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Abstrakt: 

Tématem diplomové práce je optimalizace nákladů v obchodní společnosti. Pod 

pojmem optimalizace se skrývá snaha modifikovat náklady tak, aby bylo dosaženo co 

nejlepšího hospodářského výsledku společnosti. Pro správné analyzování a následné 

navržení potřebných opatření, je nutné získat teoretické znalosti o nákladech. V první 

části práce jsou obsaženy teoretické poznatky. Druhá část se zabývá analýzou nákladů a 

konkretizací oblastí, které jsou nejvhodnější pro potenciální úspory. V poslední části 

jsou uvedeny návrhy, které by měly vést k úsporám. 

Abstract: 

The topic of the diploma thesis is cost optimization in the company. The concept of 

optimization hides the effort to modify costs in order to achieve the best economic 

result of the company. In order to properly analyze and subsequently design the 

necessary measures, it is necessary to obtain a theoretical knowledge of the costs. The 

first part of the thesis contains theoretical knowledge. The second part deals with cost 

analysis and concrete areas that are most suitable for potential savings. The last part 

contains suggestions that should lead to savings. 

Klíčová slova: 

Náklady, finanční náklady, provozní náklady, platební styk, maloobchod, bankovní účet 

Keywords: 

Costs, expenses, financial costs, operating costs, payments, retail, bank account 
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Úvod

Český maloobchod zažívá vlídné období. Čerpá z pozitivního stavu české ekonomiky a 

z nynějšího vývoje nákupního a spotřebního chování. Zvětšující se příjmy i dobře 

naladěné spotřebitelské prostředí přispívají k růstu maloobchodních výdajů populace. 

Stále více lidí již nedávají přednost jen nejlevnějšímu zboží, ale zaměřují se na 

vyhledávání kvality. 

Nejen v Česku, ale v celé východní Evropě stoupá průměrná velikost jednoho nákupu 

rychloobrátkového zboží. Naopak mírně klesá frekvence nákupů. Privátní značky 

obchodních řetězců rostou rychleji než značkové zboží. Role českých potravin je 

stabilizovaná, větší význam jim přisuzují zákazníci s vyšším vzděláním. To samé platí 

pro regionální a místní potravinářské výrobky. Poloha prodejny musí zákazníkům 

vyhovovat, nicméně jsou pro ně důležité i další faktory. Mezi ty patří především široký 

sortiment nabízeného zboží, slevové akce spolu s celkově příznivými cenami a dále pak 

i nabídka kvalitního a čerstvého zboží.     

Dnešní zákazníci jsou informovanější, sofistikovanější, sdílející a v řadě ohledů 

náročnější. Preferují jednoduchý, bezproblémový a pohodlný nákup. S vědomím této 

skutečnosti počítají obchodníci s miliardovými investicemi do svých prodejen. 

Tradiční obchodní společnosti nikdy na trhu nekonkurovaly cenou a nejspíše ani nikdy 

konkurovat nebudou, ale mají snahu se alespoň velkým řetězcům v ceně přiblížit. Aby 

byla společnost stále zisková, musí být snížení ceny doprovázeno i určitým snížením 

nákladů. Jelikož menší obchodní společnosti mají nižší počet odběrům je téměř 

nemožné snížit nákupní cenu. Jedna z možností je snížit takové náklady, které se 

nákupu zboží přímo netýkají, tedy nákladů na vlastní provoz společnosti. Analýza 

těchto nákladů se neobejde bez teoretických poznatků a získání znalostí o tom, jak se 

náklady chovají, případně jak jsou zachyceny v účetnictví.  
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1 Cíl a metodika práce 

Hlavním cílem diplomové práce je navrhnout optimalizační opatření zejména 

v provozních a finančních nákladech, aby společnosti zajistily vyšší ziskovost a to za 

pomocí dílčích cílů.   

Prvním z dílčích cílů je nutnost nastudování teoretických poznatků pramenící 

z problematiky řízení nákladů a dále například z oblasti platebního styku a to z důvodu 

pozdějšího návrhu na opatření.  

Dalším dílčím cílem, který je nutný pro další krok, je seznámení se se společností. 

Tento krok zahrnuje několik bodů, se kterými je nutné se seznámit, aby mohl být splněn 

hlavní cíl diplomové práce. Důležité je poznat styl účtování a rozklíčování analytických 

účtů, aby bylo zřetelné, které náklady jsou optimalizovány. Podstatnou součástí této 

práce je aktivní komunikace s jednateli společnosti a jejich zástupci, a to za účelem 

získávání cenných informací a to například o organizační struktuře, stěžejních řídících 

zaměstnancích, způsobu řízení společnosti a o kultuře společnosti.  

Další krok směřuje k analýze nákladů pro celou společnost a dále analýze nákladů pro 

jednotlivé prodejny. Na základě analýzy budou vybrány oblasti, které jsou nejvíce 

vhodné pro optimalizaci. Výsledkem optimalizace by měla být produktivní změna, to 

pro společnost znamená, že při co nejmenší námaze a změně se dostaví velké finanční 

úspory. Tyto kroky se společnost snaží neustále provádět, ale i přesto existují stále 

oblasti, ve kterých se skrývá potenciál pro další možné snížení. Tato část je důležitá pro 

identifikaci problémových nákladů a ujasnění si, jaké konkrétní optimalizační návrhy 

stanovit.  

Dílčími cíli diplomové práce tedy jsou: 

- nastudování teoretických poznatků, 

- seznámení se se společností, 

- analýza nákladů, 

- analýza nákladů po prodejnách. 

A hlavním cílem diplomové práce je: 

- navržení optimalizačních opatření.  
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2 Teoretická východiska práce 

V této části práce budou probrána teoretická východiska, která jsou potřebná 

k vypracování praktické části. 

2.1 Obchod a obchodní podniky 

Obchod je specifická ekonomická činnost. Prostřednictvím této činnosti se uskutečňuje 

prodej a koupě zboží a poskytnutých služeb za určitou protihodnotu. Do pojmu 

„obchod“ lze zařadit všechny činnosti, které jsou spojené s nabídkou a poptávkou, 

uskutečněné mezi prodávajícím a kupujícím a vedou k realizaci sjednané transakce za 

předem sjednaných podmínek. Obchod je zařazen v terciární sféře národního 

hospodářství (1).  

Obchod lze pojmout z užšího pojetí – jako instituci či širšího pojetí – jako činnost. 

Obchod jako činnost zahrnuje minimálně nákup a prodej zboží. Obchodní činností se 

mohou zabývat i subjekty, jejichž hlavní činností je výroba či se vůbec nemusí 

obchodovat se zbožím, ale i se službami, s informacemi, s energií, cennými papíry, 

domy atd. Obchod z pohledu institucionálního představuje subjekty, které nakupují 

fyzické zboží a to právě za účelem dalšího prodeje, ale již bez dalšího podstatnějšího 

zásahu nebo úpravy (1).  

Obchod lze také vymezit ze dvou pohledů a to národohospodářského a podnikatelského. 

Národohospodářský pohled zajímá centrální orgány, které stimulují obchodní činnosti 

(zahraniční obchod). Co se týče pohledu podnikatelského, tak ten zahrnuje širokou 

oblast specifických činností spojených s předmětem podnikání a výsledky dosažených 

z těchto činností (1).  

Obchodní společnosti lze dělit podle toho, jestli je zboží nakoupeno fyzicky či nikoliv. 

- Prostředníci jsou prostředníkem směny mezi dvěma subjekty a to prodávajícím 

a kupujícím. Netýká se to jen nákupu či prodeje, ale i dodání, vyúčtování nebo 

také plné odpovědnosti za produkt.  

- Zprostředkovatelé jen vyhledávají vhodné trhy či konkrétní partnery pro svého 

klienta. Součástí práce, které zprostředkovatel poskytuje je dojednání podmínek, 

které budou vyhovující pro obě strany, dále také se snaží zaštítit informovanost 
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o zboží či podmínkách a také mohou zprostředkovávat samotné předání zboží či 

služby (2). 

V oblasti prostředníků lze společnosti dále dělit na velkoobchod a maloobchod. 

2.1.1 Velkoobchod  

Velkoobchod je spojovací článek mezi výrobními podniky a maloobchodem. Je to 

obchod, který se provádí ve větším měřítku a není primárně určen pro koncového 

spotřebitele. Vyznačuje se velkými sklady či úložišti surovin a překladišti zboží a 

materiálu (3).  

2.1.2 Maloobchod 

Maloobchod je nákup a prodej zboží za účelem jeho prodeje přímému spotřebiteli a bez 

výrazného zpracování. Hlavním úkolem maloobchodu je nákup zboží, udržování 

přiměřených zásob zboží, prodej zboží a průzkum trhu. Dále je důležité předávat 

informaci o produktu a zajistit vhodné prostředí a formy prodeje. Mezi způsoby 

maloobchodního prodeje patří pultový prodej, kdy je prostor zákazníků oddělen od 

prostoru prodávajícího; samoobslužný, jde o výstavní uspořádání zboží, převažuje 

samostatná aktivita zákazníka; prodej volným výběrem, jedná se o alternativu pultového 

prodeje, kdy zákazník se zboží vybírá sám, pomocí vzorků, které jsou umístěny na 

prodejně, a následně je obsloužen prodavačem; zásilkový prodej, jedná se o objednávání 

dle katalogu; prodej v pojízdných prodejná, automatů a stánkový prodej (3).  

Maloobchod lze chápat jako činnost zahrnující nákup zboží z velkoobchodu či přímo od 

výrobce a jeho prodej bez dalšího zpracování konečnému spotřebiteli. Hlavní úlohou je 

vytvářet vhodné seskupení zboží – díky tomu je zajištěna pohotová prodejní zásoba, 

vhodná forma prodeje a informace o zboží (4). 

Činnost maloobchodu zahrnuje činnosti, které jsou spojené s prodejem zboží či služeb 

přímo koncovým spotřebitelům k osobnímu i neobchodnímu využití, ať se jedná o 

výrobce nebo velkoobchodníka. Není podstatné, jak a kde je zboží či služby prodáváno 

(5).  
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2.1.2.1 Rozvoj maloobchodu 

Maloobchod byl značnou dobu považován za prvek typicky regionální, respektive za 

drobné podnikání. Koncentrace se zřetelně prosazuje od počátku 20. Století. 

K nápadnému rozvoji maloobchodu vedl především růst životní úrovně obyvatelstva, 

jejich mobilita a přesun do měst. Došlo tedy k nárůstu počtu a velikosti prodejen. Na 

maloobchodním trhu se více a více začíná prohlubovat diferenciace a různobarevnost 

spektra obchodních řetězců. Obchody se snaží orientovat nejen na ceny, ale i na 

vybudování kategorií a značek (6). 

2.1.2.2 Druhy maloobchodu 

Potravinářský maloobchod 

V tomto obchodu se prodávají převážně potraviny. Lze sem zařadit i prodejní jednotky 

s velkým rozsahem rychloobrátkového nepotravinářského zboží (4). 

Nepotravinářský maloobchod 

Zahrnuje velké množství různého sortimentu a typů prodejen. Vyvíjí se zde nové a nové 

sortimenty a vznikají nové provozní typy. Do zvláštní skupiny je zahrnut prodej auto a 

pohonných hmot (4). 

Maloobchod uskutečňovaný v síti prodejen (store retail) 

Tento typ maloobchodu převažuje a ve vyspělých státech představuje značnou část 

všech maloobchodních tržeb (4). 

Maloobchod mimo prodejní síť 

Svým objemem je stálou součástí maloobchodní činnosti. Mezi jeho hlavní formy 

patří: prodejní automaty (vending machine), přímý prodej (direkt selling), zásilkový 

obchod, elektronický – internetový obchod (4). 

2.1.3 Ekonomika obchodní společnosti 

Výnosy obchodního podniku jsou tvořeny rozdílem mezi prodejní cenou a cenou 

nákupu produktu, tzv. obchodní rozpětí (marže nebo rabat). Výše takového rozdílu bývá 
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výsledkem konkurenčního cenového boje, který uskutečňují obchodních společností na 

trhu. U každého výrobku se marže může lišit. Je zde několik faktorů, které výši marže 

ovlivňují, např. rychlost obratu zásob, sezónnost, skladba sortimentu, cena 

komplementů a substitutů. Nejnižší marži, která se pohybuje kolem 10 %, mývají velké 

samoobslužné obchody se zaměřením na rychloobrátkové zboží (2).  

Bohužel společnosti nemívají jen výnosy, ale také i náklady, přičemž největšími 

položkami nákladů bývají mzdy zaměstnanců a nájem prostor. Pokud odečteme od 

výnosů náklady, dostaneme hospodářský výsledek. Ten může být kladný (zisk) nebo 

záporný (ztráta). Zisk může být chápán jako cíl podnikatelské činnosti nebo jako 

základní kámen pro další rozvoj a inovace ve společnosti (2). 

2.1.4 Cena a způsoby jejího stanovení 

Při stanovení ceny je podstatné zjistit, jakou hodnotu zákazník přikládá danému 

produktu. Důležité je stanovit takovou cenu, kterou je ochoten zákazník zaplatit. Cílem 

je dosáhnout takové ceny, které co nejvíce přispívá ke spokojenosti zákazníka, neboť on 

je určující složkou obchodu. Neméně důležitou součástí obchodu a stanovení ceny je 

komunikace. V případě, že obchodník nemůže vyhovět spotřebiteli ve výši ceny, je 

důležité umět její výši objasnit. Cena by měla ukazovat hlediska: 

- potřebnosti a užitečnosti produktu, 

- hodnoty produktu, 

- dostupnosti produktu, 

- kupních možností spotřebitele, 

- cenových strategií konkurentů, 

- vlastní marketingové strategie, 

- makrospolečenského významu produktu (7). 

Správné stanovení ceny je jedním z nejdůležitějších kroků. Je potřebné dobře vyčíslit 

náklady, odhadnout reakce spotřebitelů a konkurentů a v neposlední řadě je důležité 

sledovat změny, ke kterým na daném trhu dochází a včas na ně reagovat. Základními 

způsoby, jak stanovit cenu jsou vyjmenovány níže. 

- Cena založená na nákladech. Jedná se o nejvyužívanější způsob stanovení ceny. 

Kalkulačními postupy se vyčíslí náklady na výrobu a distribuci produktu.  
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- Cena stanovená na základě poptávky vychází z odhadu objemu prodeje dle výše 

ceny a vlivu změny ceny na velikost poptávky. 

- Cena dle cen konkurence je využitelná, v případě zda podnik má srovnatelné 

zboží s konkurencí. 

- Cena na základě marketingových cílů podniku. Maximalizace objemu prodeje = 

nižší ceny, maximalizace zisku = vyšší cena. 

- Cena dle vnímané hodnoty produktu spotřebitelem. Tento způsob stanovení 

ceny vychází z hodnoty, kterou danému výrobku připisuje zákazník. Jedná se o 

komunikačně nejnáročnější metodu (7). 

2.2 Náklady 

Při jakémkoliv druhu podnikání je velice důležité si objasnit, jaké druhy nákladů budou 

pro společnost důležité. Pokud chce podnik tvořit zisk, musí zákonitě investovat. 

Náklady lze chápat jak prostředek, jehož pomocí se úmyslně zajišťuje dosažení určitého 

ekonomického prospěchu. Pojem náklady je dále definován jako spotřeba práce a 

prostředků v peněžním vyjádření. Náklad je určitý vstup do podniku, který pak bývá 

vnitřními mechanismu přetvořen na výstup (produkt či služba). Jinými slovy lze říct, že 

náklady jsou všechny peněžní prostředky, které jsou nezbytné pro chod společnosti (8). 

2.2.1 Pojetí nákladů 

Náklady jsou široký pojem a z ekonomického hlediska je obtížné je definovat. Jsou tedy 

určena dvě základní pojetí nákladů. Náklady jsou vnímány odlišně ve finančním 

účetnictví a jinak v manažerském účetnictví. Z toho vyplývá, že první pojetí je finanční, 

které slouží pro externí uživatele. Druhým pojetím je pojetí manažerské, které je 

potřebné k dobrému řízení společnosti. Z manažerského účetnictví využívají informace 

manažeři a slouží k interním potřebám společnosti. Toto rozdělený je velice důležité a 

to z toho důvodu, že pokud se nějaká položka ve finančním účetnictví považuje za 

náklad, je velice možné, že v manažerském účetnictví tomu tak nebude. Je tedy velmi 

podstatné charakterizovat náklady a oddělit je od výdajů (9). 

Rozdíl mezi finančním a manažerským účetnictvím je tak zásadní, že například 

v angličtině se vyskytují dvě různá slovíčka pro vyjádření nákladů. Když se mluví o 
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manažerském účetnictví, používá se slovíčko „costs“, a když je potřeba vyjádřit náklady 

ve finančním účetnictví, používá se výraz „expenses“ (8). 

 

Schéma 1: Vztah jednotlivých přístupů k pojetí náklad; vlastní zpracování 

2.2.1.1 Finanční pojetí 

Ve finančním pojetí jsou náklady chápány jako úbytek ekonomického prospěchu, který 

se projevuje úbytkem aktiv či přírůstkem dluhů. Náklady tedy vedou ke snížení 

vlastního kapitálu. Vyjádření nákladů se provádí v účetních cenách, tedy v cenách, za 

které byla spotřebovaná aktiva prodána (10). 

2.2.1.2 Manažerské pojetí 

Manažerské pojetí nákladů vzniklo z toho důvodu, že náklady, které jsou evidovány a 

vykazovány v účetnictví zcela nevyhovovaly manažerským potřebám společnosti. 

V manažerském pojetí lze náklady rozdělit na hodnotové a ekonomické pojetí. 

- Hodnotové pojetí nákladů zaznamenává procesy, které jsou ve společnosti 

realizovány. V hodnotovém pojetí se zabýváme nejenom peněžními zdroji, ale i 

položky, které nepředstavují výdaj peněz, ale zároveň musí ovlivňovat finanční 

situaci ve společnosti. Lze jmenovat kalkulační odpisy, kalkulační úroky atd. 

Smyslem hodnotového pojetí nákladů je vyobrazit koloběh ekonomických 
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zdrojů za současnou cenu (ne cenu pořízení). 

- Ekonomické pojetí je rozšířeno, na rozdíl od hodnotového, o dodatkové a 

oportunitní náklady. Slouží ke zjištění potřebné informace, jak pro řízení reálně 

uskutečňovaných procesů, tak pro výběr vhodných budoucích alternativ. 

S výběrem optimálních alternativ souvisí ekonomické chápání nákladů, jako 

maxima hodnoty, kterou lze vytvořit pomocí zvolené alternativy. Pro výběr 

optimálních alternativ je ekonomické pojetí vhodné, jelikož zahrnuje oportunitní 

náklady (8). 

2.2.2 Členění nákladů 

Abychom mohli účinně řídit náklady, je důležité jejich rozdělení do skupin. Podstatné je 

si uvědomit, že každé rozdělení nákladů by mělo být vyvoláno určitou informativní 

potřebou. Na základě toho, jaké otázky je potřebné řešit, je možné členění rozdělit do 

dvou sekcí (8). 

- Takové možnosti členění, které jsou významné pro řízení společností, přičemž 

základní údaje o procesu jsou známé a proces je již ve společnosti používán. K 

těmto potřebám je používáno druhové, kalkulační, účelové členění či členění 

podle odpovědnosti za vznik. 

- Druhá skupina zahrnuje členění, které pomáhá při rozhodování o budoucích 

variantách podnikání. Tyto požadavky splňuje členění podle závislosti na 

objemu výkonů, vyjádření oportunitních nákladů a vyjádření nákladů vázaných 

k rozhodnutí atd (8). 

2.2.2.1 Druhové členění nákladů 

Jedná se o tzv. peněžní vyjádření ekonomických zdrojů. Tyto zdroje jsou vynaloženy na 

určité aktivity. Mezi tyto náklady patří náklady externí a prvotní, to jsou náklady, které 

jsou ve společnosti zobrazeny poprvé, tedy okamžitě, když s pomocí externího faktoru 

vstupují do společnosti. Druhové členění nákladů je charakterizováno jako druhy 

nákladů, které byly společností vynaloženy na konkrétní účely. Toto členění nákladů je 

základem pro sestavení výkazu zisku a ztrát. Bohužel není možné v tomto druhu členění 

zjistit jasný účel vynaložených nákladů, které by se vyhodnocovalo při efektivnosti 
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využití ekonomických zdrojů. Mezi základní nákladové druhy patří materiálové 

náklady, mzdové a ostatní osobní náklady, náklady na služby, odpisy a finanční náklady 

(10). 

2.2.2.2 Účelové členění nákladů 

Jak už z názvu vyplývá, jedná se o rozdělení nákladů dle jejich účelu, ke kterému byly 

vynaloženy. U těchto nákladů nás tedy zajímá, k čemu byly vynaloženy. Náklady se 

člení z hlediska řízení hospodárnosti na náklady technologické a náklady na obsluhu a 

řízení. Toto členění bývá v praxi jen zřídka používané, ale odpovídá na otázku, jaký 

vztah mají náklady k operaci, aktivitě nebo činnosti, která vyvolává jejich vznik (8). 

Náklady technologické 

Technologické náklady jsou vyvolány použitou technologií transformačního procesu 

anebo s ní nějakým způsobem účelově souvisí. Mezi technologické náklady lze začlenit 

například náklady na jednicový materiál, mzdové náklady výrobních pracovníků, 

pronájem výrobní haly atd. (8). 

Náklady na obsluhu a řízení  

Náklady na obsluhu a řízení slouží k zajištění doprovodných činností technologického 

procesu a k zajištění infrastruktury pro samotný výrobní proces. Do této skupiny 

nákladů lze začlenit například mzdy personalistů, náklady na informační systém 

společnosti atd. (8). 

Výše zmíněné členění bývá výchozím pro určení konkrétního nákladového úkolu 

jednotlivých nákladových složek. Náklady se dále člení dle vztahu k jednici 

prováděného výkonů a to na jednicové náklady a režijní náklady. Toto rozdělení je 

v praxi velmi často využíváno (8). 

Jednicové náklady  

Jednicové náklady představují tu část technologických nákladů, které souvisí s 

technologickým procesem a také přímo s jednotkou prováděného výkonu. Jednicové 

náklady mohou tvořit náklady na jednicový materiál či mzdové náklady výrobních 

dělníků (10). 
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Režijní náklady 

Režijní náklady představují takové náklady, které není možné jednoduchým způsobem 

vztáhnout k jednotce výkonu. Náklady svým charakterem komplikují práci manažerů, 

kteří se snaží o poznání struktury nákladů a jejich vztah k výkonům. Jako příklad lze 

jmenovat odpisy, pronájem či mzdy personalistů. Nejpodstatnějším režijním nákladem 

je ovšem energie (10). 

2.2.2.3 Kalkulační členění nákladů 

Tento typ členění nákladů vychází z předpokladu, na co daná společnost vynaložila 

náklady. Kalkulační členění nákladů je důležitým podkladem pro rozhodování. Náklady 

klasifikujeme do dvou skupin přímých a nepřímých nákladů. U tohoto typu členění se 

náklady zaměřují k přesně vymezenému výkonu, který představuje kalkulační jednici. 

Kalkulační dělení je velmi podobné účelovému členění a často bývají zaměňována (9). 

Přímé náklady 

Přímé náklady se vyznačují tím, že přímo souvisí s určitým druhem výkonu. Nejen, že 

sem patří jednicové náklady, ale také náklady režijní, které přímo souvisí s daným 

produktem a to například odpisy či reklama produktu (9). 

Nepřímé náklady 

Do této skupiny nákladů patří ty režijní náklady, které se nevztahují pouze k jednomu 

produktu, ale jsou společné pro více výkonů (9). 

2.2.2.4 Členění nákladů dle závislosti na objemu výkonů 

Tento druh členění nákladů je brán jako přechodový můstek mezi klasickým pojetím 

nákladů a manažerským účetnictvím. Nezabývá se jen tím, jak se náklady chovaly 

v minulosti, ale toto pojetí nákladů dokáže začlenit i alternativy z případného budoucího 

vývoje. Důležité pro správnou funkci nákladů je jejich rozdělení do dvou skupin. První 

skupina obsahuje náklady, které se mění v závislosti na objemu výrobků. Tato skupina 

nákladů se označuje jako náklady variabilní. Druhá skupina je zaměřena na náklady, 

které neovlivňuje objem výrobků a jsou označovány jako fixní (8).  
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Variabilní náklady 

Jak už bylo zmíněno výše, variabilní náklady se mění při změně objemu výkonů. Dále 

se dělí dle rychlosti vývoje s úrovní podnikové hlavní aktivity na tři složky. První a 

nejdůležitější složkou jsou proporcionální náklady. Tyto náklady se vyvíjí stejnou 

rychlostí jako objem výroby. Jedná se například o spotřebu materiálu či energie. Jelikož 

ne všechny náklady se mění stejně jako objem produkce, existuje druhá složka 

variabilních nákladů a to náklady nadproporcionální. Nadproporcionální náklady rostou 

rychleji než objem výroby. Tyto náklady jsou pro společnost nevýhodné, proto by se 

měla zavést určitá opatření, aby náklady rostly stejně rychle jako objem výroby. Další 

složkou jsou náklady podproporcionální, které se vyvíjejí pomaleji než objem výroby. 

Jedná se například o množstevní slevy, které jsou pro společnost výhodné (9).  

 

Schéma 2: Průběh celkových nákladů (8) 

Fixní náklady 

Fixní náklady jsou takové náklady, které se v určitém rozsahu prováděných výkonů 

společnosti nemění. Jsou to převážně kapacitní náklady, vyvolané potřebou zajištění 

podmínek pro efektivní fungování procesu společnosti. Je tady patrné, že fixní náklady 

nejsou závislé na objemu produkce. Část fixních nákladů je potřebné vynaložit ještě 

před zahájením výrobního procesu, pro pořízení budov, strojů či informačních systémů. 
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Další část fixních nákladů slouží k zajištění potřebné kapacity. Jedná se o mzdy či 

energie na vytápění. Fixní náklady jsou neměnné, je tedy dobré využít danou kapacitu. 

Lze tedy konstatovat, že pokud bude objem výroby na dané kapacitě čím dál větší, tím 

rychleji bude klesat podíl fixních nákladů na jednotku výroby (8).  

Vztah těchto nákladů ve vztahu k objemu produkce je zachycený matematickými 

funkcemi. Tyto funkce jsou nazývány jako nákladové funkce. Proporcionální růst 

nákladů zachycuje lineární funkce tvaru: 

 𝑁 = 𝐹 + 𝑛 ∗ 𝑞 

Kde N jsou celkové náklady v Kč, q – objem výroby v naturálních jednotkách (např. 

kusech), n – variabilní náklady na 1 jednotku, F – fixní náklady (2). 

𝑁𝑗 = 𝐹/𝑞 + 𝑛 

Jestliže fixní náklady F podělíme množstvím výroby q, můžeme odvodit náklady 

připadající na jednotku objemu výroby. Tyto náklady jsou nazvány jako průměrné 

jednotkové náklady (2) 

 

Schéma 3: Průběh fixních a variabilních nákladů a tržeb (11) 
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2.3 Financování podniku 

Téměř každá společnost se skládá z následujících částí – zásobování, prodej a tvorba 

přidané hodnoty. Každý proces ve firmě se projevuje v toku peněz (peněžní příjmy a 

výdaje). Tímto tématem se zabývá finanční řízení podniku – tj. finanční management 

(2). 

 

Schéma 4: Procesy společnosti; (2) 

Finanční management má následující funkce (2): 

- opatřovat kapitál pro běžnou a mimořádnou činnost společnosti a zajišťovat 

vyváženost struktury kapitálu, 

- rozhodovat o přerozdělování kapitálu do hmotného, nehmotného nebo 

finančního majetku, např. financování běžné činnosti, investice do nové 

technologie, nákup nových strojů, 

- rozhodovat o rozdělení zisku – zda by společnost měla zisk reinvestovat či 

vyplácet odměny jednatelům (majitelům), 

- plánovat, evidovat, kontrolovat, předvídat a řídit jmění společnosti tak, aby byla 

zajištěna finanční stabilita. 
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2.4 Platební styk 

Platební styk lze definovat jako vztah mezi plátcem a příjemcem platby. Při takovém 

vztahu dochází k převodu, tedy k realizaci, peněžních prostředků mezi plátcem a 

příjemce. Platební styk může být uskutečněn buď přímo mezi plátce a příjemce bez 

prostředníka, nebo je zde existence zprostředkovatele – zpravidla finanční instituce 

(např. banka).  Pro zabezpečení platebních transakcí jsou finančními institucemi 

vytvářeny platební systémy. Tyto systémy, aby správně fungovaly, využívají platební 

nástroje, postupy pro správné užití a bankovní či mezibankovní platební a zúčtovací 

postupy (12). 

Platební styk se člení dle několika kritérií. Některé z nich jsou uvedeny v tabulce: 

Kritérium Formy platebního styku 

způsob placení hotovostní Bezhotovostní   

teritorium transakce tuzemský zahraniční  přeshraniční 

náležitosti průvodních dokumentů hladké platby dokumentární platby   

počet bank v transakci vnitrobankovní Mezibankovní   

smluvní postavení banky bez závazkový Závazkový   

rychlost platby standardní Expresní   

předmět platebního závazku obchodní Neobchodní   

Tabulka 1: Formy platebního styku (12) 

2.4.1 Hotovostní platební styk 

Tento termín lze definovat jako pohyb bankovek a mincí v jejich fyzické podobě. Jedná 

se o převod fyzických peněz od jednoho subjektu k druhému. Nominální skladba a 

podoba bankovek a mincí je definována legislativou daného státu jako měna. Peníze 

mají jasně daný tvar, ochranné prvky či zobrazení. Hotovostostní platební styk je 

v nynější době čím dál více nahrazován stykem bezhotovostním, který bude popsán 

v následující kapitole. Jako největší rizika v držení hotovosti lze jmenovat odcizení, 

ztráta či případné přijetí padělku. Mezi další nevýhody je možné zahrnout problém 

s přepravou většího počtu peněžních prostředků. Hotovostní operace mají své udržitelné 

místo, co se týče méně nákladných operací, například platba malých částek v obchodech 

či restauracích (12). 
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O oběh peněz v ekonomice se dle daných pravidel stará ČNB (Centrální banka) 

v souladu s ministerstvem financí. Emise bankovek je v České republice výhradně 

zajištěna centrální bankou. Ovšem o ražbu minčí se stará společnost Česká mincovna, 

a.s., ale v případě vydávání mincí, má výhradní práce opět centrální banka. Centrální 

banka také určuje primární pravidla pro nakládání se zákonnými platidly a také pravidla 

jejich oběhu. Oběh peněz je znázorněn na obrázky níže (13). 

 

Schéma 5: Oběh peněz ČR (13) 

Stále podstatnější význam v oběhu peněz mají tzv. CIT (cash in transit) společnosti. 

Tyto společnosti zajišťují přepravu a zpracování hotovosti. Jejich fungování je založeno 

na kombinaci pojišťovacích a přepravních společností. Společnosti přepravují za úplatu 

zasílku, ať už jde přímo o hotovostní prosředky, šperky či stravovací lístky, z bodu A do 

bodu B. Po celou dobu přepravy společnost přejímá plnou zodpovědnost za převážené 

předměty/peníze. Ovšem nejčastěji se převáží právě peníze. Jak už bylo řečeno, tyto 

společnosti nabízí i doplňkovou službu jako je zpracování hotovosti, ovšem za 

dodatečné poplatky (14).  

2.4.2 Bezhotovostní platební styk 

Bezhotovostní platební styk je takový platební styk, při kterém nedochází k reálnému 

přesunu peněžních instrumentů, ale dochází pouze k účetnímu zápisu. 
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V bezhotovostním platebním styku se dají rozlišit tři druhy plateb a to: 

- tuzemský, 

- přeshraniční, 

- zahraniční (15). 

Tuzemský platební styk 

Tuzemský neboli domácí platební styk se zabývá převodem bezhotovostních peněžních 

prostředků mezi účtem plátce a účtem příjemce, které jsou vedeny ve stejné zemi. 

Většinou se jedná o převody v měně daného státu (15). 

Přeshraniční platební styk 

Zde se jedná o takový platební styk, při kterém jsou prostředky přesunuty z účtu plátce 

na účet příjemce a to za podmínek, že oba mají účet vedený v zemi, která spadá do 

Evropského hospodářského prostoru nebo Evropské unie, ale v jiné zemi (15).  

Zahraniční platební styk 

Při takovém to platebním styku jsou peněžní prostředky přesunuty z účtu plátce na účet 

příjemce, a však účty jsou vedeny v odlišných zemích a zároveň nesplňují podmínku 

přeshraničního platebního styku (jedna ze zemí nespadá do Evropského hospodářského 

prostoru nebo Evropské unie) (15). 

Důležitou a základní podmínkou bezhotovostního platebního styku je existence běžného 

nebo jiného účtu, který je vedený u zprostředkovatelských institucí. Existuje více forem 

klientských účtů, které se dají rozdělit podle účely, ke kterému byly zřízeny (12).  

Forma účtu Použití účtu 

Běžný účet vklady + výplaty hotovostí 

Vkladový účet uložení volných finan. Prostředků klienta 

Kontokorentní účet 
možnost automatického čerpání finančních prostředků do výše 
sjednaného debetního rámce dle smluvených podmínek 

Úvěrový účet čerpání úvěru, jeho evidence a splácení 

Depotní účet evidence cenných papírů v úschově nebo ve správě banky 

Tabulka 2: Klientské účty (12) 
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Běžný účet 

Běžný účet je nejběžnější formou účtu platebního styku a slouží k úhradě pohledávek a 

závazků, jak ve formě hotovostní, tak i bezhotovostní. Bankovní instituce vedou účty 

tuzemským i zahraničním subjektům, právnickým osobám a jejich organizačním 

složkám. Je zde ale nezbytná identifikace klienta, kdy například právnická osoba (PO) 

musí nutně předložit výpis z obchodního rejstříku, dále zakladatelskou listinu a průkaz 

totožnosti člena (členů) statutárního orgánu PO (12). 

Běžné účtu jsou zřizovány v jakékoliv měně, kterou ovšem příslušná obchodní banka 

nabízí. Pro založení běžného účtu je nutné uzavřít s bankou Smlouvu o zřízení a vedení 

běžného účtu. Účet je zřizován za účelem zajištění tuzemského, přeshraničního a 

zahraničního platebního styku, zúčtování veškerých operací podle dispozic, které má 

majitel účtu či osoba jím zmocněná. Tato smlouva obsahuje níže zmíněné náležitosti. 

- Definice smluvních stran, 

- měna, 

- platnost smlouvy, 

- podpisové vzory, 

- název účtu, 

- dobu a způsob zpráv o zúčtování, 

- úrok, 

- bankovní spojení (číslo účtu a kód banky). 

Jak uvádí Polouček, tak bance má povinnost „připisovat na účet došlé prostředky, 

zajišťovat platby na základě příkazu klienta, poskytovat dohodnutým způsobem a v 

dohodnutých termínech klientovi informace o obratech na účtu a o jeho zůstatku a 

účtovat bez chyb (v případě chybného účtování je toto banka povinna bez zbytečného 

odkladu opravit)“ (Polouček, 2006, s. 144) (12). 

Právnické či fyzické osoby zakládají běžný účet z důvodu bankovního převodu. 

Bankovní převod je příkaz bance, u které klient vede účet, aby na vrub účet provedla 

v daný čas určitou platbu ve prospěch účtu jiného majitele. Samozřejmě je zde i druhá 

možnost bankovního převodu a to ve prospěch klientova účtu. Tyto činnosti jsou 

podmíněny pouze tím, zda majitel účtu správně předá příkaz bance a zda má na účtu 

dostatečný objem peněžních prostředků. Banka musí příkaz zpracovat v požadovaném 
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rámci (12).  

Dále je možné rozlišit dva typy platebního příkazu a to na základě toho, kdo příkaz 

zadá. Jedná se o příkaz k úhradě a o příkaz k inkasu. 

Příkaz k úhradě 

Jedná se o převod, který je zadáván majitelem účtu, z kterého má být příkaz proplacen. 

Tento typ platby je u nás nejrozšířenější formou. Je používán k úhradě závazků. Je zde 

možnost si vybrat zadávání platby, existují totiž dva způsoby a to elektronicky či na 

připravený tiskopis. Lhůta pro uskutečnění zadaného příkazu je určena zákonem. Pokud 

je příkaz prováděn v rámci jedné banky (plátce i příjemce mají účet u stejné banky), pak 

je převod dokončen ve stejný den, kdy byla platba zadána. Pokud má ovšem příjemce 

účet u jiné banky, tak platba bývá dokončena z pravidla v rámci dvou dnů (12,16). 

Příkaz k inkasu 

Tento typ převodu peněz se vyznačuje tím, že je zadáván pomocí příkazu od příjemce 

platby. Tento způsob je většinou využíván k realizaci pravidelných plateb, jako jsou 

poplatky za energie, telekomunikační poplatky či nájemné. Podmínkou pro takový 

způsob platby je, aby plátce (vlastník účtu) udělil mandát, kde uvede číslo účtu příjemce 

a maximální výši platby, která může být odeslána. Co se týče časového horizontu, tak 

v rámci jedné banky se platba uskuteční během jednoho dne a v případě odlišné banky 

je účet plátce debetován max. následující třetí den od výzvy k inkasu. Účet příjemce je 

poté kreditován a to do druhého dne ode dne, kdy byl účet plátce debetován. Lze tedy 

říci, že mezibankovní inkasu může trvat i pět dní (12,16). 

Pokud je banka plátce stejná jako banka příjemce, banka provede převod peněžních 

prostředků ve vlastním zúčtovacím centru. Jestliže plátce a příjemce mají účty u 

odlišných bankovních institucí, musí banka, u které byl platební příkaz zadán, použít 

pro daný převod finančních prostředků mezibankovní zúčtovací centrum. V České 

republice existuje jediný systém, který se zabývá mezibankovními platbami v českých 

korunách a nazývá se CERTIS. Czech Express Real Time Interbank Gross Settlement 

je spravován ČNB. Systém vstoupil do provozu v roce 1992. V roce 1993, po rozdělení 

Československa, bylo na Slovensku vytvořeno nové zúčtovací centrum. Každý účastník 

systému je identifikován kódem banky, který je povinnou součástí každé bankovní 

transakce. Vznik a provoz tohoto systému, tak i práva a povinnosti účastníků, jsou 
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řízeny zákonem o platebním styku. CERTIS nezaštiťuje platby v cizích měnách. Pro 

takové účely bývají využívány zahraniční platební systémy či mechanismy 

korespondenčního bankovnictví. Celkový průběh mezibankovního převodu je 

vyobrazen na schématu níže: 

 

Schéma 6: Mezinárodní průběh převodu v CZK; ČNB 

K bezhotovostnímu platebnímu styku patří neodmyslitelně platební karty. Vzestup 

platebních karet je velice výrazný, a proto jim bude věnována samostatná kapitola. 

Dalším platebním nástrojem jsou šeky, které na rozdíl od platebních karet jsou na 

ústupu. Jejich podíl na bezhotovostním platebním styku výrazně klesl. Další nástrojem 

jsou tzv. elektronické peníze. Elektronické peníze nejsou nějak výrazně využívány, 

ovšem skrývá se v nich určitý potenciál, který by mohl být v budoucnu využit (12). 

2.4.3 Elektronické služby 

Bankovní trh za posledních pár let prošel řadou změn. Narůstá počet klientů a jejich 

potřeby jsou čím dál náročnější. Banky tedy musely začít nabízet i služby v takové 

formě, aby byly k dispozici komukoliv, kdekoliv a kdykoliv. Takovou možnost 

poskytuje internetové bankovnictví. Internetové bankovnictví je online a poskytuje 

klasické bankovní produkty a službu za pomocí elektronických cest. Aby tento proces 

mohl správně fungovat je na straně banky nutný provoz velmi moderních technologií a 
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procesů, ovšem pro klienta se převážně jedná o velice přátelské prostředí, které 

umožňuje pohodové používání (12). 

2.4.3.1 Internetové bankovnictví  

Nejpoužívanější metodou přímého bankovnictví je internetové bankovnictví. K přístupu 

do internetového bankovnictví je zapotřebí fungujícího počítače s internetovým 

připojením a instalace aktuálního prohlížeče, který je potřeba k ovládání webové 

aplikace. Bezpečný přístup k účtu je zaručen následujícími třemi hledisky (17). 

Hledisko - Ověření identity banky 

Kontrola stránek, které slouží ke vstupu a přihlášení do internetového bankovnictví. 

Kontroluje se zde skutečnost, zda webová stránka patří bance, u které vlastníme účet. 

Hrozí zde útoky, které se nazývají phishing – dochází k rozesílání emailů, které 

nabádají vlastníka účtu, aby zadal své přihlašovací údaje na falešnou stránku, která není 

ve vlastnictví banky, ale ve vlastnictví útočníka. Jakmile se klient přihlásí, útočník získá 

přihlašovací údaje.  

V červnu 2017 si své klienty prověřila známá banka ČSOB. Netradiční kampaň, která 

byla vytvořena, aby varovala klienty před útoky hackerů, byla založena na spuštění 

falešné internetové stránky, kde se vyskytoval zdánlivě klasický internetbanking. 

Experiment bohužel potvrdil, že většina Čechů je nepozorných a zbytečně riskuje. Je 

totiž velice důležité se na internetové bankovnictví dostávat pouze přes internetové 

stránky své banky a nikoliv ne přes vyhledávač. Rozpoznat totiž falešné internetové 

stránky je velice obtížné, a tak se stane, že se nachytají i ti, co si myslí, že by se nikdy 

nenachytali. Během měsíce vstoupilo na falešné stránky přes 61 tisíc klientů. Někteří 

klienti se na stránky i opětovně vraceli, a to i přes to, že po přihlášení se zobrazilo 

varovné doporučení (18). 

Hledisko – Zabezpečení komunikace 

Toto zabezpečení se týká klientské aplikace (prohlížeč) a serverem banky. Zabezpečení 

spočívá v tom, že ze strany banky jsou veškeré informace šifrovány a to jak informace, 

které jsou od banky ke klientovi, tak i naopak (17).  

 



 

32 

 

Hledisko - Identifikace klienta 

Identifikace klienta je ze všech zabezpečovacích částí nejviditelnější pro klienta banky. 

Bohužel je zde nepřímá úměra mezi komfortem a úrovní zabezpečení. Pokud by klient 

vyžadoval komfort a do systému by stačilo zadat pouze např. číslo účtu a tím by mu byl 

zpřístupněn přístup do bankovnictví a mohl by provádět všechny úkony. Z toho by ale 

vyplývalo, že účet není nijak zabezpečen a k účtu by měl de facto přístup každý, kdo 

zná bankovní číslo. Také by mohla nastat situace, kdy klient vyžaduje takřka 100% 

zabezpečení systému a banka by tedy nastavila všechny ochranné prvky, tak klientovi 

by mohlo přihlášení k účtu trvat např. pět minut. Banky mají nastavený bezpečnostní 

základ a dále je jen na klientovi, jaké bezpečností prvky si v bance vybere. Banky ve 

většině případů nabízí níže zmíněné bezpečnostní nástroje (19). 

 Uživatelské jméno a heslo – tento druh zabezpečení je nejjednodušší, to 

už naznačuje, že také nejméně bezpečný. Tento typ bývá základním 

krokem pro ověření a po něm následuje další typ zabezpečení. Pokud by 

nenásledoval další krok, bylo by to velice rizikové.  

 SMS klíč – účinný a jednoduchý systém zabezpečení, který je využíván 

obzvláště v privátní sféře. Tento druh zabezpečení funguje na principu 

kódu, který se mění při každém přihlášení, odeslání platby atd. Tento 

kód bývá vygenerován a odeslán na zvolené číslo klienta. Přihlášení či 

odeslání platby je provedeno až po zadání vygenerovaného kódu do 

bankovnictví.  

 Elektronický podpis -  tzv. osobní certifikát, který je vytvořený klientovi. 

Tento certifikát je uložený ve formě souboru na jakémkoliv datovém 

nosiči, nejlépe na externí medium. Největší formu ochrany poskytuje 

umístění certifikátu na čipovou kartu. Z čipové karty nemůže být 

zkopírován, ale pro použití je nutné zakoupit čtečku karet. Jediným 

možným způsobem, jak zneužít kartu je její odcizení. 

 Autorizační kalkulačka – elektronické zařízení neboli token, který 

funguje na stejný způsob jako SMS klíč. Po zadání hesla token 

vygeneruje bezpečnostní kód, který se vloží do internetového 

bankovnictví (19). 
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2.4.3.2 Mobilní bankovnictví 

Forma vzdáleného bankovnictví pomocí mobilního telefonu. Jedna z možností, pro 

kterou lze využít „mobil“ jako nástroj komunikace s bankou je posílání šifrovaných 

„SMSek“. Tento způsob se ovšem nestal oblíbeným a to z toho důvodu, že napsání 

zprávy bylo příliš zdlouhavé, a bylo nutné si pamatovat její formát. Kladem této metody 

je nízká náročnost na mobilní telefon. Dalším kladem je také cena SMS, která je 

levnější než cena hovoru. Poté, co se ve společnosti začali objevovat moderní 

komunikační technologie tzv. chytré telefony, tablety a mobilní internetové připojení, 

bankovní společnosti začaly nabízet mobilní aplikace. Mobilní aplikace neboli 

Smartbanking bývají programovány ve všech mobilních platformách (Google Android, 

Apple iOS nebo Windows Phone) a využívají již zmíněného, stále více využívaného 

mobilního připojení, které v ČR přesahuje pokrytí 90 %. Tyto aplikace lze využít jako 

internetové bankovnictví (12).  

 

Graf 1: Použití mobilního bankovnictví – výzkum; zdroj: ZUNO Bank 

2.4.3.3 Platební karty 

Platební karty můžeme zařadit mezi standardní produkty banky. Bývají vydávány jak 

fyzickým tak i právnickým osobám. Používají se k čerpání placené částky z účtu plátce 
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z prostředků, které jsou uložené buď na vlastním (debetní karty, elektronické 

peněženky) nebo na úvěrovém účtu (kreditní karty). Platební karty usnadňují přístup 

k penězům při bezhotovostním placení nebo při hotovostních výběrech. K hotovostním 

výběrům slouží pobočka banky nebo bankomaty. Bohužel pobočka mívá omezenou 

otevírací dobu či jsou pobočky umístěny pouze ve větších městech, tudíž zavedení 

bankomatu byla velice přívětivá zpráva pro klienty, kteří si mohli vybírat peníze 

v libovolnou hodinu. Bankomaty nabízí kromě služby výběru peněz (nejvyužívanější 

služba) také jiné služby. Například se může jednat o služby jako je dobíjení kreditu, 

změna PIN, vkladové bankomaty či některé bankomaty umí zaplatit i složenku SIPO. 

Platební karty lze členit dle několika hledisek: 

- způsobu zúčtování (debetní karty – svázány s běžným účtem, kreditní karty – 

svázána s úvěrovým účtem atd.) 

- způsobu provedení (elektronické karty – nejrozšířenější typ karet v ČR, 

embosované karty) 

- podle vydávající asociace (VISA, MasterCard atd.) 

- územní akceptace (Dnes jsou všechny karty typu mezinárodní, lze s nimi 

manipulovat i v zahraničí, další typ karet je domácí) 

- podle použité technologie (významný krok v 60. letech, kdy byl zaveden tzv. 

magnetický proužek. Tento typ zabezpečení byl nutností pro úspěšné zavedení 

bankomatů, další technologie: čipové karty, hybridní či bezkontaktní karty) (20).  

Bezkontaktní placení 

Bezkontaktní placení znamená, že k platbě není nutný fyzický kontakt mezi platebním 

terminálem. Bezkontaktní placení je prováděno pomocí bezkontaktní karty, nálepky či 

mobilními telefony. K bezkontaktnímu placení musí být nutná přítomnost 

bezkontaktního platebního terminálu. Tento typ placení je oblíbený hlavně z důvodu 

rychlosti a jednoduchosti s manipulací. Ochrana těchto karet je shodná jeho u 

klasického typu karet. Při platbě, která překročí částku 500 Kč, je vlastník karty vyzván 

k zadání PINu a ve výjimečných situacích je vyzván k tomuto činu i při nižší platbě 

(20).  
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3 Analýza současné situace 

V této částku práce bude představena analyzovaná společnost a dále provedena analýza 

nákladů společnosti. 

3.1 Představení společnosti 

Společnost ABC, spol. s r.o. je obchodní společnost se zaměřením na prodej potravin a 

zboží běžné spotřeby. V současné době provozuje 6 kamenných prodejen. Společnost 

byla založena v roce 1992 dvěma kamarády – nyní jednateli společnosti. V době 

založení se tento podnik staral o chod 7 prodejen. Tyto společnosti se v roce 1997 staly 

základem pro vytvoření franchisingové značky. Tato značka byla a stále je v rámci 

franchisingové sítě, kterou provozuje společnosti XYZ, spol. s r.o., nabízena 

podnikatelům. V době založení ji používalo 23 prodejen. V následujících letech se počet 

prodejen, které používaly tuto značku, zvýšil až na 240 prodejen. Tyto prodejny díky 

franchisingové smlouvy mohou využívat několik výhod. Mezi nejzajímavější patří 

nákup zboží za zvýhodněné ceny od vybraných dodavatelů, použití propagačních 

materiálů a to včetně letákových akcí. Dále je tu možnost získávat know-how v 

oblastech řízení prodejny, inovací či vzdělávání personálů. Prodejny, které spadají pod 

řízení společnosti ABC a jejichž počet se pohyboval od 4 do 7, patří, z pohledu tržeb, 

mezi ty V těchto prodejnách není nouze o moderní směry v informačních technologiích 

či vybavení prodejen. 

3.1.1 Organizační struktura 

Jak již bylo řečeno výše, společnost řídí dva jednatelé. Pouze jeden z jednatelů řídí 

společnost na úrovni provozu prodejen, avšak je nutné podotknout, že o koncepčních 

změnách, zásadních úkonech, např. velkých investicích rozhodují oba. Podnik ABC je 

řízen tzv. asistentským režimem. Tento režim, jinými slovy systém, je nemálo podobný 

projektovému systému řízení. Asistenti jednatelů mají na zodpovědnost celkový provoz 

všech prodejen. Mezi jejich úkoly může patřit např. provoz pokladního systému, který 

má sice svého dodavatele, ale pro správný provoz je nutné správně deklarovat 

požadavky. Dalším úkolem jsou pak výběrová řízení na dodavatele chladících jednotek 
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a zařízení či koordinace pracovníků údržby. Asistenti mají je velmi pestrou škálu úkolů 

a mimo pravidelné úkoly se zabývají i vedením jednotlivých projektů. Takovým 

projektem může být například školení až 50 zaměstnanců. Dalšími pracovníky, kteří se 

podílejí na provozu prodejen, ale netvoří jeho aktivní součást, jsou provozní účetní a 

dále pak hlavní ekonom, personalista a koordinátor prodejen. Na každé prodejně působí 

vedoucí prodejny. Každý vedoucí prodejny má pak dále i svého zástupce.  

3.2 Analýza nákladů 

Hlavním předmětem obchodních společností je nákup a následný prodej zboží. Tudíž je 

jasné, že největší nákladovou položkou těchto společností by měly být právě náklady, 

které jsou vynaložené na prodané zboží. Tak je tomu i u analyzované společnosti, kde 

podíl nákladů na prodané zboží na celkových nákladech se pohybuje průměrně kolem 

75,6 %. Vzhledem k tomu, jaká je hlavní činnost společnosti, tak je jasné, že tento podíl 

se snaží společnost navyšovat. Snaží se o nákup a následný prodej co největšího počtu 

zboží při co nejnižších ostatních nákladech. Z tohoto hlediska byl pro společnost 

nejúspěšnější rok 2013, kdy podíl činil 76,4 %. Nejméně úspěšným rokem pro 

společnost byl rok 2016, kdy podíl činil 74,8 %.  

 

Graf 2: Celkové náklady a náklady poskytnuté na prodané zboží; vlastní zpracování na základě 

podnikových dat 
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Jelikož ceny zboží jsou převážně dány trhem a ve velkém měřítku jsou ovlivněny 

členstvím ve franchisingové síti. Tato síť funguje i jako sdružení odběratelů, kteří 

zaručují velký objem odběrů a tím pádem i nízkou cenu. I toto zapříčiňuje nemožnost 

dostat na nižší nákupní ceny. Nejspíše jedinou z možností, která by mohla tento 

problém vyřešit, je přechod do jiné sítě. Toto ale není zejména z historických a 

majetkových důvodů. Pro potřeby této diplomové práce budou z tohoto důvodu brány 

nákupní ceny zboží jako fixní a práce se s optimalizací těchto nákladů nebude zabývat. 

Práce bude zaměřena na optimalizaci zbylých cca 25 % nákladů. 

3.2.1 Osobní náklady 

Největší položkou nákladů jsou osobní náklady a průměrně tvoří 65 %. V osobních 

nákladech jsou zahrnuty mzdy a odměny členů statutárního orgánu. Dále také zákonné 

sociální pojištění a ostatní sociální náklady. Mezi náklady osobními, mzdovými a  

Tabulka 3: Osobní náklady (tis. Kč); vlastní zpracování na základě podnikových dat 

náklady na (zákonné) sociální zabezpečení jsou dány poměry, které jsou určeny 

zákonem - tedy neovlivnitelné. Ovlivnitelnou složkou v osobních nákladech jsou 

mzdové náklady na pracovníka a počet pracovníků. Ve všech zmíněných skupinách lze 

 

2013 2014 2015 2016 

Osobní náklady (tis. Kč) 23 005 23 883 26 817 32 960 

Osobní náklady p.z. 16 249 16 658 18 787 24 801 

Osobní náklady ř.z. 6 756 7 225 8 030 8 159 

Mzdové náklady 16 417 17 091 19 349 24 044 

Mzdové náklady p.z. 11 770 12 157 13 820 18 439 

Mzdové náklady ř.z. 4 647 4 934 5 529 5 605 

Náklady na sociální zabezpečení 5 574 5 758 6 423 7 766 

Náklady na sociální zabezpečení p.z. 4 064 4 080 4 556 5 877 

Náklady na sociální zabezpečení ř.z. 1 510 1 678 1 867 1 888 

Ostatní sociální náklady 598 601 621 707 

Ostatní sociální náklady p.z 416 421 411 484 

Ostatní sociální náklady ř.z 182 180 210 223 

Odměny členům statutárního orgánu (ř.z) 417 433 424 443 
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rozlišovat, jaká část nákladů připadá na řídící zaměstnance a jaká na provozní 

zaměstnance. 

Graf č. 3 znázorňuje celkový průběh osobních nákladů a také podíl zaměstnaneckých 

skupin. Na grafu lze sledovat výraznější změnu v podílu osobních nákladů řídících 

pracovníků, kdy po většinu sledovaného období byl podíl cca 30 %, avšak v roce 2016 

byl zaznamenán propad o 5 procentních bodů. Opačný průběh lze sledovat u osobních 

nákladů provozních pracovníků, kdy po většinu sledovaného období byl podíl na 

osobních nákladech cca 70% a v roce 2016 byl zaznamenán nárůst o 5 procentních 

bodů. Nárůst osobních nákladů mezi lety 2015 a 2016 byl 22,9 %. Tento růst byl 

zapříčiněn tím, že společnost se rozrostla o dvě další prodejny. 

 

Graf 3: Složení osobních nákladů; vlastní zpracování na základě podnikových dat 

Když se v osobních nákladech promítne hledisko počtu zaměstnanců, tak lze spočítat 

průměrné mzdové náklady na pracovníka. Tento vývoj je pozorovatelný na grafu č. 4. 

Z grafu je patrné, že průměrné náklady na jednoho zaměstnance rostou, i přes cca 3,5% 

propad mezi roky 2014 a 2015. Během zkoumaného období byl nárůst mezd o 15 % a 

nejvíce se na tom podílel nárůst mezi roky 2015 a 2016. Nárůst mezd u provozních 

pracovníků činil ve sledovaném období 19 % a u řídících pracovníků 13 %.  
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Graf 4: Průměrné měsíční osobní náklady na zaměstnance; vlastní zpracování na základě podnikových 

dat 

Jelikož provozní zaměstnanci jsou oceňováni na základě výše tržeb příslušné prodejny 

(tzn. prodejny, na které zaměstnanec pracuje), (vývoj měsíčních celkových tržeb je na 

grafu č. 5), tak je zde viditelné, že celkové měsíční tržby rostou a nejvíce právě mezi 

roky 2015 a 2016, kde byl nárůst cca o 10 %. Na tento způsob oceňování se může 

nahlížet dvěma způsoby. První pohled je pozitivní a jeví se jako dobrá možnost, jak 

motivovat zaměstnance. Druhý, už spíše negativní pohled na tuto skutečnost, se jeví 

jako problém a to z toho důvodu, že náklady na odměny provozním pracovníkům se 

zvyšují na základě stále se zvyšující tržby, jejíž nárůst ovšem nemusí být zapříčiněn 

jejich dobrou prací.  

 

Graf 5: Průměrné měsíční tržby; vlastní zpracování na základě podnikových dat 
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3.2.2 Výkonová spotřeba 

Výkonová spotřeba je druhá největší položka nákladů. V průměru tvoří 12,1 %. 

V následujících podkapitolách bude roztřízena na služby a  na spotřebu materiálu a 

energie. 

3.2.2.1 Spotřeba materiálu a energie 

V této podkapitole jsou zahrnuty věci a komodity, které jsou potřebné pro chod 

společnosti. Ve všech sledovaných letech dochází k větším investicím do majetku. 

Náklady na energie byly nižší než náklady na materiál. Vývoj skladby nákladů na 

materiál a energie je vyobrazen na grafu č. 6. 

 

Graf 6: Náklady na materiál a spotřebu energie a jejich vývoj; vlastní zpracování na základě 

podnikových dat 

Na grafu č. 7 je zobrazeno podrobnější rozložení nákladů na materiálové položky. 

Největší podíl v materiálových nákladech tvoří položka ostatní materiál, ve které jsou 
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materiálových nákladů ve sledovaných letech. Druhou nejvýraznější položkou jsou 
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má hodnotu nižší než 40 000 Kč a zároveň vyšší než 1 000 Kč. Majetek, který má 

hodnotu nižší než požadované minimum je zařazen do ostatních nákladů. Náklady na 

tento majetek tvoří v průměru 25,4 % z celkových nákladů na materiál. Další položka, 

která je v grafu a patří mezi tři nejvýraznější a průměrně tvoří 14,6 % z těchto nákladů, 

jsou náklady na mikrotenové obaly. Tyto obaly jsou používané na balení pečiva, uzenin 

a masa nebo například na balení lahůdek. Zbývající neméně významnými náklady jsou 

náklady na čisticí prostředky nebo náklady na pohonné hmoty. Tyto náklady se podílejí 

na materiálových nákladech cca 5,5 %. 

 

Graf 7: Náklady jednotlivých materiálových položek; vlastní zpracování na základě podnikových dat 

Náklady na energii jsou tvořeny ze čtyř základních položek. Nevýraznější položkou 

jsou náklady týkající se elektrické energii a méně významnými náklady jakou pak 

náklady na plyn, teplo, vodné a stočné. Z grafu č. 8 je patrné, že náklady stále rostou. 

Největší nárůst celkových nákladů na energie je zaznamenán mezi roky 2015 a 2016 a 

to o 13 %. Je to z toho důvodu, že společnost zvýšila průměrnou plochu o cca 255 m2. 

V grafu je také znázorněno hodnocení vývoje nákladů na energie a to jako průměrný 

náklad na jednotku plochy (m2). 
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Graf 8: Náklady na energie; vlastní zpracování na základě podnikových dat 

3.2.2.2 Služby 

Náklady na služby zabírají v průměru 60 % nákladů na výkony, lze je tedy považovat za 

největší položku. V nákladech na služby jsou obsaženy činnosti, které zaměstnanci 

společnosti nejsou schopni vykonat nebo na to nejsou vybavení určitými technickými 

prostředky či oprávněními, tak jsou tyto služby tzv. outsourcovány. Rozložení těchto 

služeb je zobrazeno v grafu č. 9. 
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Graf 9: Náklady na služby; vlastní zpracování na základě podnikových dat 

Nájemné jednotlivých prodejen je nejnákladnější položkou služeb. Nájemné se platí za 

všechny prodejny kromě prodejny č. 1. Prostory této prodejny náleží do vlastnictví 

společnosti. Průměrné nájemné na jednu prodejnu je vyobrazeno na grafu č.10, který 

zobrazuje výši ročního nájmu. Tento graf je ovlivněn přibráním dvou prodejen v letech 

2015 a 2016.  

 

Graf 10: Průměrné roční nájemné na jednu prodejnu; vlastní zpracování  na základě podnikových dat 
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Graf č.11 hlouběji analyzuje nájemné a to z toho důvodu, že je zde roční nájemné 

rozděleno na každou prodejnu a přepočteno na jednotku plochy. Pozorovatelné jsou 

velké rozdíly v hodnotách, které jsou pravděpodobně ovlivněny polohou nebo také 

kvalitou či atraktivností a vzhledem prodejny.  Z grafu tedy vyplývá, že nejdražší 

prodejnou z pohledu nájmu je prodejna 2, jejíž nájemné je o 224 Kč na m2 dražší než 

nejlevnější nájemné u prodejny 3. 

 

Graf 11: Měsíční nájemné na jednotku plochy; vlastní zpracování na základě podnikových dat 

Další položkou, která v grafu č. 9 (nákladů na služby) tvoří významnou část, jsou 

náklady na opravy a údržbu. Obsahem těchto nákladů je práce externích pracovníků 

údržby a v průměru zabírá 21 % nákladů na služby. Další položkou, která je v grafu třetí 

nejvýraznější jsou Ostatní služby. Tyto služby tvoří v průměru 20 % nákladů na služby. 

Jsou v ní zahrnuty náklady na reprezentaci, pracovní cesty, různé školení a výraznou 

část zaujímá účet ostatní, který nelze více specifikovat. Nejméně nákladnými položkami 

jsou ostraha objektu a svoz odpadů. Provizi za stravenky a svoz tržeb se bude věnovat 

samostatná kapitola. 

3.2.3 Daně a poplatky 

Daně a poplatky, není zde zahrnuta daň z příjmu, jsou jednou z nejnižších položek. 

Tvoří zanedbatelnou část nákladů a tvoří se z daní silničních, z nemovitostí a ostatních 

daní. 
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3.2.4 Ostatní provozní náklady 

Položka ostatní provozní náklady tvoří ve sledovaných letech zhruba 1 % z nákladů a 

obsahuje náklady na dary, pokuty a penále, manka a škody a největší položkou jsou 

ostatní náklady, v kterých je zahrnuto především pojištění majetku, úrazové pojištění 

zaměstnanců či pojistka vozidla. Složení ostatních provozních nákladů zobrazuje 

tabulka č. 4. 

 

2013 2014 2015 2016 

Ostatní provozní náklady 344 397 590 584 

Dary 0 1 10   

Ostatní pokuty a penále 2 37 8 23 

Ostatní provozní náklady 296 260 396 367 

Manka a škody z provozní činnosti 46 99 176 195 

Tabulka 4: Složení ostatních provozních nákladů (tis. Kč); vlastní zpracování na základě podnikových 

dat 

3.2.5 Odpisy 

Tato položka tvoří průměrně 9 % Nákladů. Z grafu č.12 je patrné, že odpisy po celé 

sledované období mají rostoucí tendenci. Výrazně vzrostly mezi lety 2014 a 2015 a to o 

37 % a tento nápadný růst pokračoval i mezi lety 2015 a 2016 o 21 %. Tento růst je 

zapříčiněn rozvojem dvou prodejen, do kterých bylo potřeba nakoupit dlouhodobý 

majetek.  

 

Graf 12: Vývoj odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku; vlastní zpracování na základě 

podnikových dat 
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3.2.6 Nákladové úroky 

Tato položka se vyvíjí rostoucím trendem. Je to nejspíše spojeno s položkami týkajících 

se závazků ke společníkům a bankovních úvěrů. Rostoucí hodnoty jsou zapříčiněny 

rozvoje společnosti – dvě nové prodejny. Co se týče vývoje, tak nákladové úroky 

vzrostly ve sledovaném období 2013-2016 téměř dvojnásobně. V roce 2013 nákladové 

úroky byly v hodnotě necelých 600 tis. Kč a v roce 2016 už hodnota dosahovala necelý 

1,1 mil. Kč. Vývoj nákladových úroků je viditelný na grafu č. 13. 

 

Graf 13: Vývoj nákladových úroků; vlastní zpracování na základě podnikových dat 

3.2.7 Ostatní finanční náklady 

Tyto náklady obsahují zejména bankovní poplatky. Této problematice bude věnována 

samostatná kapitola. 

3.2.8 Daň z příjmu 

Výše daně z příjmu je určena zákonem. Ovlivnění její výše je výsledkem složitých 

analýz, které nejsou předmětem této diplomové práce, z tohoto důvodu budou 

považovány za neovlivnitelné. 
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3.2.9 Mimořádné náklady 

Tyto náklady se ve sledovaném období 2013-2016 nevyskytovaly. Pouze v roce 2014 a 

to v nepatrné výši 28.108, 57 CZK. 

3.2.10 Náklady platebního styku 

Analyzované položky v této kapitole dle umístnění ve VZZ nemají spolu nic 

společného. Některé z těchto položek se nacházejí v ostatních finančních nákladech, a 

některé zase ve službách. I přes tento fakt mají společný účel a tím je přinést společnosti 

tržbu, které je získaná od zákazníka do takové formy, aby ji bylo možné použít pro 

placení závazků. Toto je důvod, proč je většina těchto nákladů závislá na velikosti tržeb. 

Pouze zabezpečený svoz hotovosti bezpečnostní agenturou není závislý na objemu 

tržeb. Tato položka je dána počtem svozů a frekvencí svážení. Velikosti nákladů na 

platební styk jsou zobrazeny v grafu č. 14. Co se týče položky bankovních poplatků, tak 

je z tabulky č. 6 patrné, že v letech 2014 a 2015 byl pokles těchto poplatků díky 

vyjednaným lepším podmínkám pro debetní a kreditní operace. V roce 2016 je u 

bankovních poplatků viditelný nárůst, který nebyl tedy způsoben růstem poplatků za 

debetní a kreditní operace, ale zavedením poplatku za složenku. Tento poplatek činí 60 

Kč za každý svoz hotovosti (tržba z každé prodejny je svážena 2x týdně). Dále, dle 

informace jednatelů, banka bude zavádět nový poplatek a to za měsíční objem 

zpracované hotovosti nad 5 mil. Kč tržeb ve výši 0,15 %. 



 

48 

 

 

Graf 14: Náklady na platební styk; vlastní zpracování na základě podnikových dat 

Tržbu společnost získává třemi způsoby. Tyto způsoby jsou vyobrazeny na grafu č. 15.  

Na grafu lze vidět, že podíl tržby, která je přijímaná hotovostně, klesá, zatímco objem 

tržeb přijímaných přes platební terminály za celé sledované období vzrostl téměř o 13 

%. 

 

Graf 15: Podíl způsobů platby na tržbě; vlastní zpracování na základě podnikových dat 
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Provize za platbu kartou, tedy za platební terminály se vyvíjí klesajícím trendem. A to 

z toho důvodu, že společnost dokázala vyjednat s bankami výhodnější podmínky. 

V roce 2013 provize činila 1,8 % z placené částky. V roce 2014 toto procento kleslo na 

1,5 % a v roce 2015 společnost dokázala získat sazbu 0,9 % a to díky plánované 

Evropské regulaci v roce 2016. V roce 2016 se sazba nesnížila a zůstala na získaných 

0,9 %. U platby stravenkou je sazba za provizi stanovena podobně, ale problémem je 

odlišnost stravenek. Společnost přijímá 3 druhy. První druh stravenek má provizi 4,3 %, 

druhý 4,7 % a u třetí druh stravenek, který je nejméně používaný, činí provize 6,7 %. 

Tyto hodnoty byly použity pro stanovení váženého průměru (váhou bylo procento tržby, 

která byla přijata pomocí výše zmíněných druhů stravenek). Dle výpočtu byla zjištěna 

průměrná výše provize za platbu stravenkou a to 4,5 %. Výraznější problém je 

stanovení „provize“ za platbu hotovostí. Tzv. provizi u plateb tvoří platba za svoz a 

zpracování hotovosti. Jak již bylo zmíněno, náklady, které jsou vynaloženy na svoz 

hotovosti, tak nevychází přímo z převážené množství hotovosti, nýbrž z počtu míst, tedy 

prodejen, a frekvenci. I přes to, bylo možné mezi náklady na svoz hotovosti a objemem 

hotovosti vypočíst podíl určující „provizi“. Dle tohoto výpočtu vychází v jednotlivých 

sledovaných letech 0,09 % a v roce 2016 0,11 %. Průměrná „provize“ za přijímání tržby 

pomocí hotovosti tedy je 0,10 %. Z vyjmenovaných údajů vychází, že pro společnost je 

nejvýhodnější, přijímat tržby pomocí hotovosti, protože je z ní placena nejnižší provize. 

Získaná data týkajících se poměrů jednotlivých způsobů příjmu tržby, byla proložena 

následujícími lineárními funkcemi. Tím bylo zjištěno, že z hlediska výhodnosti byl 

zjištěn opačný trend než bylo původně očekáváno. 

Funkce podílu hotovosti na tržbách: 

y=-0,0425*(x-2012)+0,8076 

Funkce podílu platebních terminálů na tržbách: 

y= 0,0449*(x-2012)+0,1249 

Funkce podílu stravenek na tržbách: 

y=-0,0024*(x-2012)+0,0676 

Kde x je rok, pro který chceme zjistit podíl. 

 



 

50 

 

Na grafu č. 15, kde je také zobrazena predikce na budoucí roky. Je vidět, že tržba, která 

bude přijata pomocí platebních terminálů v roce 2018, bude tvořit výraznou část 

přijatých tržeb a to bezmála 40 %. Další výraznou položkou, která se oproti tržbám 

přijatých přes platební terminály, vyvíjí za sledované období relativně stacionárně, jsou 

tržby ve stravenkách. Provize za stravenky jsou k poměru k tržbám za stravenky 

poměrně vysoké. V absolutní výši jsou srovnatelné s provizemi za platební terminály.  

 

2013 2014 2015 2016 

Tržby v hotovosti 146 245 142 541 137 463 147 780 

„Provize“ - hotovost 128 127 129 163 

Tržby ve stravenkách 12 338 12 289 12 731 13 027 

Provize - stravenky 555 553 573 586 

Tržby - platební terminály 31 448 41 848 57 271 66 971 

Provize - platební terminály 566 640 567 663 

    

  

  

Celkové tržby 190 030 196 678 207 466 227 779 

Celkové provize 1 249 1 320 1 269 1 413 

Tabulka 5: Srovnání provizí na celkových tržbách; vlastní zpracování na základě podnikových dat 

Druhou částí nákladů platebního styku jsou náklady na používání bankovního účtu. 

Jedná se o poplatek za vedení účtu a poplatek za kreditní nebo debetní položku. Na 

tabulce č.6 jsou znázorněny poplatky za sledované období. V roce 2013 činily poplatky 

za debetní či kreditní operace a vedení účtu 112.596 Kč, což bylo nejvíc za celé 

sledované období. Pokles o téměř polovinu následoval v roce 2014 a 2015, a to díky 

snížení poplatků za debetní a kreditní operace. Snížil se také i poplatek za vedení účtu. 

Všechny tyto poplatky byly zachovány i v roce 2016. V roce 2016 ovšem nastala změna 

v podobě poplatku za složenku. Složenka obsahuje soupis odváděných bankovek a je 

společně s hotovostí vkládána do zabezpečeného obalu, tento obal je bezpečnostní 

agenturou přepraven z každé prodejny do banky vždy 2x týdně. V první části tabulky 

jsou viditelné měsíční poplatky bance a jejich vývoj ve sledovaném období a v druhé 

části tabulky jsou vidět částky, které byly bance zaplaceny za každý sledovaný rok. 
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K tomuto výpočtů byl stanoven průměrný počet položek na bankovním účtu: 

- příchozí platby z účtu vedeného v Bance:    541, 

- příchozí platby z účtu vedeného v jiné bance:    28, 

- odchozí platby na účet vedený v Bance:    624, 

- odchozí platby na účet vedený v jiné bance:           1593. 

 

2013 2014 2015 2016 

Vedení účtu 569 Kč 290 Kč 290 Kč 290 Kč 

Příchozí platba z účtu ve stejné bance 2 Kč 1 Kč 1 Kč 1 Kč 

Příchozí platba z účtu v jiné bance 4 Kč 2 Kč 2 Kč 2 Kč 

Odchozí platba z účtu ve stejné bance 2 Kč 1 Kč 1 Kč 1 Kč 

Odchozí platba z účtu v jiné bance 4 Kč 2 Kč 2 Kč 2 Kč 

Poplatek za složenku       60 Kč 

  

   

  

Zaplaceno na poplatcích za rok 112 596 Kč 56 364 Kč 56 364 Kč 88 604 Kč 

Tabulka 6: Bankovní poplatky; vlastní zpracování na základě podnikových dat 

Jak bylo řečeno, pro následující roky je zde hrozba zavedení ještě jednoho bankovního 

poplatku za „Měsíční objem zpracované hotovosti nad 5 mil. Kč“ ve výši 0,15 %. 

Abychom si znázornili, jak moc by se díky tomu zvýšily roční poplatky bance, 

začleníme tento poplatek do roku 2016 (viz. Tabulka č. 7) 

 

 2016 

Celkové tržby v hotovosti za rok               147 779 837,07 Kč  

Tržby v hotovosti průměr za měsíc                 12 314 986,42 Kč  

Dosavadní poplatky                         88 604,00 Kč  

Měsíční poplatek (za objem hotovosti nad 5 mil Kč) - sazba                                 0,15% 

Měsíční poplatek v Kč                         10 972,48 Kč  

Celkové předpokládané poplatky za rok                       220 273,76 Kč  

Tabulka 7: Zohlednění poplatku za "Měsíční objem zpracované hotovosti nad 5 mil. Kč"; vlastní 

zpracování na základě podnikových dat 

Pokud by tedy v roce 2016 byl již zaveden 0,15% poplatek, společnost by na poplatcích 

zaplatila o více jak 130 000 Kč než doposud. Celkově by na poplatcích bylo zaplaceno 
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cca 220 000 Kč. Tato částka převyšuje rok 2013, kdy poplatky bance byly ve 

sledovaném období na vrcholu. 

Zákazník Zpracování hotovostiHotovost

Stravenky

Platební terminál

Bezpečnostní
agentura

Společnost vydávající
 stravenky

Bankovní účet Dodavatelé
 

Schéma 7: Cesta peněžních prostředků ve společnosti; vlastní zpracování 

3.2.11 Shrnutí analýzy nákladů 

Největší položkou nákladů společnosti jsou náklady na prodané zboží. Tyto náklady 

tvoří většinu celkových nákladů. Zbylou pomyslnou čtvrtinu tvoří náklady, které jsou 

složeny především z výkonové spotřeby a osobních nákladů. Výkonová spotřeba se dále 

dělí na služby, které tvoří největší položku, dále pak na materiál a energii. Ve 

společnosti již proběhly některá opatření v oblastech energií, nájemného, ale i také 

některá opatření na náklady na platební styk. Pořád je tu stále ale prostor pro řešení 

problematiky vysokých provizí za platbu stravenkami a problematiky, která se týká 

zvyšujícího se podílu příjmu tržeb skrze platební terminály – platby kartou a tím i z toho 

plynoucí provize a nově zavádějících se poplatků. Obě tyto problematiky vychází 

z příjmů tržby a platebního styku, bylo by tedy vhodné se tomuto věnovat komplexněji 

v návrhové části.  

  



 

53 

 

3.3 Analýza nákladů dle jednotlivých prodejen 

Na grafu č. 16 je znázorněn hospodářský výsledek pro rok 2016, tedy poslední 

analyzovaný rok jednotlivých prodejen. Z grafu č. 17 je tedy patrné, že nejlépe je na 

tom prodejna 1, která jako jediná přesahuje hranici 1 milionu Kč. Za ní s rozdílem cca 

půl milionu je prodejna 2. V zisku se stále ještě pohybují prodejny 3 a 4, ale prodejny 6 

a 5 jsou ve ztrátě. 

Prodejna 5 je ve ztrátě něco málo přes 3 miliony Kč. Prodejna 6 je ve ztrátě necelých 

1,2 milionu Kč. Důležité je zde podotknout, že tato prodejna byla otevřena jen 6 měsíců 

v roce 2016. Když bychom si výsledek zdvojnásobili (pro představu za celý rok), tak se 

dostaneme na hodnotu 2,4 mil. Kč v minusu. Je tedy podobně ztrátová jako prodejna 5. 

 

Graf 16: Hospodářský výsledek za rok 2016 pro jednotlivé prodejny; vlastní zpracování na základě 

podnikových dat 

Dále bude těchto 6 prodejen analyzováno dle vybraných druhů nákladů, aby bylo 

zjištěno, která z prodejen je pro společnost největší zátěží, a jaké náklady, by se 

případně daly optimalizovat, aby došlo k zlepšení hospodářského výsledku. 

3.3.1 Spotřeba materiálu a energie po střediscích 

V tabulce č. 8 jsou vyobrazeny hodnoty spotřeby materiálu a energií v poměru 

k tržbám. Hodnoty tedy vyjadřují, kolik energie či materiálu (finanční ohodnocení) musí 

být vynaloženo na 100 Kč tržeb. Z pohledu materiálových nákladů, tak kromě prodejny 
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6 a 5, se náklady pohybují kolem 1 %. Materiálové náklady u 6 a 5 jsou vysoké z toho 

důvodu, že jsou to nově vznikající prodejny a bylo vynaloženo více materiálu na jejich 

zahajovací provoz. Toto tvrzení potvrzuje i graf č. 17, kde je znázorněna skladba 

materiálových nákladů u prodejny 5. Největší podíl nákladů tvořil právě DKP inventář 

do 40.000 Kč. V budoucích letech se u nich nepředpokládá markantní zvýšení.   

číslo prodejny 6 5 2 1 4 3 

spotřeba materiálu/tržby 4,95% 4,04% 0,91% 1,08% 0,60% 1,05% 

spotřeba energie/tržby 2,94% 4,86% 0,91% 1,27% 0,72% 1,12% 

Tabulka 8: Vyhodnocení spotřeby materiálu a energie v poměru k tržbám; vlastní zpracování na 

základě podnikových dat 

 

Graf 17: Skladba materiálových nákladů pro prodejnu 5; vlastní zpracování na základě podnikových 

dat 

Co se týče energií, tak je z tabulky č. 8 patrné, že nejvíce nákladnými jsou právě již 

výše zmíněné prodejny 5 a 6. V tabulce č. 9 jsou opět hodnoceny energie, ale tentokrát 

je zde zohledněn faktor velikosti prodejny (m2). Tabulka č. 9 nám prozrazuje opět 

obrovskou nákladovost prodejny 5. Jejíž náklady na m2 dosahují téměř hodnoty 2.000 

Kč. V porovnání s největší Prodejnou 1 se náklady liší až o 1.105,52 Kč.  
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číslo prodejny 6 5 2 1 4 3 

Plocha m2            435             351            463           1174            403        599 

spotřeba energie na m2 825,90 Kč  1 835,96 Kč  1 024,90 Kč   730,44 Kč  528,93 Kč  468,74 Kč  

Tabulka 9: Vyhodnocení spotřeby energie na m2; vlastní zpracování na základě podnikových dat 

Na koláčovém grafu č. 18 je znázorněn podíl spotřeby elektrické energie a spotřeby 

plynu u nejnákladnější Prodejny 5. Na první pohled je jasné, že největší podíl zde tvoří 

náklady na elektrické energie a to 91 %. Náklady na plyn tvoří pouze 9 % z celkových 

nákladů na energie.  

 

 

Graf 18: Spotřeba energií u Prodejny 5; vlastní zpracování na základě podnikových dat 

3.3.2 Služby 

V tabulce č. 10 jsou hodnoceny služby jako opravy a udržování a ostatní služby, ve 

kterých je zahrnuto např. náklady na telefony, ostraha objektu či svoz odpadků. 

Z tabulky je opět viditelná, že nenákladnější jsou právě prodejny 5 a 6. U prodejny 5 na 

každých 100 Kč tržeb je zaplaceno 0,74 Kč na opravy a udržování, u prodejny 6 je tato 

výše ještě o 0,24 Kč vyšší. Průměrná výše za všechny prodejny je 0,54 Kč. Vysoká 

nákladnost prodejny 5 a 6 se potvrzuje i v případě ostatních služeb.  
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Průměrné vynaložené náklady na ostatní služby v poměru k tržbám tvoří 1,41 %. 

Prodejny 5 a 6 tuto hodnotu převyšují téměř dvojnásobně. 

číslo prodejny 6 5 2 1 4 3 

opravy a udržování/tržby 0,98% 0,74% 0,41% 0,45% 0,28% 0,42% 

ostatní služby/tržby 2,78% 2,27% 0,63% 0,90% 0,96% 0,90% 

Tabulka 10: Vyhodnocení tržeb v poměru k tržbám; vlastní zpracování na základě podnikových dat 

3.3.3 Osobní náklady 

V osobních nákladech jsou zahrnuty jak mzdové náklady na zaměstnance, tak náklady 

na sociální a zdravotní pojištění a zákonné sociální náklady. V tabulce č. 11 je výpočet, 

který hodnotí osobní náklady vůči tržbám a to tak, že 1 Kč vynaložená na jednoho 

pracovníka, přinese tržbu v určité hodnotě. Tyto hodnoty jsou právě znázorněny v této 

tabulce. Průměr této hodnoty za všechny prodejny je bezmála 6 Kč tzn. 1 Kč 

vynaložená na zaměstnance, společnosti přinese tržbu v částce 6 Kč. Nejnižší hodnoty 

zde dosahují opět prodejny 5 a 6, kde hodnoty nedosahují ani průměrné výše. Nejhůře je 

na tom prodejna 5 s částkou 3,66 Kč – 1 Kč vynaložená na zaměstnance, společnosti 

přinese tržbu v částce 3,66 Kč. Nejlepší hodnotou se může pochlubit prodejna 4, kde 1 

Kč vynaložená na zaměstnance, společnosti přinese tržbu v částce 7,24 Kč. 

číslo prodejny 6 5 2 1 4 3 

tržby/osobní náklady 3,66 Kč  4,17 Kč  6,23 Kč  7,18 Kč  7,24 Kč  7,32 Kč  

Tabulka 11: Vyhodnocení osobních nákladů vůči tržbám; vlastní zpracování na základě podnikových 

dat 

3.3.4 Odpisy 

V tabulce č. 12 jsou znázorněny výše odpisů za jednotlivé prodejny pro rok 2016, 

Nejvyšší odpisy má Prodejna 1, z toho důvodu, že prodejna je ve vlastnictví společnosti 

a odepisuje se zde budova. To stejné platí i pro Prodejnu 5. Prodejna 5 patří i mezi 

novější prodejny, kde bylo vynaloženo velké množství peněz právě i na zařizování a 

pořizování nového vybavení. To vše má vliv na výši odpisů. 
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číslo prodejny 6 5 2 

Odpisy DNM a DHM za rok 2016      23 310,55 Kč     379 469,45 Kč     64 580,73 Kč  
    

číslo prodejny 1 4 3 

Odpisy DNM a DHM za rok 2016    761 212,36 Kč       24 444,00 Kč     16 344,00 Kč  

Tabulka 12: Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku za rok 2016; vlastní zpracování 

na základě podnikových dat 

3.3.5 Shrnutí analýzy nákladů prodejen 

Z analýzy nákladů prodejen vyplynulo, že z celkového počtu šesti prodejen jsou pro 

společnost dvě prodejny ztrátové. Jedná se o dvě nejnovější prodejny označené jako 

prodejna 5 a prodejna 6. Z pohledu hospodářského výsledku čtyři z šesti prodejen tvoří 

zisk. Nejmenší zisk tvoří prodejna 3 a to ve výši 209 782 Kč. Z analýzy materiálových 

nákladů a nákladů na energie se potvrdila vysoká nákladovost prodejen 5 a 6. Náklady 

na energii, především náklady na elektrickou energii, jsou u těchto prodejen výrazně 

vysoké, a proto jim bude věnován prostor v návrhové části. V nákladech na služby se 

opět potvrdilo tvrzení, že tyto prodejny jsou nejnákladnější. Vysoká nákladovost dvou 

ztrátových prodejen bude řešena v návrhové části práce 
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4 Návrhy řešení 

Tato část práce bude věnována návrhům, které povedou k optimalizaci nákladů 

v maloobchodním podniku. Jak již bylo řečeno v minulé kapitole, dvě největší položky 

nákladů tvoří osobní náklady a náklady výkonové spotřeby. Osobní náklady jsou pro 

tvorbu úspor problematické a to z toho důvodu, že většina zaměstnanců je zvyklá na 

stávající systém odměňování a jeho změna by mohla zapříčinit nespokojenost v řadách 

provozních zaměstnanců, a to by mohlo vést k negativnímu přístupu zaměstnanců 

k zákazníkům a tedy ke snížení tržeb. Rozhodování o úsporách v rámci nákladů 

výkonové spotřeby je většinou jednodušší. Většina položek výkonové spotřeby zaštiťují 

externí firmy. Pokud na trhu příslušné položky výkonových nákladů panuje zdravé 

konkurenční prostředí, je velice pravděpodobné, že v rámci výběrových řízení bude 

nalezena firma, která by při stejné kvalitě zboží a služeb bude levnější. Postup při 

výběru vhodného dodavatele bývá většinou následující: 

1. zjistit okolnosti, které ovlivňují řešené náklady, 

2. zjistit současnou výši nákladů, 

3. oslovit potencionálního dodavatele, 

4. obdržet nabídky od dodavatelů, 

5. porovnat nabídky, 

6. vybrat nejvhodnějšího dodavatele. 

V následujících podkapitolách budou navržena některá z optimalizačních návrhů. 

4.1 Elektronické stravenky 

V analytické části bylo zmíněno, že platby stravenkami, z pohledu společnosti, patří 

mezi nejnákladnější formu placení a získávání tržeb. Z tržeb, které byly přijaty 

prostřednictvím stravenek, se platí provize společnostem, které stravenky vydávají. 

V tabulce č. 13 jsou zmíněny provize, které jsou společnosti ochotny nabídnout 

v případě přijímaní elektronických stravenek. Současné provize, které stále platí pro 

papírové stravenky, jsou tedy 4,3 %, 4,7 % a 6,7 % (vážený průměr 4,5 %). Pro 

elektronické stravenky bylo sjednáno snížení provizí o cca 1 %.  
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Pro tržbu přijatou pomocí elektronických stravenek by se tedy používaly následující 

provize 3,3 %, 3,5 %, 5,8 % (počítáme vážený průměr 3,5 %).  

 
Společnost 1 Společnost 2 Společnost 3 

Provize  4,3% 4,7% 6,7% 

Sjednaná výše snížení  1,0% 1,2% 0,9% 

Provize po snížení 3,3% 3,5% 5,8% 

Tabulka 13: Provize - elektronické stravenky; vlastní zpracování na základě nabídek 

Pro potřeby této práce byl proveden výzkum na prodejnách společnosti, kde bylo 

osloveno 160 zákazníků. Cílem bylo zjistit, jaký procentuální počet zákazníků používá 

nebo by případně používalo právě elektronickou stravenku, a jaký počet je věrný 

klasické papírové stravence. V průzkumu bylo tedy zjištěno, že 18,2 % z dotázaných již 

používá nebo má možnost využívat elektronickou stravenku, zbylých 81,80 % stále drží 

ve své peněžence papírové stravenky. Výsledky výzkumu poslouží k tomu, aby byla 

určena úspora, která vznikne ze zavedení optimalizačního opatření, již zmíněné 

elektronické stravenky. V tabulce č. 14 jsou provedeny výpočty pro tři období.  

První je pro rok 2016, kde jsou viditelné tržby za stravenky a následné provize. Dále 

jsou zde zohledněny mzdové náklady na pracovníka, který se stará o transport 

papírových stravenek do stravenkových společností. V roce 2016 probíhá tento 

transport 1x týdně. V roce 2016 je tedy na celkových nákladech na stravenky 

vynaloženo něco málo přes 631 000 Kč.  

Druhý výpočet je věnován roku 2017, kde jsou zohledněny provize plynoucí z přijímání 

elektronických stravenek. Zde jsou použity právě data z výzkumu. V 2017 jsou tedy 

rozděleny tržby na základě poměru z výzkumu – 18,20 % - elektronické stravenky a 

81,80 % papírové stravenky. Počítá se s tím, že transport stravenek do stravenkových 

společností by se stále prováděl 1x týdně. Oproti roku 2016 dojde k roční úspoře 23 494 

Kč. 

Poslední výpočet je vypočítán pro rok 2020 a to z toho důvodu, že zavedení 

elektronických stravenek nebude mít pro společnost okamžitý efekt. Je třeba počítat 

s tím, že zavedení této změny bude mít požadovaný efekt až v budoucnosti. Jelikož 

Česká republika je jednou z nejpokročilejších zemí ve využívání moderních platebních 

technologií (21), tak budeme předpokládat, že v roce 2020 využívání elektronických 
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stravenek vzroste až na 60 %. Tím by vznikla i úspora mzdových nákladů na pracovníka 

– transfer papírových stravenek by probíhal jen 1x za měsíc. V roce 2020 by byla 

úspora na nákladech oproti roku 2016 111 715 Kč. 

 
2016 2017 2020 

Papírové stravenky - tržby 13 027 000 Kč 10 656 086 Kč 5 210 800 Kč 

Papírové stravenky - provize 586 000 Kč 479 524 Kč 234 486 Kč 

Elektronické stravenky - tržby   2 370 914 Kč 7 816 200 Kč 

Elektronické stravenky - provize   82 982 Kč 273 567 Kč 

Papírové stravenky - Mzdové náklady 45 024 Kč 45 024 Kč 11 256 Kč 

Zaplaceno na provizi celkem 586 000 Kč 562 506 Kč 508 053 Kč 

Celkové náklady 631 024 Kč 607 530 Kč 519 309 Kč 

Úspora   23 494 Kč 111 715 Kč 

Tabulka 14: úspora nákladů pramenící z příjmu elektronických stravenek; vlastní zpracování 

Zavedení elektronických stravenek nevede jen k úspoře finanční, ale také k úspoře času. 

Jelikož placení elektronických stravenek probíhá bezkontaktně, tak dojde k urychlení 

platebního procesu na pokladnách. Mimo to, společnost nemá žádné náklady spojená se 

zavedením nového „platebního přijímače“, platba probíhá přes klasický bankovní 

terminál. Dále společnosti odpadá problém s řešením vracet či nevracet hotovost při 

platbě stravenkou. Elektronickou stravenkou lze platit přesnou částku. Také se sníží čas 

a náklady na administrativu spojenou s interní distribucí.  

4.2 Snížení bankovních poplatků 

Tato kapitolka je zaměřena na snížení bankovních poplatků. V tabulce č. 15 jsou 

srovnané bankovní poplatky současné banky a dvou dalších nabídek. Výpočty jsou 

provedeny s tržbami z roku 2016 a s počtem průměrných měsíčních transakcí, které jsou 

uvedené v analytické části práce. 
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Současná banka Banka 1 Banka 2 

Vedení účtu                    290,00 Kč                     400,00 Kč                     250,00 Kč  

Příchozí platba z účtu ve stejné bance                         1,00 Kč                          1,50 Kč                          1,00 Kč  

Příchozí platba z účtu v jiné bance                         2,00 Kč                          2,50 Kč                          2,50 Kč  

Odchozí platba z účtu ve stejné bance                         1,00 Kč                          1,50 Kč                          1,00 Kč  

Odchozí platba z účtu v jiné bance                         2,00 Kč                          2,50 Kč                          2,50 Kč  

Poplatek za složenku                       60,00 Kč                       100,00 Kč  

Měsíční poplatek (za objem hotovosti)- sazba 0,15% 0,10% 0,10% 

  
  

  

Celkové tržby za rok    147 779 837,07 Kč     147 779 837,07 Kč     147 779 837,07 Kč  

Tržby v hotovosti průměr za měsíc       12 314 986,42 Kč        12 314 986,42 Kč        12 314 986,42 Kč  

Celkové předpokládané poplatky za rok            220 273,76 Kč             222 179,84 Kč             231 123,17 Kč  

Tabulka 15: Porovnání nabídek - bankovní poplatky; vlastní zpracování na základě nabídek 

Jak již bylo řečeno v analytické části, tak současná banka plánuje zavést poplatek za 

objem hotovosti, který je 0,15 % z objemu nad 5 000 000 Kč. Banka 1 má tento 

poplatek ve výši 0,10 % z celkového objemu měsíčních tržeb v hotovosti a banka 2 má 

stanovenou sazbu 0,10 % z objemu nad 3 000 000 Kč. Cílem tohoto poplatku je snížení 

objemu peněz v hotovosti a podpora bezhotovostního placení u zákazníků.  

Jak již vyplývá z tabulky 15, tak nejvíce nákladnou nabídku předložila banka 2, kde by 

bylo na ročních poplatcích zaplaceno o necelých 11 000 Kč více, než je zaplaceno u 

současné banky. V bance 1 by byla výše ročních poplatků také vyšší, ale už s menším 

rozdílem a to necelých 2 000 Kč ročně než je u banky, kterou společnost využívá 

v současné době. Je tedy jednoznačné, že současná banka je pro společnost nejméně 

nákladná a doporučuje se společnosti, aby u banky setrvala.  

Jelikož v současné době není možné snížit u banky již zavedené poplatky, tak jediným 

řešením, jak se pokusit optimalizovat tyto náklady, je snížení objemu hotovosti, který je 

převážený do banky. Tohoto by se dalo docílit v případě, že by společnost některým 

svým dodavatelům platila v hotovosti. Nejvhodnějším dodavatelem pro tento úkon byl 

zvolen velkoobchodní sklad, kterému společnost každý měsíc platí 4 mil. Kč. 

S velkoobchodním skladem byla sjednaná možnost placení faktury v hotovosti. To 

znamená snížení objemu hotovosti, který je převážen do banky. Ve spojitosti s tímto 

návrhem jsou vypracované dvě možnosti, jak docílit snížení objemu hotovosti. Návrhy 

jsou popsány v následujících podkapitolách. 
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4.2.1 Okamžitý přechod na platbu v hotovosti (využití úvěru) 

V této kapitole je popsáno řešení, kdy společnost přejde na platbu faktur v hotovosti pro 

velkoobchodní sklad téměř okamžitě. Pokud by se tedy každý měsíc zaplatila úhrnná 

částka faktur v hodnotě 4 mil. Kč dodavateli v hotovosti, tak objem peněz, který by byl 

uložen v bance, by byl o tuto hodnotu nižší. V tabulce 16 je viditelná změna, kterou 

tento postup přinese. Poplatek v hodnotě 0,15 % je placen z částky nad 5 mil Kč. Díky 

této změně by se na tomto poplatku zaplatilo o 72 000 Kč méně. 

 
Před změnou Po změně 

Tržby v hotovosti průměr za měsíc    12 314 986,42 Kč     12 314 986,42 Kč  

Měsíční poplatek (za objem hotovosti)- sazba 0,15% 0,15% 

Objem tržeb nad 5 000 000 Kč - uloženo v bance      7 314 986,42 Kč       3 314 986,42 Kč  

poplatek za měsíc            10 972,48 Kč               4 972,48 Kč  

Poplatek za rok           131 669,76 Kč             59 669,76 Kč  

Tabulka 16: Přechod na platbu v hotovosti - měsíční bankovní poplatek; vlastní zpracování na základě 

podnikových dat 

Bohužel zde nastává problém, který se týká prvního měsíce při zavedení změny. 

Předpokládá se situace, kdy společnost obdrží v jednom měsíci fakturu (uvažujme již 

úhrnnou částku 4 mil. Kč) se splatností v dalším měsíci. Zde je stále předpokládáno, že 

se s placením čeká až na dobu splatnosti. Ovšem v dalším měsíci už společnost chce 

platit další fakturu hotově. Pokud ovšem chce zaplatit fakturu hotově, musí tak učinit 

okamžitě. Z toho vyplývá, že v jednom měsíci se potkají dvě platby za dvě faktury a to 

v hodnotě 8 mil. Kč. Společnost ale nedisponuje s tak velkým množstvím peněžních 

prostředků a bylo by nutné zřídit úvěr. Hodnoty úvěru jsou znázorněny v tabulce 17.  

Výše úvěru      4 000 000,00 Kč  

úrok z úvěru p.a. 4,44% 

Výše měsíční splátky          107 767,00 Kč  

Doba úvěru 40 měsíců 

Tabulka 17: Úvěr; vlastní zpracování na základě nabídky 

Pokud by tedy společnost využila nabízený úvěr dle tabulky 17, mohla by snížit objem 

peněžních prostředků, které jsou převezeny do banky. V tabulce 18 je viditelné, jak tato 

změna ovlivní společnost. Před zavedením změny se na poplatcích ročně zaplatilo 

131 670 Kč. Po změně 59 670 Kč ročně. Z tohoto opatření plynou úspory ve výši 
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72 000 Kč, ale také náklady, kterými jsou úroky z úvěru. Výše ročních úroků je 

vyobrazena v tabulce 18. 

 
2017 2018 2019 2020 2021 

Zaplaceno na poplatcích 
před změnou      131 670 Kč     131 670 Kč     131 670 Kč     131 670 Kč    131 670 Kč  

Úspora        72 000 Kč      72 000 Kč      72 000 Kč      72 000 Kč     72 000 Kč 

Zaplaceno na poplatcích 
po změně        59 670 Kč       59 670 Kč       59 670 Kč       59 670 Kč      59 670 Kč  

Zaplaceno na úrocích      154 613 Kč     103 021 Kč       49 087 Kč         3 957 Kč               -   Kč  

Bilance -     82 613 Kč  -    31 021 Kč       22 913 Kč       68 043 Kč      72 000 Kč  

Kumulovaná bilance -     82 613 Kč  - 113 634 Kč  -   90 721 Kč  -   22 678 Kč      49 322 Kč  

Tabulka 18: Návratnost při použití úvěru; vlastní zpracování na základě nabídky 

Cíleného efektu společnost dosáhne až v roce 2021. Kdy celková suma úspor překročí 

celkovou sumu zaplacených úroků. To znamená, že od roku 2017 do roku 2021 toto 

řešení přinese společnosti úsporu v hodnotě 49 322 Kč a každý následující rok 72 000 

Kč.  

4.2.2 Postupný přechod na platbu v hotovosti 

V této kapitole bude řešena obdobná situace úspory, nyní však bez použití úvěru. Jak již 

bylo řečeno, společnost nemá dostatek finančních prostředků a z toho důvodu přechod 

na platbu v hotovosti bude postupný. V tabulce 19 je znázorněn bankovní poplatek za 

rok před změnou a dále pak postupné změny ve vývoji poplatku při zavedení 

postupných plateb v hotovosti. Aby se dala úspora porovnat s přechozím případem, 

rozložení plateb bude probíhat do roku 2021. 

S dodavatelem bude domluven tento postup. V roce 2017 na platbu v hotovosti přejde 

prodejna 5, jejíž výše měsíčních faktur činí 284 000 Kč. Pro rok 2018 na platbu 

v hotovosti naváže prodejna 4, jejíž výše měsíčních faktur činí 634 000 Kč. 

V následujících letech budou navazovat postupně prodejny 3,2 a 1. Prodejna 3 s výší 

měsíčních faktur v hodnotě 614 000 Kč, prodejna 2 s hodnotou 1 034 000 Kč a 

v posledním roce 2021 prodejna 1 s výší měsíčních faktur 1 434 000 Kč. Jaký vliv bude 

mít tento postup na výši ročního poplatku je zobrazeno v tabulce 19. 
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Před změnou 2017 2018 

Tržby v hotovosti průměr za měsíc    12 314 986 Kč     12 314 986 Kč     12 314 986 Kč  

Měsíční poplatek - sazba 0,15% 0,15% 0,15% 

Objem tržeb nad 5 mil. Kč - uloženo v bance       7 314 986 Kč       7 030 986 Kč       6 396 986 Kč  

Poplatek za měsíc            10 972 Kč             10 546 Kč               9 595 Kč  

Poplatek za rok           131 670 Kč           126 558 Kč           115 146 Kč  

  2019 2020 2021 

Tržby v hotovosti průměr za měsíc    12 314 986 Kč     12 314 986 Kč     12 314 986 Kč  

Měsíční poplatek - sazba 0,15% 0,15% 0,15% 

Objem tržeb nad 5 mil. Kč - uloženo v bance       5 782 986 Kč       4 748 986 Kč       3 314 986 Kč  

Poplatek za měsíc               8 674 Kč               7 123 Kč               4 972 Kč  

Poplatek za rok           104 094 Kč             85 482 Kč             59 670 Kč  

Tabulka 19: Postupný přechod na platbu v hotovosti – měsíční bankovní  poplatek; vlastní zpracování 

na základě podnikových dat 

V tabulce 20 je viditelná úspora, kterou přinese zavedení postupného přechodu na 

platbu v hotovosti. Na poplatcích plynoucích z měsíčního bankovního poplatku za 

objem hotovosti nad 5 mil. Kč společnost před změnou zaplatila 131 670 Kč, po změně 

společnost získá úsporu až 72 000 Kč. Od roku 2017 do roku 2021 by celkově uspořila 

167 400 Kč. 

 
2017 2018 2019 2020 2021 

Zaplaceno před změnou 131 670 Kč   131 670 Kč   131 670 Kč   131 670 Kč   131 670 Kč  

Zaplaceno po změně 126 558 Kč   115 146 Kč   104 094 Kč     85 482 Kč     59 670 Kč  

Úspora     5 112 Kč     16 524 Kč     27 576 Kč     46 188 Kč     72 000 Kč  

Kumulovaná bilance     5 112 Kč     21 636 Kč     49 212 Kč     95 400 Kč   167 400 Kč  

Tabulka 20: Výše úspor při zavedení postupného přechodu na platbu v hotovosti; vlastní zpracování na 

základě podnikových dat 

Velice důležité je zmínit, že tento způsob opatření je možné realizovat jen v případě, 

pokud společnost vezme v úvahu i následující návrhy a těmi jsou – uzavření prodejny 6 

a zlepšení hospodaření prodejny 5. Pokud nebudou tyto návrhy zohledněny, společnost 

nebude mít dostatek finančních prostředků na zrealizování tohoto návrhu a bude muset 

přistoupit na návrh zahrnující úvěr. 
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4.3 Mzdové náklady provozních pracovníků 

V analytické části bylo řečeno, že mzda provozních zaměstnanců se skládá ze dvou 

částí, a to státem stanovené minimální mzdy a bonusovým příplatkem. Bonusový 

příplatek se odvíjí od výše tržeb. Z důvodů, které jsou popsány v analytické části, je 

navrženo zafixování mezd (tedy i osobních nákladů) na průměru roku 2016. Toto řešení 

má následující výhody. 

- V případě, že porostou tržby, relativní výše osobních nákladů (při porovnání 

právě s tržbami) bude klesat. 

- Osobní náklady jsou snadněji předvídatelné. 

- Zaměstnanci mají jistou výši platu. 

- Zanikne riziko subjektivnosti ohodnocení (v současné době je výše bonusu 

závislá na vedoucím prodejny, který může mít např. díky osobním sympatiím 

zkreslený pohled na výkon pracovníka). 

- Zanikne případná rivalita mezi provozními zaměstnanci. 

Společně s pozitivy však přichází i následující nevýhody. 

- V případě poklesu tržeb budou osobní náklady relativně vyšší. 

- Zmizí možnost motivace zaměstnanců. 

- Během let se pravděpodobně objeví požadavky o růst platů. 

Finanční přínos je v tomto případě velice těžko odhadnutelný. Jedním z důvodů je velké 

množství okolností, které na dané opatření mají vliv. Mezi nejhlavnější patří vývoj v 

odvětví prodeje potravin, vývoj v odvětví maloobchodu, chování zahraničních řetězců, 

situace na trhu práce, loajalita a fluktuace zaměstnanců. Vzhledem k růstovému 

potenciálu maloobchodu se dá v budoucnu počítat s rostoucí tržbou, která po uvedeném 

opatření neovlivní výši osobních nákladů a bude tak možné dosahovat vyšších zisků. 

Problém s motivací zaměstnanců lze vyřešit i nefinančními nástroji, které jsou 

v odborných literaturách dokonce označovány jako účinnější než finanční. Poslední 

zmíněná nevýhoda se týká požadavků na zvýšení mzdy zaměstnanců. Pokud budou tyto 

požadavky oprávněné, požadovaný růst bude v souladu přirozeným růstem mezd v 

odvětví a finanční situace ve společnosti to umožní, nebude problém mzdy zvýšit. 
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4.4 Uzavření Prodejny 6 

Jak již bylo řečeno v analytické části, společnost, z celkového počtu prodejen, což je 6, 

má dvě prodejny, které jsou ztrátové (prodejna 5 a 6). Jak moc jsou prodejny ztrátové, 

ukazuje graf č. 16 v analytické části. Když se detailněji zaměříme na tyto prodejny, tak 

zjistíme, že prodejna 5 je pro společnost více atraktivní, zatímco prodejna 6 nikoli. 

Prodejna 6 se nachází na okrajové části města Brna a v její blízkosti se nachází několik 

velkých nákupních center, které poutají vysokou pozornost. Prodejna 6 má tedy jen 

omezený počet návštěvníků, který se nejspíše nezvýší. Bohužel se tedy nepředpokládá 

výraznější nárůst tržeb. Zatímco prodejna 5 se nachází v centru města Brna a je 

umístěna v budově, která patří jednatelům společnosti. Oproti tomu u prodejny 6 se 

nájemné platí příslušné městské části. Dalším hlediskem, proč je prodejna 5 zajímavější 

a stálo by za to, zaměřit se na její udržení je i rostoucí trend tržeb během roku 2016. 

Když se tedy zohlední vše výše zmíněné a analýza prodejen v analytické části, 

doporučuji prodejnu uzavřít. 

4.5 Zlepšení hospodaření prodejny 5 

Z předchozí kapitoly je patrná snaha o udržení prodejny 5. Bohužel prodejna je stále 

ztrátová a je potřeba se zaměřit na optimalizaci nákladů, a co nejvíce přispět 

k výraznějšímu růstu tržeb. V následujících podkapitolách budou vyjmenovány některá 

opatření.  

4.5.1 Školení zaměstnanců 

K potřebám této práce a odhalení dalších příležitostí, jak vylepšit fungování prodejny 5, 

byl proveden průzkum spokojenosti zákazníků. Tento dotazník byl zaměřen jak na 

sortiment zboží, tak i na zaměstnance prodejny. Průzkum byl proveden na vzorku 200 

respondentů a skládal se z několika otázek. Graf č. 19 vyjadřuje, jak jsou zákazníci 

spokojeni se sortimentem zboží. Naprostá většina dotazovaných jsou spokojení se 

sortimentem zboží a zdá se, že sortiment je tedy dostačující. 
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Graf 19: Spokojenost se sortimentem zboží; vlastní zpracování na základě dotazníku 

Další dvě otázky se týkaly zaměstnanců společnosti, tedy obsluhy (prodavaček). 

Spokojenost s ochotou prodavaček vyjadřuje graf č. 20 a graf č. 21 vyjadřuje 

spokojenost s obsluhou u pultu (či v bufetu). Bohužel z grafů vyplývá, že zákazníci 

nejsou spokojeni s přístupem prodavaček.  

 

Graf 20: Spokojenost s ochotou prodavaček; vlastní zpracování na základě dotazníku 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Velice
spokojen

Spíše
spokojen

Spokojen Spíše
nespokojen

Velice
nespokojen

29

53

115

3 0

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Velice
spokojen

Spíše
spokojen

Spokojen Spíše
nespokojen

Velice
nespokojen

2

23

80
90

5



 

68 

 

 

Graf 21: Spokojenost s obsluhou u pultu; vlastní zpracování na základě dotazníku 

To může být zapříčiněno tím, že je zde velká fluktuace zaměstnanců a zaměstnanci 

nejsou plně obeznámeni s cíli podniku. Většina zaměstnanců nejsou zkušenými v tomto 

oboru, a proto bych navrhovala uskutečnit školení. Přístup k zákazníkovi je velice 

důležitý. Je dokázané, že vtahy mezi prodavačem a zákazníkem ovlivňují počet nákupů. 

Přínosem pro společnost by mohla být realizace interního školení. Body, které by měly 

být začleněny do připravovaného školení, jsou vypsány níže: 

- nejčastější chyby při obsluze zákazníků, a jak se jim vyvarovat, 

- řeč těla, význam komunikace, 

- jak správně otypovat zákazníka, 

- efektivní komunikace, 

- asertivní chování, 

- uvědomění si svých předností a přínosu pro společnost. 

Jelikož by společnost školení zaštiťovala interně, nejlépe pomocí některého ze 

zkušených pracovníků v oboru (vedoucí prodejny), tak by to přineslo společnosti jen 

náklady na mzdu školícího a školených pracovníků. Na oplátku lze ale očekávat 

pozitivní dopad na zdravé sebevědomí pracovníků, který bude mít dopad i na zákazníky 

a tím i na růst tržeb.  
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4.5.2 Optimalizace nákladů na energie Prodejny 5 

Jelikož společnost má sjednané výhodné podmínky od poskytovatele energií, tak 

optimalizace nákladů se nebude uchylovat směrem k výběru nového poskytovatele a 

tedy snižování sazby za energii, ale snahou o snížení spotřeby elektrické energie 

V tabulce č. 21 jsou vyobrazeny podrobnosti a informace, které jsou potřebné 

k vyčíslení roční spotřeby energie v Kč. Z celkové elektrické energie, kterou spotřebuje 

celá prodejna, je právě více než 67 % vynaložena na chladící zařízení. Chlazení je 

zajištěno centrální jednotkou. Není tedy možné zjistit skutečnou spotřebu jednotlivých 

chladících zařízení. Na sdružené chladící jednotce je umístněný podružný měřič 

spotřeby energie. Naměřená celková roční spotřeba celé jednotky je cca 121 MWh. Tato 

roční spotřeba byla rozvržena dle koeficientu získaného kombinací délky zařízení a 

koeficientu spotřeby. Koeficient byl zvolen na základě uzavřenosti zařízení a konzultace 

s dodavatelem, který tyto zařízení dodává.  

Název Stav 
Délka 
(m) 

Koef. 
spotřeby 

Celkový 
koef. 

Roční spotřeba 
(kWh) 

Roční 
spotřeba (Kč) 

Chladící regál - 
mléčné výrobky  

 otevřený  9,5 1,2 11,4 56807 192009 

Chladící regál - 
zelenina, ovoce  

 otevřený  2,6 1,2 3,1 15547 52550 

Mrazící skříň - 
zmrzlina  

 uzavřený  1 1 1,0 4983 16843 

Mrazící skříň - 
mražené potraviny  

 uzavřený  2 1 2,0 9966 33686 

Chladící vitrína - 
uzeniny, lahůdky  

 polootevřený  5,8 0,8 4,6 23122 78151 

Chladící vitrína - 
maso  

 polootevřený  2,6 0,8 2,1 10365 35033 

 Celkem        24,2 120790 408271 

Tabulka 21: Roční spotřeba chladících jednotek; vlastní zpracování na základě podnikových dat 

Chladící regály mají vyšší koeficient spotřeby a to z toho důvodu, že jsou neustále 

otevřené a chladící jednotky musí vynakládat neustálý provoz pro udržení dané teploty. 

Mrazící skříně mají tento koeficient nižší, jelikož jsou převážnou dobu uzavřené. Na 

druhou stranu vyžadují mnohem nižší požadovanou teplotu než u chladících vitrín. 

Z tohoto důvodu je koeficient mrazících skříní a otevřených chladících regálů velice 
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podobný. Nejnižší koeficient je logicky u polootevřených chladících vitrín. 

Optimalizace nákladů bude soustředěna na nejnákladnější položku z chladících zařízení. 

Touto položkou je chladící regál pro mléčné výrobky. Tento regál je dlouhý cca 10 m a 

jeho roční náklady na provoz činí více než 190 tis. Kč. Náklady na energie u chladících 

jednotek se budou tedy snižovat pomocí instalace dvířek. 

V tabulce 22 jsou srovnané jednotlivé nabídky od dodavatelů, kteří se zabývají výrobou 

a instalací dvířek do chladících jednotek. Tyto nabídky byly přizpůsobeny právě na 

regál mléčných výrobků, jehož náklady na provoz jsou nejvýraznější. 

Dodavatel Dodavatel 1 Dodavatel 2 

Verze Verze 1 Verze 2 Verze 1 Verze 2 

Materiál 103 201 Kč   147 590 Kč    62 985 Kč  174 420 Kč  

Cena instalace    12 363 Kč      12 363 Kč    22 440 Kč    22 440 Kč  

Doprava        v ceně          v ceně      7 140 Kč      7 140 Kč  

Osvětlení        v ceně          v ceně    32 309 Kč    32 309 Kč  

Náklady celkem  115 564 Kč   159 953 Kč   124 874 Kč  236 309 Kč  

Udávaná úspora energie 45%             55%            50%         60% 

Tabulka 22: Srovnání nabídek; vlastní zpracování na základě nabídek 

Dodavatel 1 poskytl společnosti dvě nabídky. Verze 1 zahrnuje základní verzi dvířek 

(obrázek č. 1) a cena materiálu je něco málo přes 115 tis. Kč. 

 

Obrázek 1: Dvířka chladících jednotek - Dodavatel 1 - Verze 1 

Dále je od dodavatele 1 poskytnuta verze 2 (obrázek č. 2), která je oproti verzi 1 dražší. 

Co se týče materiálu, tak rozdíl činí bezmála 45 tis. Kč. Náklady na instalaci by byly 
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v obou případech stejné a to v částce 12 363 Kč. Doprava i osvětlení dvířek jsou již 

zakomponované v ceně. Dodavatel uvádí, že verze 2 zajišťuje nový a čistý vzhled, který 

vzniká díky perfektní viditelnosti. Hlavním rozdílem mezi verzemi ovšem není jen 

bezrámový vzhled dvířek, který je na první pohled patrný, ale udávané úspora energie, 

kterou uvádí poskytovatel. Verze 1 slibuje úsporu 45 % a verze 2 úsporu o 10 

procentních bodů vyšší, tedy 55 %. 

 

Obrázek 2: Dvířka chladících jednotek - Dodavatel 1 - Verze 2 

Dodavatel 2 nabídl také dvě verze. Ve verzi 1 (obrázek č.3) se jedná o bezrámové dveře, 

které poskytují optimální viditelnost a jsou z izolačního dvojskla s černým okrajem. 

Cena těchto dveří činí 124 874 Kč. 



 

72 

 

 

Obrázek 3: Dvířka chladících jednotek - Dodavatel 2 - Verze 1 

Verze 2 je zobrazena na obrázku č. 4. Tato verze nabízí transparentní dveře z izolačního 

dvojskla a transparentním okrajem. Cena této nabídky je necelých 240 tis. Kč. Verze 2 

je tedy o více jak 100 tis. Kč dražší než verze 1. I když verze 2 slibuje úsporu až 60 %, 

jedná se o nejnákladnější nabídku. U dodavatele 2 není cena za dopravu a osvětlení 

zahrnuta v ceně, jak tomu bylo u dodavatele 1.  

 

Obrázek 4: Dvířka chladících jednotek - Dodavatel 2 - Verze 2 

Tabulka 23 zobrazuje, jaká roční úspora vznikne při aplikace všech nabídek od 

dodavatelů. Mimo to zobrazuje i návratnost této investice a dále úsporu, která je 

vyčíslena až do roku 2021 (5 let po investici). 
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Dodavatel Dodavatel 1 Dodavatel 2 

Verze Verze 1 Verze 2 Verze 1 Verze 2 

Roční spotřeba 192 009 Kč  192 009 Kč  192 009 Kč  192 009 Kč  

Roční úspora   86 404 Kč  105 605 Kč    96 004 Kč  115 205 Kč  

Náklady 115 564 Kč  159 953 Kč  124 874 Kč  236 309 Kč  

Návratnost v letech         1,3               1,5         1,3                2,1 

Úspora v roce 2021 316 456 Kč  368 071 Kč  355 148 Kč  339 718 Kč  

Tabulka 23: Srovnání návratností a úspor; vlastní zpracování na základě nabídek a podnikových dat 

Z tabulky je jasné, že každá verze přinese společnosti úsporu. Nejnižší úsporu přinese 

verze 1 od dodavatele 1 a to ve výši 86 404 Kč a nejvyšší úsporu verze 2 od dodavatele 

2. Tato úspora byla vypočítána na základě procentuálních úspor, které udává dodavatel 

a na základě roční spotřeby. Jako druhý rozhodující faktor vstupuje do rozhodování 

návratnost investice. 3 ze 4 verzí by se měly vrátit do roka a půl od provedení investice. 

Jen verze, která udává největší úsporu na energii, má návratnost až po dvou letech. 

Pokud se tedy do výběru dvířek zakomponuje třetí faktor a to takový, kolik korun bude 

činit úspora za pět let, tedy v roce 2021. Tato úspora je vypočítána pomocí roční úspory 

za období pěti let a je od ní odečtena vynaložená investice (tedy náklady), nejlépe je na 

tom verze 2 od dodavatele 1 s výší pětiletých úspor cca 368 tis. Kč. Po zhodnocení 

těchto tří faktorů doporučuji společnosti, aby přijala nabídku od dodavatele 1 – verzi 2, 

kdy roční úspora činí 105 605 Kč. Roční náklady na spotřebu energií na chladící 

zařízení by oproti původním 408 271 Kč činily 302 666 Kč. Pokud by tento systém 

úspor byl pro společnost atraktivní, mohl by být rozšířen i na další prodejny.  

4.6 Shrnutí 

V návrhové části bylo navrženo několik opatření, které by měly společnosti přispět ke 

snížení nákladů a tím i k lepšímu hospodářskému výsledku. Některé optimalizace 

vyžadují počáteční investici, ale jejich návratnost nebude trvat příliš dlouho. Jedná se 

především o optimalizace nákladů na bankovní poplatky, kde je potřeba za stávajících 

okolností, vzít si úvěr. Optimalizací nákladů dle postupu v návrhové části by se na 

bankovních poplatcích za rok uspořilo 72 000 Kč. Dále pak optimalizace nákladů na 

energie na Prodejně 5, kde vstupní investicí je nákup dvířek do chladících regálů. Tento 

nákup následně přinese úsporu v roční výši 105 605 Kč. Ostatní návrhy se obejdou bez 

počátečních investic nebo částka na případné návrhové řešení bude nízká a není potřeba 
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ji věnovat větší pozornost. Jedná se o zavedení elektronických stravenek. Toto opatření 

přinese společnosti úsporu v roční výši 23 494 Kč. Dále je zde zmíněno interní školení 

zaměstnanců (prodejna 5) a uzavření prodejny 6.  
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Závěr 

Hlavním cílem diplomové práce bylo se zaměřit snížení provozních a finančních 

nákladů společnosti. Aby byl tento cíl splněn, bylo nutné se zaměřit i na některé dílčí 

cíle. 

V teoretické části práce, byly uvedený nejdůležitější poznatky pramenící jak z oblasti 

nákladů obecně, tak i z oblasti platebního styku, kterého se později navržená opatření 

týkají. Aby bylo jasné, jaké konkrétní optimalizační návrhy stanovit, je nutné vědět, 

která část nákladů je nejvíce problematická nebo jaká oblast nákladů je pro snížení 

nákladů nejvhodnější.  

Právě tomuto je věnována další část práce, ve které je provedena analýza nákladů. 

Z analýzy nákladů bylo zjištěno, že v případě některých nákladů již byla opatření 

provedena. I přesto existují dvě důležité oblasti, které v sobě skrývají potenciál pro další 

možné snížení. První z nich jsou osobní náklady. Osobní náklady jsou po nákladech na 

prodané zboží druhou největší položkou celkových nákladů. Na základě informací, 

které byly získány od vedení společnosti, se osobní náklady na provozní pracovníky 

odvíjí od výše tržeb, což je v práci považováno jako záporný jev, který negativně 

ovlivňuje ekonomiku společnosti. Druhou oblastí, která má velký potenciál pro snížení, 

je platební styk. Tato oblast obsahuje náklady na vedení a operace na bankovním účtu, 

náklady na svoz a zpracování hotovosti a poplatky za výměnu stravenek za hotovost a 

provize za platby provedené platební kartou pomocí platebních terminálů. Právě již 

zmiňované náklady na provize placené provozovateli platebních terminálů skrývají 

riziko velkého růstu, a to z toho důvodu, že se zvětšuje podíl tržby přijaté pomocí 

platebních karet. Dále byl v práci odhalen problém se ztrátovými prodejnami, které 

nemají kladný hospodářský výsledek a společnosti tedy nepřináší žádoucí zisk. 

V poslední části práce byly navrženy postupy, jejichž úkolem je v dříve zmíněných 

oblastech, snížit náklady. Prvním návrhem je zavedení elektronických stravenek. Díky 

tomuto návrhu by se společnosti snížily poplatky za provize vyplácené poskytovatelům 

stravenek. Další návrh se zabývá bankovními poplatky, kde byl pohled soustředěn na 

poplatek za zpracování hotovosti. Zbylé poplatky není v současné situaci možné 

optimalizovat, a jak již vyplynulo z porovnání nabídek, tak banka, kterou společnost 

využívá, je na trhu nejlevnější. Další návrhy v této práci jsou zaměřeny na ztrátové 
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prodejny. Jelikož jedna ze ztrátových prodejen má pro společnost velký potenciál růstu 

z několika hledisek, byla by tedy vhodná snaha o její udržení na trhu. Z toho důvodu 

byly navrženy dva návrhy. První se týkal zaměstnanců a vyplynul z průzkumu, který byl 

proveden na prodejně. Společnosti bylo navrženo interní školení zaměstnanců, které by 

bylo zaměřeno na jejich rozvoj. Další optimalizační řešení by se týkalo oblasti energie. 

Jelikož společnost má domluvené výhodné podmínky u poskytovatele energie pro 

všechny své společnosti, bylo tedy nutné hledat jiné řešení než je změna poskytovatele. 

Návrhem tedy je zakoupení dvířek do chladících regálů, které by měly snížit náklady na 

energie. Poslední návrh se týká Prodejny 5. Zde je doporučeno úplné uzavření prodejny. 

Vyčíslení finančního přínosu opatření v oblasti osobních nákladů je z důvodů, které jsou 

uvedeny v práci, velmi složité, a proto od něho bylo upuštěno. Jeho přínosy jsou však 

nesporné a v budoucnu by mohly přispět ke zlepšenému hospodaření podniku. 

  



 

77 

 

Zdroje 

1. Definice a pojetí obchodu. www.is.mendelu.cz [online]. Brno: Mendelova 

univerzita v Brně, 2018 [cit. 2018-05-08]. Dostupné z: 

https://is.mendelu.cz/eknihovna/opory/zobraz_cast.pl?cast=2712 

2. SYNEK, Miloslav a Eva KISLINGEROVÁ. 2010. Podniková ekonomika. 5., 

přeprac. a dopl. vyd. Praha: C.H. Beck, 445 s. Beckovy ekonomické učebnice. 

ISBN 978-80-7400-336-3  

3. Cena. Www.vysokeskoly.cz [online]. Praha: EDUroute s.r.o, c1996-2018 [cit. 2018-

05-08]. Dostupné z: 

http://www.vysokeskoly.cz/maturitniotazky/ekonomika/obchodni-podniky 

4. CIMLER, Petr a Dana ZADRAŽILOVÁ. Retail management. 1. vydání. Praha: 

Management Press, 2007. 307 s. ISBN 978-80-7261-167-6. 

5. KOTLER, P., KELLER, K. Marketing management. 1. vyd. Praha : Grada, 

2007. ISBN 978- 80-247-1359-5. 

6. BOČEK, Martin a kol. POP: In-store komunikace v praxi: trendy a nástroje 

marketingu v místě prodeje. 1. vydání. Praha: Grada, 2009. 215 s. ISBN 978-80- 

247-2840-7 

7. BURSTINER, I. Základy maloobchodního podnikání. 2. vyd. Praha: Victoria 

Publishing, 1994. 880 s. ISBN 80-85605-55-4. 

8. KRÁL, Bohumil. 1997. Nákladové a manažerské účetnictví. 1. vyd. Praha: 

Prospektrum, spol.s.r.o., 407 s. ISBN 80-717-5060-3.  

9. SYNEK, Miloslav. Manažerská ekonomika. 5., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: 

Grada, 2011, 471 s. ISBN 9788024734941 

10. POPESKO, Boris a Šárka PAPADAKI. Moderní metody řízení nákladů: jak 

dosáhnout efektivního vynakládání nákladů a jejich snížení. 2., aktualizované a 

rozšířené vydání. Praha: Grada Publishing, 2016, 263 s. ISBN 9788024757735. 

11. SLAVÍK, Jakub. Finanční průvodce nefinančního manažera: jak se rychle 

zorientovat v podnikových a projektových financích. Praha: Grada, 2013, 175 s. 

ISBN 9788024745930. 

12. POLOUČEK, Stanislav. Bankovnictví. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013, 480 s. 

Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 978-80-7400-491-9.  

13. MELUZÍN, Tomáš. Bankovní produkty a služby: Bankovnictví I. Vyd. 1. Brno: 



 

78 

 

Akademické nakladatelství CERM, 2014, 198 s. Beckovy ekonomické učebnice. 

ISBN 978-80-214-4841-4.  

14. G4S: Přeprava hotovosti a cenin. G4S ČR [online]. [cit. 2018-05-08]. Dostupné z: 

http://www.g4s.cz/cs-

CZ/What%20we%20do/Cash%20management/Prevoz%20hotovosti/  

15. KALABIS, Zbyněk. Základy bankovnictví. 1. vyd. Brno: BizBooks, 2012, 168 s. 

ISBN 978-80-265-0001-8. str. 43 

16. Modrá kniha. ČNB [online]. [cit. 2018-05-08]. Dostupné z: 

https://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/platebni_styk/statistika_p

lat_styku_eu/download/modra_kniha_text_2007_srpen.pdf  

17. Bankovní účet: Za vykradený bankovní účet může nejčastěji sám uživatel. Zive.cz 

[online]. [cit. 2018-05-08]. Dostupné z: http://www.zive.cz/clanky/za-vykradeny-

bankovni-ucet-muze-nejcasteji-sam-klient/sc-3-a-176875/default.aspx  

18. Internetové bankovnictví. Idnes.cz [online]. Praha: MAFRA, c1999-2018 [cit. 

2018-05-08]. Dostupné z: https://finance.idnes.cz/experiment-csob-falesne-

internetove-stranky-banky-f8v-/viteze.aspx?c=A170620_081801_viteze_sov 

19. NYKODÝMOVÁ, Helena. Jak je to s bezpečností internetového bankovnictví? 

Lupa.cz [online]. [cit. 2018-05-08]. Dostupné z: http://www.lupa.cz/clanky/jak-je-

to-s-bezpecnosti-internetoveho-bankovnictvi/  

20. Peníze.  Penize.cz [online]. Praha, c2000-2018 [cit. 2018-05-08]. Dostupné z: 

https://www.penize.cz/ 

21. Bezkontaktní karty. Visa.cz [online]. Praha: VisaEurope, 2018 [cit. 2018-05-08]. 

Dostupné z: https://www.visa.cz/o-nas/tisk-media/platba-bezkontaktni-kartou-cesi-

jsou-lidry-evropy-1234745?returnUrl=%2Fo-nas%2Ftisk-media%2Flisting.aspx 

  

https://finance.idnes.cz/experiment-csob-falesne-internetove-stranky-banky-f8v-/viteze.aspx?c=A170620_081801_viteze_sov
https://finance.idnes.cz/experiment-csob-falesne-internetove-stranky-banky-f8v-/viteze.aspx?c=A170620_081801_viteze_sov
https://www.visa.cz/o-nas/tisk-media/platba-bezkontaktni-kartou-cesi-jsou-lidry-evropy-1234745?returnUrl=%2Fo-nas%2Ftisk-media%2Flisting.aspx
https://www.visa.cz/o-nas/tisk-media/platba-bezkontaktni-kartou-cesi-jsou-lidry-evropy-1234745?returnUrl=%2Fo-nas%2Ftisk-media%2Flisting.aspx


 

79 

 

Seznam tabulek 

Tabulka 1: Formy platebního styku (12) ........................................................................ 25 

Tabulka 2: Klientské účty (12) ....................................................................................... 27 

Tabulka 3: Osobní náklady (tis. Kč); vlastní zpracování na základě podnikových dat .. 37 

Tabulka 4: Složení ostatních provozních nákladů (tis. Kč); vlastní zpracování na 

základě podnikových dat ................................................................................................ 45 

Tabulka 5: Srovnání provizí na celkových tržbách; vlastní zpracování na základě 

podnikových dat .............................................................................................................. 50 

Tabulka 6: Bankovní poplatky; vlastní zpracování na základě podnikových dat ........... 51 

Tabulka 7: Zohlednění poplatku za "Měsíční objem zpracované hotovosti nad 5 mil. 

Kč"; vlastní zpracování na základě podnikových dat ..................................................... 51 

Tabulka 8: Vyhodnocení spotřeby materiálu a energie v poměru k tržbám; vlastní 

zpracování na základě podnikových dat ......................................................................... 54 

Tabulka 9: Vyhodnocení spotřeby energie na m2; vlastní zpracování na základě 

podnikových dat .............................................................................................................. 55 

Tabulka 10: Vyhodnocení tržeb v poměru k tržbám; vlastní zpracování na základě 

podnikových dat .............................................................................................................. 56 

Tabulka 11: Vyhodnocení osobních nákladů vůči tržbám; vlastní zpracování na základě 

podnikových dat .............................................................................................................. 56 

Tabulka 12: Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku za rok 2016; 

vlastní zpracování na základě podnikových dat ............................................................. 57 

Tabulka 13: Provize - elektronické stravenky; vlastní zpracování na základě nabídek . 59 

Tabulka 14: úspora nákladů pramenící z příjmu elektronických stravenek; vlastní 

zpracování ....................................................................................................................... 60 

Tabulka 15: Porovnání nabídek - bankovní poplatky; vlastní zpracování na základě 

nabídek ............................................................................................................................ 61 

Tabulka 16: Přechod na platbu v hotovosti - měsíční bankovní poplatek; vlastní 



 

80 

 

zpracování na základě podnikových dat ......................................................................... 62 

Tabulka 17: Úvěr; vlastní zpracování na základě nabídky ............................................. 62 

Tabulka 18: Návratnost při použití úvěru; vlastní zpracování na základě nabídky ........ 63 

Tabulka 19: Postupný přechod na platbu v hotovosti – měsíční bankovní  poplatek; 

vlastní zpracování na základě podnikových dat ............................................................. 64 

Tabulka 20: Výše úspor při zavedení postupného přechodu na platbu v hotovosti; 

vlastní zpracování na základě podnikových dat ............................................................. 64 

Tabulka 21: Roční spotřeba chladících jednotek; vlastní zpracování na základě 

podnikových dat .............................................................................................................. 69 

Tabulka 22: Srovnání nabídek; vlastní zpracování na základě nabídek ......................... 70 

Tabulka 23: Srovnání návratností a úspor; vlastní zpracování na základě nabídek a 

podnikových dat .............................................................................................................. 73 

Seznam grafů 

Graf 1: Použití mobilního bankovnictví – výzkum; zdroj: ZUNO Bank ....................... 33 

Graf 2: Celkové náklady a náklady poskytnuté na prodané zboží; vlastní zpracování na 

základě podnikových dat ................................................................................................ 36 

Graf 3: Složení osobních nákladů; vlastní zpracování na základě podnikových dat ...... 38 

Graf 4: Průměrné měsíční osobní náklady na zaměstnance; vlastní zpracování na 

základě podnikových dat ................................................................................................ 39 

Graf 5: Průměrné měsíční tržby; vlastní zpracování na základě podnikových dat ......... 39 

Graf 6: Náklady na materiál a spotřebu energie a jejich vývoj; vlastní zpracování na 

základě podnikových dat ................................................................................................ 40 

Graf 7: Náklady jednotlivých materiálových položek; vlastní zpracování na základě 

podnikových dat .............................................................................................................. 41 

Graf 8: Náklady na energie; vlastní zpracování na základě podnikových dat ................ 42 

Graf 9: Náklady na služby; vlastní zpracování na základě podnikových dat ................. 43 



 

81 

 

Graf 10: Průměrné roční nájemné na jednu prodejnu; vlastní zpracování  na základě 

podnikových dat .............................................................................................................. 43 

Graf 11: Měsíční nájemné na jednotku plochy; vlastní zpracování na základě 

podnikových dat .............................................................................................................. 44 

Graf 12: Vývoj odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku; vlastní 

zpracování na základě podnikových dat ......................................................................... 45 

Graf 13: Vývoj nákladových úroků; vlastní zpracování na základě podnikových dat ... 46 

Graf 14: Náklady na platební styk; vlastní zpracování na základě podnikových dat ..... 48 

Graf 15: Podíl způsobů platby na tržbě; vlastní zpracování na základě podnikových dat

 ........................................................................................................................................ 48 

Graf 16: Hospodářský výsledek za rok 2016 pro jednotlivé prodejny; vlastní zpracování 

na základě podnikových dat ............................................................................................ 53 

Graf 17: Skladba materiálových nákladů pro prodejnu 5; vlastní zpracování na základě 

podnikových dat .............................................................................................................. 54 

Graf 18: Spotřeba energií u Prodejny 5; vlastní zpracování na základě podnikových dat

 ........................................................................................................................................ 55 

Graf 19: Spokojenost se sortimentem zboží; vlastní zpracování na základě dotazníku . 67 

Graf 20: Spokojenost s ochotou prodavaček; vlastní zpracování na základě dotazníku 67 

Graf 21: Spokojenost s obsluhou u pultu; vlastní zpracování na základě dotazníku ...... 68 

Seznam obrázků 

Obrázek 1: Dvířka chladících jednotek - Dodavatel 1 - Verze 1 .................................... 70 

Obrázek 2: Dvířka chladících jednotek - Dodavatel 1 - Verze 2 .................................... 71 

Obrázek 3: Dvířka chladících jednotek - Dodavatel 2 - Verze 1 .................................... 72 

Obrázek 4: Dvířka chladících jednotek - Dodavatel 2 - Verze 2 .................................... 72 

Seznam schémat 

Schéma 1: Vztah jednotlivých přístupů k pojetí náklad; vlastní zpracování .................. 18 



 

82 

 

Schéma 2: Průběh celkových nákladů (8) ....................................................................... 22 

Schéma 3: Průběh fixních a variabilních nákladů a tržeb (11) ....................................... 23 

Schéma 4: Procesy společnosti; (2) ................................................................................ 24 

Schéma 5: Oběh peněz ČR (13) ...................................................................................... 26 

Schéma 6: Mezinárodní průběh převodu v CZK; ČNB .................................................. 30 

Schéma 7: Cesta peněžních prostředků ve společnosti; vlastní zpracování ................... 52 

Seznam příloh 

Příloha 1 - Nákladová část VZZ, rozšířeného o analytické účty 

  



 

83 

 

 
 

Popis 2013 2014 2015 2016 

  Celkové náklady 160 822 166 682 174 525 196 247 

A Náklady vynaložené na prodané zboží 122 872 125 995 132 070 146 789 

504 Náklady na prodané zboží 122 872 125 995 132 070 146 789 

504001 prodané zboží - bonusy -3 568 -3 853 -4 118 -3 245 

504002 prodané zboží - předchozí léta 4       

504100 prodané zboží v ceně pořízení 126 437 129 849 136 188 150 034 

B Výkonová spotřeba 12 383 13 860 12 226 12 587 

B.1 Spotřeba materiálu a energie 4 642 5 165 5 215 5 513 

501 Spotřeba materiálu 2 494 2 914 2 861 2 863 

501001 pracovní oděvy, ochranné pomůcky 74 190 149 147 

501002 obaly - mikroten 367 406 447 403 

501003 kancelářské potřeby 75 115 135 145 

501004 čistící prostředky 125 144 184 204 

501005 DDHM inventář do 1000 Kč 51 62 60 167 

501006 ostatní režijní materiál 770 777 697 806 

501007 software 28 39 22 24 

501008 obaly - papír 39 41 32 46 

501009 obaly ostatní - pytle, etikety 86 95 72 72 

501010 odborná literatura 7 5 5 2 

501011 dekorace 68 79 64 74 

501013 spotřeba PHM 182 148 118 118 

501014 kelímky, krabice, koše 16 32 34 51 

501015 CD, DVD 0     0 

501016 DDHM inventář do 1000 Kč - 40000 Kč 606 783 840 604 

502 Spotřeba energie 2 037 2 160 2 259 2 568 

502001 plyn 181 219 207 176 

502002 elektrická energie 1 857 1 941 1 945 2 392 

502003 elektrická energie min. léta     107   

503 Spotřeba ostatních neskladovatelných položek 110 90 95 82 

503001 teplo 3 0     

503100 vodné, stočné 107 90 95 82 

B.2 Služby 7 742 8 695 7 011 7 073 

511 Opravy a udržování 1 861 2 559 1 183 977 

511001 elektro 18 40   0 

511002 ostatní 1 057 1 971 458 306 

511003 pokladny   0 0 0 

511005 auta 315 106 103 83 

511006 kotelny 3     0 

511007 váhy 9 2 2 11 

511009 hasicí přístroje 3 4 4 3 

511014 PC ELBL 119 119 144 249 
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511015 nářezové stroje 48 29   0 

511100 chlazení 288 287 471 326 

512 Cestovné 40 139 8 59 

512001 asistent 1 0   4 10 

512002 ostatní 24 137 1 3 

512003 prodejna 2 5     3 

512004 prodejna 1 11 2 3 41 

512005 prodejna 3       0 

513 Náklady na reprezentaci 39 3 8 9 

513000 reprezentace 39 3 8 9 

518 Ostatní služby 5 802 5 994 5 813 6 028 

518001 nájemné 34 23   0 

518002 telefony 181 191 199 154 

518003 ostraha objektů 37 37 38 50 

518007 ostatní 1 706 1 191 1 101 998 

518008 právní a daň porady, audity 190 244 238 205 

518009 provize gastro stravenky 555 553 573 586 

518010 inzerce, propagace 0 3 16 12 

518011 svoz odpadků 73 65 51 101 

518013 Nájemné - jednatelé 1 502 1 661 1 960 2 272 

518015 Školení - dotace ÚP   499   0 

518016 Nájemné - prodejna 6       240 

518017 Nájemné prodejna 4  741 742 742 742 

518018 Nájemné prodejna 3 489 498 498 498 

518020 Ostatní - prodejna 1 164 159 257 0 

518021 svoz tržeb 128 127 129 163 

518022 závodní lékař 0 1 3 6 

518024 revize chlad. Zařízení     7 0 

C Osobní náklady 23 005 23 883 26 817 32 960 

C.1 Mzdové náklady 16 417 17 091 19 349 24 044 

521 Mzdové náklady 16 417 17 091 19 349 24 044 

521001 mzdové náklady ZČ 15 658 16 060 18 175 22 211 

521002 mzdové náklady - náhrada nemoc 72 98 137 195 

521003 mzdové náklady DPP, DPČ 687 839 1 037 1 638 

521004     94   0 

C.2 Odměny členům statutárního orgánu a družstva 417 433 424 443 

522 Příjmy společníků a členů družstva ze závislé činnosti 417 433 424 443 

522001 hrubé mzdy společníci 297 313 300 323 

522002 náhrady mzdy společníci     4   

522003 hrubé mzdy společníci - DPP 120 120 120 120 

C.3 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 5 574 5 758 6 423 7 766 
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524 Zákonné sociální pojištění 5 574 5 758 6 423 7 766 

524001 zdravotní pojištění firma 1 475 1 516 1 700 2 056 

524002 sociální pojištění firma 4 098 4 210 4 723 5 710 

524003 zdravotní pojištění firma - dotace ÚP   8     

524004 sociální pojištění firma - dotace ÚP   24     

C.4 Sociální náklady 598 601 621 707 

527 Zákonné sociální náklady 598 594 620 707 

528 Ostatní sociální náklady   7 1   

D Daně a poplatky 37 113 90 86 

531 Daň silniční 9 9 11 11 

532 Daň z nemovitostí 29 29 30 32 

538 Ostatní daně a poplatky 0 75 49 43 

538001 Daň z převodu nemovitosti         

538002 Ostatní daně a poplatky   75 49 43 

E 
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného 
majetku 

769 863 1 181 1 423 

551 
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného 
majetku 

769 863 1 181 1 423 

55101 
Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmot. Majetku 
kladné 

1 269 1 406 1 779 1 931 

55102 
Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmot. Majetku 
záporné 

-500 -544 -598 -508 

F 
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 
a materiálu 

0 0 0 0 

F.1 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 0 0 0 0 

541 Zůstatková cena prodaného DN a DH majetku 0 0 0 0 

541001   0 0   0 

541002   0 0   0 

541003 Zůstatková cena prodaného DHM 0 0   0 

541004 Zůstatková cena prodaného DIM 0 0   0 

H Ostatní provozní náklady 344 397 590 584 

543 Dary 0 1 10   

544 Smluvní pokuty a pokuty z prodlení 0       

545 Ostatní pokuty a penále 2 37 8 23 

548 Ostatní provozní náklady 296 260 396 367 

548001 pojištění majetku 94 59 69 114 

548002 úrazové pojištění zaměstnanců 92 95 106 102 

548005 komplexní pojištění vozidla 31 41 41 65 

548006 ostatní provozní náklady - daňově neuznatelné 61 66 179 85 

548011 ostatní 18 0     

549 Manka a škody z provozní činnosti 46 99 176 195 

549001 manka a škody nad normu         



 

86 

 

549011 manka a škody do normy 46 99 176 195 

N Nákladové úroky 578 688 811 1 067 

562 Úroky 578 688 811 1 067 

O Ostatní finanční náklady 685 703 625 751 

568 Ostatní finanční náklady 685 703 625 751 

569 Manka a škody na finančním majetku 0       

Q Daň z příjmů za běžnou činnost 148 152 116 0 

Q.1 Daň z příjmů za běžnou činnost - splatná 53 49 2 0 

591 Daň z příjmů za běžnou činnost - splatná 53 49 2   

Q.2 Daň z příjmů za běžnou činnost - odložená 95 103 114 0 

592 Daň z příjmů za běžnou činnost - odložená 95 103 114   

R Mimořádné náklady 0 28 0 0 

582 Škody   28     

588 Ostatní mimořádné náklady         

Příloha 1: Nákladová část VZZ, rozšířeného o analytické účty 

 

 


