních doporučeních
týkající se společnosti, založených na prozkoumání webových stránek společnosti a
jejich nabídky produkt a služeb. Jako poslední jsem v návrhové části uvedl možné
p ínosy realizace mých návrh .
Hlavním cílem mé bakalá ské práce bylo sestavit návrh na zlepšení ekonomické
situace v podniku s využitím analýzy bodu zvratu a myslím, že jsem tento hlavní cíl
úsp šn splnil.
Jako hlavní p ínos mé bakalá ské práce považuji částečnou analýzu náklad
společnost a p edložení návrhu na možnosti jejich snížení a zvýšení tržeb. Tato práce je
pom rn p izp sobena konkrétnímu podniku ůCHP Mst tice, a. s., ale domnívám se, že
návrhy mnou podané by se daly využít i v jiných výrobních společnostech.
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P íloha č. 1
Bod zvratu pro roční produkci

Bod zvratu pro roč í produk i
7 000 000

VN, FN, CN, trž y Kč

6 000 000
5 000 000
4 000 000
3 000 000
2 000 000
1 000 000
0
0

100

200

300

400

500

600

O je
VN

700

800

900

1000

1100

výro y tu y
44

FN

CN

Trž y

1200

1300

1400

1500

1600

P íloha č. 2
Bod zvratu pro m síční produkci

Bod zvratu pro

ěsíč í produk i

VN, FN, CN, trž y Kč

600 000

500 000

400 000

300 000

200 000

100 000

0
0

10

20

30

40

50

O je
VN

60

70

80

90

výro y tu y
FN

CN

Trž y

100

110

120

130

140

