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Abstrakt 

Záměr diplomové práce je popsat controlling a jeho funkci v reálném podniku. Konkrétně 

se zaměřuje na oblast nákladů odchylek a analýzu jejich vzniku. Teoretická část slouží 

jako východisko pro pochopení reálných procesů v podniku a na ně navazuje jejich 

zhodnocení a návrhy na zlepšení v oblasti řízení nákladů. 

 

Klíčová slova 

Controlling, náklady, odchylka, analýza, plánování, rozpočet, standardní náklady 

 

 

 

Abstract 

The purpose of the thesis is to describe controlling and its function in a real company. 

Focus is specifically on the cost of imbalances and the analysis of their origin. The 

theoretical part serves as a basis for understanding the real processes in a company, 

followed by their evaluation and proposals for improvements in the scope of cost 

management. 
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ÚVOD 

V dnešní době se v podnikatelském prostředí dějí neustálé změny a díky vysoké 

konkurenci mezi podniky se klade stále větší důraz na kvalitu produktů a služeb. To 

vyžaduje kvalitní procesy již během samotné výroby. Aby si podniky udržely své 

postavení, nebo jej ještě zlepšily, musí pružně reagovat na potřeby zákazníků a sladit je 

se svými cíli. Sjednotit dvě takto silné oblasti může být v mnoha případech velmi obtížné. 

Je důležité rozhodovat se na základě informací, jejichž získání není vždy snadné, protože 

co platilo včera, dnes může být zcela jinak. Nutnou součástí řízení podniku se 

v posledních letech stávají controllingové útvary, které tvoří informační bázi pro podporu 

řízení a usnadnění rozhodování managementu.  

Cílem práce je zhodnocení současného stavu a využití controllingu ve vybraném podniku 

v oblasti operativního plánování. Následně pak srovnání plánu se skutečností včetně 

rozboru vzniklých odchylek a návrhu na jejich budoucí eliminaci. 

Práci je možno rozdělit z hlediska obsahu na dvě části. První polovinu práce představují 

teoretická východiska a definice týkající se zvolené problematiky. Druhou část tvoří 

praktické využití controllingu v podniku. Praktickou část je možno ještě rozdělit na 

několik celků, a to popis vybraného podniku, praktické využití controllingu a navržená 

opatření pro zmírnění dopadu vzniklých odchylek. Samotný popis podniku bude 

obohacen o finanční a strategickou analýzu. Na základě výsledků z těchto analýz bude 

možné lépe určit návrhy, které by podniku mohly pomoci v oblasti controllingu. Návrhy 

by měly reflektovat i aktuální současný stav ekonomiky, na jejíž vývoj bude mít nemalý 

dopad situace týkající se pandemie COVID-19. Data zpracovaná v práci se týkají 

minulého hospodářského roku podniku, a tak nejsou nijak ovlivněny tímto stavem. 

V budoucnu bude však nutné zvážit, jaké potenciální dopady bude mít COVID-19 na 

podnikatelské aktivity analyzované firmy. 



9 

 

 

CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

 Pro účely diplomové práce byl vybrán reálný podnik zabývající se výrobou a 

poskytováním služeb v oblasti odvodnění. Data pro diplomovou práci lze rozdělit do dvou 

skupin. První skupinou jsou veřejně dostupné informace a druhou tvoří interní data, která 

mi byla dána k dispozici. Pro účely práce byla reálná data upravena tak, aby neunikly a 

nebyly zneužity informace o chodu firmy, respektive o jednu z výrobních divizí, 

konkrétně se jedná o divizi nerezu. Hlavním cílem je analýza nákladů, porovnání 

plánovaných nákladů se skutečným stavem, interpretace vzniklých odchylek a následně 

vytvoření návrhů na eliminaci vzniku odchylek v budoucnu. 

Dílčí cíle práce:  

- na základě odborné literatury vypracovat teoretickou část, která bude sloužit jako 

základ pro zpracování analytické části práce,  

- analýza a vyhodnocení současného stavu vybraného podniku včetně porovnání 

plánovaných nákladů se skutečností, dále pak začlenění útvaru controllingu do 

společnosti,  

- představení návrhů na zlepšení plánování nákladů a tím eliminovat následné 

odchylky. 

Metody 

- výpočet odchylek kvalitativní a kvantitativní metodou 

- vyhodnocení silných a slabých stránek  

Postupy 

Prvním krokem bylo oslovení firmy ochotné na diplomové práci spolupracovat. Následně 

jsme po společné konzultaci probrali možnosti tématu diplomové práce v souvislosti 

s tím, jaká data by byla firma ochotna poskytnout. Na základě odborné literatury bude 

vypracován teoretický základ pro praktickou část práce. Součástí praktické části budou 

výpočty, které tvoří východisko pro analýzy práce a z nichž vychází závěr samotné práce. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE: 

CONTROLLING A JEHO VYUŽITÍ PŘI ŘÍZENÍ 

PODNIKU 

V odborné literatuře neexistuje pouze jedna definice controllingu. Každý autor má na 

problematiku vlastní názor. A i přesto, že většina autorů vykazuje shodné znaky v oblasti 

chápání controllingu, jedná se stále o velmi širokou škálu definic a koncepcí. Tento 

problém vystihl Preissler ve své publikaci Controlling, kde uvádí: „Každý má vlastní 

představu o tom, co znamená controlling, nebo co znamenat má, pouze tím každý míní 

něco jiného.“ Pokud nahlédneme do odborné literatury nalezneme nespočet definic a 

názorů od různých autorů. V mnoha směrech ovšem obsahují podobné názory. Můžeme 

se ovšem setkat i s pojmy, které jsou pro některé autory nedílnou součástí pojmu 

controlling, jiní je však ve svých definicích vůbec nezmiňují, nebo pouze částečně. Pro 

představu obsáhlosti odborné literatury v oblasti controllingu budou uvedeny některé 

definice od těchto významných autorů: 

Rolf Eschenbach ve své publikaci Controling jej definuje následně: „Controlling 

doplňuje a integruje management jak v koncepčním, funkcionálním a institucionálním 

smyslu, tak i v personálním smyslu (při vytvoření vlastních míst controllerů). 

Controllingová filozofie (software) a infrastruktura controllingu (hardware) jsou sloupy 

doplnění řízení. S jejich pomocí bude možné dostat pod kontrolu komplexnost řízení 

podniku“ (Eschenbach, 2000, s. 76). 

Mann a Mayer v publikaci Controlling – metoda úspěšného podnikání uvádí, že: 

„Controlling je systém pravidel, který napomáhá dosažení podnikových cílů, zabraňuje 

překvapením, a včas „rozsvěcuje červenou“, když se objevuje nebezpečí, které vyžaduje 

v řízení příslušné opatření.“ (Mann, Mayer, 1995, s. 15) 

Jako další definice je: „Controlling je důležitý řídící nástroj překračující běžné funkce 

řízení, jehož účelem je podpořit podnikové vedení a řídící pracovníky, aby mohli rychleji 

a lépe rozhodovat.“ (Vollmuth, 1998, s. 354) 

Tento výčet definic je pouhý zlomek toho, co lze v odborné literatuře nalézt. I přes odlišný 

výklad lze nalézt shodné znaky pro všechny definice. Zejména, že controlling představuje 

systém řízení a podporuje podnikové procesy tím, že vyhodnocuje informace, analyzuje 



11 

 

odchylky a připravuje podklady pro plánování, rozhodování a koordinaci procesů. Tvorba 

podkladů může vycházet z historických dat. 

1.1 Vývoj controllingu 

Díky dynamickému podnikatelskému prostředí se controlling stal nedílnou součástí 

každodenního chodu větších či menších firem. Chápání controllingu můžeme rozdělit do 

dvou oblastí.  

První můžeme uvést angloamerické jazykové oblasti. Kolébkou controllingu se totiž 

staly Spojené státy americké, a to konkrétně ke konci 19. století, kdy začaly přebírat části 

manažerského účetnictví zejména v transportním průmyslu a výrobních podnicích. 

Začaly vznikat první pozice controllera. K největšímu rozvoji došlo v období hospodářské 

krize v důsledku vyšších požadavků na řízení a plánování nákladů, analýzy a 

vyhodnocování informací pro investory a celkového zpracovávání podkladů pro 

dosahování vytyčených podnikových cílů. Vlivem všech náhlých požadavků bylo nutné 

zřídit instituci, která bude mít za úkol sjednotit požadavky nejen na pozici controllera, ale 

hlavně jeho úkoly. Roku 1931 vznikl Controller’s Institute of America. O 12 let později, 

tedy roku 1944, vzniká první výzkumný institut Controllership Foundation a roku 1946 

vydává studii zaměřenou na úlohy controllera s názvem „The place of The Controller’s 

Office“, která obsahuje 23 funkcí požadovaných na tomto postu.  

Pokud mluvíme o německé jazykové oblasti, zde se controlling začal rozvíjet po druhé 

světové válce, a to prostřednictví přílivu zahraničních investic skrze dceřinné společnosti. 

V 70. letech 20. století zavedla většina německých firem pozici controllera. Německá 

literatura nezná slovo, které by bylo významově shodné s pojmem controlling, rozhodla 

se jej převzít. Jako teoretická východiska lze uvést základní, přičemž s posledním se 

setkáváme pouze zřídka. Jedná se o pojetí controllingu jako porovnání plánu vs. 

skutečnosti, controlling jako jednota plánování a kontroly a controlling jako ovlivňování 

chování. V německých oblastech představuje především porovnávání plánu a skutečnosti. 

Odlišnost od vnímání v angloamerických oblastech spočívá například v tom, kdo je 

nositelem funkce contollera. V USA je to také management, ale v germanofonních 

zemích je to controller, který je poradním orgánem managementu.  

Za průkopníka v oblasti českého controllingu je důležité zmínit Tomáše Baťu, a to nejen 

pokud se zaměříme na kvalitu produktů, ale zejména na stránku propracovaného systému 
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sdělování a vyhodnocování informací. Kromě zlínského podniku Baťa a.s. stojí za 

zmínku i další podniky jako Zbrojovka Brno nebo Škoda Auto, které vykazovaly shodné 

znaky jako například zainteresování zaměstnanců do chodu firmy. V období komunismu 

se ovšem některé složky controllingu téměř vytratily. Jednalo se o motivační systém 

hodnocení zaměstnanců nebo plánování, které bylo určeno státem. Dalšímu rozvoji v 

českých zemích se těší až kolem roku 1989, kdy do našich zemí začíná putovat zahraniční 

kapitál a s ním i názory a koncepce zahraničních společností. (Mikovcová, 2007, s.10) 

Díky poloze České republiky má na vývoj koncepce controllingu vliv zejména německá 

literatura, na což poukazuje i fakt, že většina českých odborných publikací je buď 

přeložena, nebo inspirována německými autory.  

1.2 Koncepce controllingu 

Koncepci celého controllingu tvoří základní funkce a cíle, které můžeme dále členit viz   

níže. Většina koncepcí je situována do oblasti informací. To znamená nejen získávání 

informací, ale také jejich analýzu a vyhodnocení pro podporu řízení. Dalším často 

uváděným cílem koncepcí je koordinace, která napomáhá sladit řídící činnosti. 

1.2.1 Cíle 

Základem pro úspěšný systém controllingu jsou podle Eschenbacha cíle. V jeho publikaci 

lze nalézt rozdělení cílů na dvě skupiny, a to na cíle přímé a nepřímé. Přímé neboli také 

bezprostřední mají přispívat k životaschopnosti podniku a toho je dosaženo, pokud jsou 

zajištěny následující schopnosti: 

Anticipace a adaptace: příprava podkladů z minulého období, tj. adaptace, a využít je 

pro budoucí vývoj, tj. anticipace. 

Reakce: základem pro zajištění schopnosti reakce je implementace informačního a 

kontrolního systému, který včas poskytne data týkající se vztahu mezi plánem a 

skutečností a umožní tak včasnou reakci na vzniklou situaci. 

Koordinace: základem je sladění podnikových systémů a podsystémů, ke kterým je 

nejprve nutná adaptace technických předpokladů. (Eschenbach, 2000, s. 93); 

(Eschenbach, 2012, s. 81) 

Na tyto výše zmíněné cíle působí okolní vlivy a systémy. Následující obrázek znázorňuje 

výše zmíněné cíle a vnitřní systémy firmy. 
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Obrázek 1: Cíle controllingu 

(Zdroj: Eschenbach, 2004, s. 94) 
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Druhou skupinu cílů tvoří cíle nepřímé neboli zprostředkované. Jedná se o cíle, jejichž 

splnění napomáhá dosažení hlavních cílů. Tyto tzv. dílčí cíle controlling podporuje, nijak 

se jich ale přímo neúčastní a neřídí je. Můžeme si zde představit očekávání investorů, 

zaměstnanců a okolí podniku. Vztah těchto dílčích cílů znázornil Eschenbach jako jakousi 

pomyslnou balancující desku. Viz obrázek 2. Důležitá je snaha o rovnoměrné uspokojení 

zájmů zainteresovaných stran. Upřednostnění jednoho by mělo za následek negativního 

ovlivnění jiné zainteresované strany. K dosažení vytyčených cílů využívá controlling 

funkcí, které jsou vysvětleny a popsány níže. (Eschenbach 2004, s 94) 

 

Obrázek 2: Model rovnováhy podnikových zdrojů – vlastní úprava 

(Zdroj: Eschenbach, 2004, s. 96) 

 

Z hlediska časového horizontu můžeme mluvit o dvou skupinách: 

- Operativní cíle – zde se bavíme o kratším časovém horizontu zaměřujícím se na 

likviditu a solventnost. 

- Strategické cíle – ty jsou spojeny, jak již vyplývá z názvu, se strategií podniku. 

Jedná se o růst na trhu a jeho obsazení, návratnosti investic, zavádění inovačních 

technologií a celkový růst podniku. 
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1.2.2 Funkce a úlohy 

V počátcích rozvoje se controlling orientoval pouze na sběr dat a jeho postavení 

v podniku bylo spíše pasivní. Tento postoj můžeme označit za tzv. registrační funkci. 

Postupem času začal být na controlling kladen důraz na více aktivní přístup, tím je 

myšlena například kontrola hospodárnosti podniku a zpracování návrhů na zlepšení 

hospodárnosti. Tuto oblast působnosti můžeme označit jako tzv. navigační funkci. Dnes 

je však požadován důraz na tvorbu vlastního systému řízení s vlastní filosofií, který 

využívá všechny dostupné informace z několika oblastí, například z oblastí plánování 

nebo kontroly. Potom tedy mluvíme o inovační a koordinační funkci.  

Mikovcová ve své publikaci Controlling v praxi rozděluje filosofii controllingu do třech 

oblastí podle orientace. Prvním bodem je orientace na cíle, což představuje přímý podíl 

na vedení a kontrole podniku včetně vypracování plánu. Druhý bod tvoří orientace na 

úzké profily. Podstatou je vytvořit informační systém obsahující nejen vysokou kvantitu 

dat, ale i jejich kvalitu. Posledním bodem je orientace na budoucnost. Jak je  již zmíněno 

v druhé kapitole, kde byly srovnány definice od různých autorů, všichni se shodují, že je 

vhodné orientovat se na budoucí vývoj. Minulá data jsou tedy přínosná pouze v té míře, 

v jaké mají význam pro budoucí prognózy. (Mikovcová, 2007, s. 11) 

Při nahlédnutí do jiné publikace, v tomto případě do knihy od Eschenbacha – Controlling, 

vidíme jiný pohled na funkce controllingu. Rozděluje je do čtyř částí: 

- Systém doplňující řízení: Controlling je částí řízený a využívá funkce řízení jako 

je plánování, organizování, koordinace, motivace, informování nebo kontrola. 

- Koordinace: Představuje sladění systému tak, aby bylo dosaženo vytčených cílů. 

- Inovace: Snaha o inovační procesy a prosadit se v jejich řízení.  

- Informace: Každému procesu, který je realizován, předchází informační proces. 

Nejedná se pouze o sběr dat, ale zejména o jejich analýzu a vyhodnocení a 

následně pro vybrání vhodných informací pro danou strategii řízení. (Eschenbach 

2000, s. 100) 

Úlohy controllingu lze rozdělit do tří základních skupin, a to podle úrovně řízení. Jedná 

se o: 

- Normativní podnikové řízení: zaměřuje se především na to, jak podnik vnímá 

sám sebe, definice vize a strategie, budování úspěchu, zásady chování vůči 
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zainteresovaným stranám, jako jsou zaměstnanci, stát, investoři, dodavatelé, 

odběratelé atd. 

- Strategické podnikové řízení: podstatu tvoří nejen udržení a využití stávajících 

příležitostí, ale také hledání nových potenciálů. 

- Operativní podnikové řízení: operativní řízení se zaměřuje zejména na využití 

již existujících příležitostech a snaží se je co nejlépe využít a tím zajistit i 

dostatečnou rentabilitu a likviditu. 

Oblasti působení controllingu je nutné rozlišit ještě do skupin na rutinní činnosti, projekty 

a investice. Tyto oblasti se prolínají všemi rovinami. Samotné úrovně však nemají takový 

smysl, pokud spolu nebudou vzájemně propojeny a navazovat na sebe. Důležité tedy je 

aby podávaly sjednocenou vizi a pohled do budoucna. Tento budoucí obraz odráží to, 

podnik sám sebe chápe. Toto celé propojení znázorňuje následující obrázek č. 3. Na rozdíl 

od znázornění v publikaci od Mikovcové, Eschenbach zde promítl i další body jako je již 

výše zmíněné rozdělení na rutinní činnosti, projekty a investice. (Eschenbach,2000, s. 

212), (Mikovcová, 2007, s. 28). 

 

Obrázek 3: Úlohy controllingu v systému řízení (vlastní úprava) 

(Zdroj: Eschenbach, 2000, s. 212), 
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Přehled o rozdělní charakteristik mezi operativním a strategickým controllingem, 

představuje základní rozdíl mezi operativním a strategickým členěním. (Mikovcová, 

2007, s. 29). 

Tabulka 1: Základní charakteristiky operativního a strategického controllingu 

(Zdroj: Mikovcová, 2007, s. 29) 

Kritérium Operativní controlling Strategický controlling 

Časový horizont omezený neomezený 

Veličiny kvantitativní kvalitativní 

Okolí zmapované, známé, 

předvídatelné 

nespojité, vyvíjející se, 

obtížně předvídatelné 

Počet variant nízké více 

Charakter problému strukturované jedinečné, obtížně 

strukturovatelné 

Stupeň specializace vysoký nízký 

 

1.3 Zařazení controllingu do podniku 

Pozice controllingu v podniku může mít několik podob. Jeho podoba začlenění, rozsah a 

struktura závisí na několika faktorech. Pokud se bavíme o interních faktorech, myslíme 

tím zejména: 

• Velikost podniku – v podnicích menšího rozsahu jako jsou podniky s 50 

zaměstnanci, přebírá funkci controllingu majitel nebo osoba z účetního oddělení. 

Důvodem je například zvýšení nákladů při přijetí nového zaměstnance.  

• Program výroby (druhy výrobků či služeb) – jak již bylo zmíněno, controlling 

se zabývá výpočtem a analýzou vzniklých odchylek. Díky těmto informacím 

dokáže správně zachytit nedostatky v produktovém portfoliu, a na základě toho 

navrhnout zrušení nebo doplnění produktové řady. 

•  Technologie využívané ve výrobě – využívání technologií má vliv například na 

strukturu kalkulací nákladů, je tedy nutné věnovat pozornost tomu, jak se mění 

výsledek hospodaření pokud, se změní využívané technologie. 



18 

 

• Právní forma vztahy s vlastníky – jako další interní vliv můžeme uvést vliv 

mateřské společnosti, požadavky akcionářů a dalších zainteresovaných stran. 

Druhou část faktorů ovlivňující začlenění controllingu tvoří externí faktory: 

- Hospodářská situace. 

- Aktuální pozice trhů – trh práce a kapitálu, trh odbytu a nákupu. 

- Konkurence. 

- Vývoj technologie. 

Jako poslední je možné uvést vlivy personální. Pro controlling je důležité zaměřit se 

nejen na vzdělání, ale také na odborné zkušenosti a praxi zaměstnanců, jejich osobní 

postoj jako je zodpovědnost k přijímání úkolů a v neposlední řadě systém odměňování. 

(HORVÁTH & PARTNERS, 2004, s. 248) 

 V publikaci Controlling od R. Eschenbacha nalezneme jeho názor, že „ideální 

organizace controllingu neexistuje.“ Nicméně většina autorů se shoduje v názoru, že je 

nejvhodnější zařazovat controlling a funkce controllera na co nejvyšší stupeň v hierarchii 

podniku. 

Jestli se podnik rozhodne zavést pozici controllera do společnosti, má hned několik 

možností a jejich detailnější popis je v následujících podkapitolách: 

• Přiřadit práva a povinnosti controllera na již existující útvar/zaměstnance.  

• Zřídit novou pozici controllera případně celého nového útvaru. 

• Využít možnosti outsorsingu. 

Hlavní význam zavádění controllingu je potřeba poskytování informací manažerům. Ti 

sledují, jak se vyvíjí situace v podniku a jak budou naplněny strategické cíle nastavené 

managementem. K tomu jim slouží controlling jako nástroj poradenství. Z toho vyplývá, 

že mezi manažery a pracovníky controllingu musí existovat kladná vazba a musí společně 

spolupracovat. 

1.3.1 Controlling již při existujícím útvaru/zaměstnanci 

Jak již bylo zmíněno výše (viz interní vlivy), tato možnost je implementovaná zejména 

v malých podnicích. Funkce controllera přebírají pozice jako ředitel, manažer, finanční 

či ekonomické oddělení, které při malých podnicích tvoří jeden až pět lidí. V realitě se 

setkáváme s dvěma pohledy na věc. Mezi pozitivní ohlasy patří rychlá reakce na 
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odchylky, které vznikly. Na druhou stranu díky tomu vzniká konflikt na dané pozici, 

pokud je nositelem controllingových funkcí zaměstnanec, jehož náplní práce je například 

plánování. Může se stát, že bude výsledky podhodnocovat nebo nadhodnocovat tak, aby 

nebyl sám proti sobě. Další nevýhodou může být neochota pracovníků přijmout další 

náplň práce. V literatuře se můžeme setkat v souvislosti s touto možností implementace 

s označením tzv. samocontrolling. (Vollmuth, 2004, s. 2) 

1.3.2 Samostatná pozice útvaru/zaměstnance 

Samostatnou pozici ať již celého controllingového oddělení nebo pouze jednoho 

zaměstnance využívají již větší podniky, které mají okolo 200 zaměstnanců. Důležitým 

bodem při implementaci je zajištění nezávislosti zřízené pozice, tzn. zařazení do 1. nebo 

2. úrovně. Při začlenění na nižší úrovni může nastat konflikt nezávislosti a objektivity. Je 

tedy nezbytné zajistit nejen toto, ale také kontakt přímo s vedením společnosti. Podnik se 

rozhoduje, jestli controlling začlení formou štábní pozice nebo liniové pozice. (Vollmuth, 

2004, s. 20) 

1.3.2.1 Štábní pozice 

Pokud se podnik rozhodne využít pozici štábní, dá se očekávat, že postavení controllingu 

bude pouze jako poradní orgán manažerům. Controller bývá v takovém případě součástí 

vedení společnosti. Controlling je plně podřízen managementu a ztrácí tak některé své 

funkce (viz kapitol funkce a úlohy controllingu). Hlavní výhoda tohoto uspořádání je 

v nezávislosti štábu od ostatních liniových útvarů. Další výhodou štábního postavení je 

kvalifikovanost pracovníků, a to v důsledku toho, že tato pozice má úlohu poradního 

orgánu, je nezbytné, aby pracovníky tvořili velmi schopní a kvalifikovaní pracovníci. 

Jako příklad typického štábu je možné uvést právní oddělení, oddělení pro styk 

s veřejností nebo oddělení kvality. Grafické znázornění začlenění štábní pozice 

znázorňuje následující obrázek. (Vollmuth, 2004, s. 20) 
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Obrázek 4: Štábní pozice controllingu 

(Zdroj: Mikovcová, 2007, s. 20) 

1.3.2.2 Liniová pozice 

Při liniovém začlenění se útvar controllingu řadí na úroveň ostatních útvarů, může lépe 

reagovat a řešit krizové situace. Není pouze poradním orgánem, ale podílí se na výkonu 

řízení díky kompetencím, které jim náleží, jako například rozhodovací či nařizovací 

kompetence. Výhodou je jasné uspořádání vztahů, na druhou stranu zde může nastat, že 

se vytratí nadhled controllera a zaměří se pouze na operativní záležitosti. Začlenění skrz 

liniovou pozici zobrazuje následující obrázek. (VOLLMUTH, 1990, s. 136) 

 

Obrázek 5:Liniová pozice controllingu 

(Zdroj: Mikovcová, 2007, s. 20) 

1.4 Operativní controlling a jeho nástroje a metody 

Operativní controlling se na rozdíl od strategického controllingu orientuje na kratší 

časové období, zpravidla to bývá 1 rok. Neustále zjišťuje, jestli vznikají odchylky od 

plánů, snaží se zjistit, proč vznikají, a jejich další růst eliminovat nápravnými opatřeními. 

Zaměřuje se především na rentabilitu, likviditu a hospodárnost. V operativní rovině je 
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dále nutno uvažovat i další proměnné jako jsou zaměstnanci, investice do výzkumu a 

vývoje, kalkulace aj. 

Hlavním cílem je řízení tvorby zisku a to znamená podrobné sledování nákladů a výnosů. 

Controlling by měl totiž řídit výši tržeb a nákladů vynaložených na tvorbu zisku. Tyto 

sledované položky tvoří podstatu při tvorbě rozpočtů. (Mikovcová, 2007, s. 61) 

 

Metoda ABC 

ABC analýza představuje stanovení priorit. Základním principem je srovnání objemů a 

hodnot. Vychází z Paretova pravidla, které říká: „80 % důsledků nebo výsledků je 

způsobeno 20 % příčin“. Znamená to, že malé množství může mít velkou hodnotu. 

Funguje to následovně: výrobky, dodavatelé či odběratelé jsou rozděleni do skupin A, B 

a C.  

Tabulka 2: ABC metoda – vlastní zpracování 

(Zdroj: Mikovcová, 2007, s. 63) 

 

 

 

 

 

Hlavními výhodami ABC metody jsou poskytování velkého množství informací o 

nákladech a výkonech, napomáhání ke zlepšení řízení nákladů a lepší určení místa, kde 

náklady vznikají. Na druhou stranu má i několik nevýhod, a to například svoji časovou 

náročnost, zvýšené náklady na vypracování, potřebu zajištění informací pro analýzu a 

v neposlední řadě také to, že ne u všech nákladů lze zpětně zjistit, jak se podílely na 

aktivitě. (Mikovcová, 2007, s. 63) 

1.5 Strategický controlling 

V oblasti strategického controllingu má controller na starost přípravu těchto metod 

strategického controllingu a zároveň nese zodpovědnost za jejich reálnou aplikaci. 

Zavedení těchto metod by mělo zajistit chod podniku a jeho podnikovou strategii. 

Podstatou je tedy sledovat odchylky, které by mohly závažně narušit chod společnosti a 

Skupina položky hodnota 

A 20 % 80 % 

B 30 % 15 % 

C 50 % 5 % 
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ohrozit či dokonce omezit její strategický plán. Controller si musí získat potřebné 

informace a data, aby mohl zavést a využít těchto metod, vypracovat reporty a referovat 

tak o vzniklých změnách managementu. (Mikovcová, 2007, s. 30) 

Metody controllingu lze členit na kvalitativní a kvantitativní, přičemž kvalitativní metody 

se týkají právě strategického contrllingu. Kvalitativní metody mají za úkol včas rozpoznat 

případné vlivy v budoucnu a zjistit jaké důsledky bude mít jejich naplnění na podnik.  

Naproti tomu kvantitativní metody vyjadřují jevy pomocí čísel.  Využití těchto metod a 

jejich nástrojů slouží podniku jako podpůrný systém, který poskytne potřebné informace. 

V dnešní době je možné mluvit o celé řadě nástrojů, které jsou podniku k dispozici, aby 

jeho strategie mohla být vytvářena co nejefektivněji. Nejznámějším nástrojem je tvorba 

SWOT analýzy, která je popsána níže.  

SWOT analýza 

SWOT analýza je nejznámějším nástrojem nejen v controllignu. Podstata spočívá 

v shromáždění informací o silných a slabých stránkách, příležitostech a hrozbách 

podniku. SWOT analýza tedy spojuje interní (SW analýza) a externí vlivy (OT analýza). 

Mezi interní můžeme zařadit kulturu či cíle podniku, mezi externí pak například 

legislativa, zákazníci, dodavatelé technologický pokrok SWOT analýzu můžeme rozdělit 

do několika částí. 

Strategie SO (silné stránky – příležitosti) – „Máme silné stránky, abychom mohli 

realizovat příležitosti?“ 

Strategie SW (slabé stránky – příležitosti) – „Které příležitosti nevyužijeme kvůli slabým 

stránkám?“ 

Strategie ST (silné stránky – hrozby) „Jaké jsou silné stránky, které nám pomohou 

eliminovat rizika?“ 

Strategie WT (slabé stránky – hrozby) –„Jakým rizikům musíme čelit kvůli našim 

slabým stránkám?“ 

Podstatou SWOT analýzy je napomoct podniku se rozhodnout, zda má vhodně 

nastavenou strategii a dokáže tak flexibilně reagovat na případné změny nebo je zapotřebí 

strategii přepracovat. (JAKUBÍKOVÁ, 2008, s. 129) 
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1.6 Plánování 

Nedílnou součástí controllingu je plánování, a to nejen nákladů a výnosů, ale také 

časového rámce, v jakém se podnik chce k výsledkům dopracovat. Vytvořený plán by 

měl mít tři základní charakteristické znaky, úplnost, proveditelnost a soudržnost. 

Z hlediska nákladů je pro podnik významné operativní plánování. Zpravidla se jedná o 

jeden rok, nicméně je možné se setkat i s plánováním na kratší časová období jako 

například čtvrtletně.  

Plánování plní zejména funkci zabezpečení likvidních prostředků, identifikaci potřeb 

tvořit rezervy a zvyšování hodnot pro vlastníky.  

Požadavky na plán 

Kvalitní plán by měl obsahovat následující požadavky: 

- časová provázanost – pro budoucí plány je nutno ohlížet se na výsledky minulého 

vývoje; 

- věcná provázanost – všechny dílčí plány musí být v souladu s celkovým plánem; 

- variantnost – doporučuje se sestavování různých variant plánu (optimistickou, 

pesimistickou a střední); 

- komplexnost – v plánech by se měli objevovat pouze ty položky, které souvisí se 

stanoveným cílem; 

- proveditelnost – schopnost zrealizovat plán. (Mikovcová, 2007, s. 112) 

1.6.1 Klouzavé plánování 

Časové hledisko pro stanovení plánu by mělo být co nejkratší. Důvodem, proč tomu tak 

má být, je zajištění dostatečné likvidity podniku. Ve většině případů se setkáváme 

s klouzavým plánováním, které představuje specifický způsob stanoveného plánu. 

Podstatu tvoří rozdělení časového období, například roku, na několik stejných částí.  Pro 

takto rozdělené části se sestavují krátkodobé plány, z nichž vychází dlouhodobý plán, 

který po těchto krátkodobých „klouže“. Výhoda takto rozděleného plánování spočívá 

v široké flexibilitě podniku a možnosti rychle se přizpůsobit situaci na trhu či vývoji 

ekonomiky. (Růčková, 2011, s. 85) 
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1.7  Metoda standardních nákladů 

Metoda standardních nákladů představuje celistvý nástroj řízení. Jako jeden z hlavních 

úkolů manažerského účetnictví je stanovování požadovaných stavů veličin, následné 

zjištění skutečnosti a v návaznosti na to pak stanovení rozdílů mezi plánem a skutečností. 

Požadavek na stanovování rozdílů mezi plánem a skutečností, tzv. stanovení odchylek, 

se prolíná všemi úrovněmi podniku, a to od manažerů na nejnižších úrovních až po TOP 

management. (Král, 2010, s. 361) 

Cílem této metody je předem stanovit náklady na produkci, tzn. náklady výrobků a služeb, 

a to buď na základě kalkulací či odhadem v závislosti na vývoji nákladů v minulosti. 

Následuje zjištění skutečných hodnot a srovnání se stanovenými odhady. 

Proces implementace metody standartních nákladů, anglicky Standard Costing, je 

komplikovaný proces založený na podpoře vedení podniku integrovat naturální a 

hodnotové vazby do podnikatelského procesu. Pro úspěšnou implementaci je nutno 

stanovit následujících pět kroků, které uvádí Bohumil Král v publikaci Manažerské 

účetnictví: 

- stanovení standardů, 

- zjištění skutečných výsledků, 

- zjištění odchylek mezi standardem a skutečným stavem, 

- analýza odchylek, 

- přijetí opatření k eliminaci dalšího vzniku v budoucnu. 

Standard představuje hodnotu potřebnou na jednu jednotku produkce. Jedná se například 

o množství spotřebovaného materiálu v kilogramech na jeden výrobek nebo počet hodin 

potřebných pro výrobu. (Král, 2010, s. 362) 

Standardní odchylky jsou takové, kterých je dosaženo při nejlepších podmínkách 

provozu. 

Odchylky vznikají v důsledku rozdílu mezi plánovanými náklady a skutečně 

vynaloženými náklady. Cílem výpočtu odchylek není pouze jejich zjištění, ale snaha o 

zjištění příčiny vzniku a následné vytvoření nápravného opatření, aby se zamezilo 

opakování odchylky i v budoucnu. Eschnebach uvádí nutnost dodržování pravidla, které 

říká: „Žádné porovnání plánu a skutečnosti bez analýzy odchylek.“ 
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Odchylka sama o sobě představuje pouze číslo a nemá samostatně prakticky žádnou 

vypovídající schopnost. Smyslem je vytvořit podnět pro zabývání se potenciálním 

problémem. 

Pro analýzu odchylek je důležité stanovit hranici významnosti. Tzn. stanovení intervalu, 

který udává, které odchylky jsou významné a je proto nutné se jimi zabývat a zároveň, 

které jsou natolik nevýznamné, že jejich analýza by přinesla pouze dodatečné náklady. 

Obecně se za nevýznamné považují odchylky do 5 %. Takové odchylky jsou vedeny 

pouze v evidenci a jejich analýza vzniku a snaha je odstranit by přinesla dodatečné 

náklady, které by převýšily možnou úsporu. (Popesko a Papadaki, 2016, s. 246) 

Nejčastější členění odchylek je podle toho, jak ovlivňují zisk. Základní rovnice zisku je: 

𝑍 = 𝑐 ∗ 𝑄 − 𝑣 ∗ 𝑄 − 𝐹 

Kde: 

Z=zisk, 

c=prodejní cena, 

Q=množství prodaných výrobků/služeb, 

F=fixní náklady. 

Z výše uvedeného tedy jasně vyplývá, že vliv způsobující vznik odchylek je možno 

přisuzovat změně objemu výroby, změně prodejní ceny nebo změně variabilních či 

fixních nákladů. 

Členit odchylky lze i dalšími způsoby a to dle toho, zda se jedná o: 

- kvalitativní – změna množství spotřeby materiálu nebo práce, 

- kvantitativní – změna ceny daného materiálu nebo změna mzdové sazby. 

V literatuře se také uvádí označení kvalitativní (cenová) a kvantitativní (množstevní) 

odchylka a měřit je lze jak v absolutních, tak v relativních hodnotách. (Lazar, 2012, s. 

136), (Král, 2010, s. 370) 

Celková odchylka nákladů se skládá z odchylky fixních a variabilních nákladů a dále pak 

z rozpadu odchylky variabilních nákladů na výše zmíněné kvalitativní a kvantitativní 

odchylky. Rozpad je graficky znázorněn níže na obrázku č. 6. (Král, 2010, s. 366) 
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Obrázek 6: Celková odchylka nákladů, vlastní zpracování 

(Zdroj: Král 2010, s. 367) 

Kvalitativní odchylka značí změnu cenovou, tzn. změnu ceny materiálu nebo změnu 

mzdového tarifu pracovníků. Představuje rozdíl mezi skutečným a plánovaným, resp. 

standardním oceněním. Tento rozdíl je následně vynásoben skutečně spotřebovaným 

množstvím. Její výpočet je dán vztahem: 

𝑂𝑝 = (𝐶𝑠𝑘 − 𝐶𝑠𝑡) ∗ 𝑄𝑠𝑘 

Kvantitativní odchylka značí změnu způsobenou překročením nebo úsporou 

spotřebovaných vstupů. Výpočet je dán vztahem: 

𝑄𝑝 = (𝑄𝑠𝑡 − 𝑄𝑠𝑘) ∗ 𝐶𝑠𝑡 

Odchylka fixních nákladů je pak dána jako rozdíl mezi standardními a skutečnými 

náklady. (Král, 2010, s. 367) 

 

Zavádění metody standardních nákladů do procesů podniku může mít i nevýhody, mezi 

které patří například finanční a časová náročnost. Taková situace může nastat, pokud se 

jedná o odvětví s dynamickými změnami, kdy stanovení standardu v jednom roce bude 

v příštím nevýznamné. Další oblast, kde není možno tuto metodu uplatnit, vidíme u 

vysoce automatizovaných podniků, kde neexistují příliš vysoké ztráty. (FEBMAT, 

©2016-2017). 

Odchylky lze charakterizovat jako: 

- pozitivní, 

- negativní. 
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Pozitivní odchylku představuje skutečnost, že reálné náklady jsou nižší, než byl původní 

plán. Negativní odchylka nákladů naopak představuje vyšší skutečné náklady, než byly 

plánovány. (Král, 2010, s. 365) 

Cílem analýzy odchylek nákladů není stanovit samotnou výši rozdílu, ale zjistit důvod 

vzniku a zhodnotit významnost dopadnu na oblasti podnikatelského procesu. Výsledkem 

analýzy odchylek je stanovení nápravných opatření, která zamezí vznik odchylek 

v budoucnu. Podnik se snaží zamezit zejména negativním odchylkám, při vzniku 

pozitivních odchylek je zde možnost, že byl nastaven standard nesprávným způsobem, 

nikoliv však, že vznikla reálná úspora. (Král, 2010, s. 366) 

1.8 Členění nákladů 

 Chceme-li plánovat a tím řídit vývoj a výši nákladů, je nezbytné vyjádřit jejich podstatu. 

V této kapitole bude představeno členění nákladů dle druhu, účelu a kalkulační členění, 

Dále pak bude uvedeno členění na variabilní a fixní náklady. 

Druhové členění nákladů představuje nejznámější a nejčastěji využívané dělení 

nákladů. Podstatou této metody je klasifikovat náklad dle spotřebovávaného vstupu, který 

se během procesu výroby změní ve výstup.  

Druhy nákladů lze členit následovně: 

- spotřeba materiálu a energií, 

- spotřeba služeb (poradenství, kooperace, telekomunikace), 

- mzdové náklady, 

- odpisy DHM a DNM, 

- ostatní finanční náklady. (Popesko a Papadaki, 2016, s. 31) 

Král rozdělují druhové náklady na tři skupiny: 

- prvotní náklady, 

- externí náklady, 

- jednoduché náklady. 

Prvotní náklady představují vstupy do podniku. Představme si je jako materiál. Externí 

náklady představují například služby, které podnik využívá. Jednoduché náklady jsou 

takové, které nemůžeme již nijak rozdělit. Nevýhodou členění nákladů dle druhu spočívá 

v tom, že podnik takto nedokáže sledovat, za jakým účelem náklady vznikají.  
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V návaznosti na předchozí odstavec je zde uvedeno také členění nákladů podle účelu. 

Jedná se o efektivnější způsob sledování nákladů oproti výše zmíněnému druhovému. 

Takto sledované náklady dokáže podnik členit podle vztahu k danému procesu na dvě 

skupiny: 

- technologické náklady, 

- náklady na obsluhu zařízení. 

Technologické náklady jsou přímo spojené s výrobou. Jedná se ve většině případů o 

materiál a odpisy. Náklady na obsluhu zařízení představují dodatečné náklady jako jsou 

potřebné energie. (Hradecký 2008, s. 77) 

Toto rozdělení nákladů má ovšem i jistá negativa. Nelze pomocí nich rozdělit náklady dle 

jednotky výkonu. Z tohoto důvodu je nutno členit náklady na jednicové a režijní. 

Jednicové náklady jsou spojeny přímo s jednotkou produkce, často je jednotkou výrobek. 

Dokážeme je vyjádřit přímo na jednotku. V praxi se jedná například o materiál či přímé 

mzdy. Režijní náklady jsou takové, které nesouvisí přímo s výrobkem, ale jsou nezbytné 

pro jejich výrobu. Příkladem mohou být odpisy, mzdy údržbářů a administrativních 

pracovníků. (Král 2010, s. 270),( Hradecký, 2008, s. 79) 

Dalším typem členění nákladů je kalkulační členění. Ve své podstatě se toto členění 

podobá účelovému členění. Náklady v rámci kalkulačního členění přiřazujeme podle typu 

na: 

- přímé náklady, 

- nepřímé náklady. 

Na rozdíl od účelového členění, které rozděluje náklady na jednotku výkonu, kalkulační 

členění je dělí na druh výkonu, tzn. k více výkonům (výrobkům). 

Přímé náklady mohou být náklady na jednicový mat, mzdy dělníků, odpisy 

jednoúčelového stroje nebo náklady na manipulaci s produkty. Režijní náklady 

představují odpisy strojů, nájem, mzdy administrativních pracovníků, aj. (Popesko a 

Papadaki, 2016, s. 36), (Král, 2010, s. 76) 

Posledním významným členěním nákladů je jejich rozdělení v závislosti na objemu 

výkonů. Jednoduše řečeno popisují, jak se změní výše nákladů, pokud se změní objem 

výkonu, což je počet kusů, počet vyřízených zakázek, počet hodin, aj. Náklady se dělí do 

dvou kategorií, a to na: 
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- variabilní náklady, 

- fixní náklady. 

Variabilní náklady se mění při každé změně objemu produkce a lze je určit jednoduchým 

součinem celkového objemu výkonů a variabilních nákladů na jednotku. Tyto náklady 

můžeme členit do 3 skupin podle rychlosti růstu v závislosti na změně objemu produkce. 

Jedná se o proporcionální, nadproporcionální a podproporcionální. Vývoj nákladů je 

zobrazen na následujícím obrázku. 

 

Obrázek 7:Vývoj celkových nákladů  

(Zdroj: Král, 2010, s. 80) 

Příkladem nadproporcionálního růstu nákladů jsou příplatky pracovníkům při práci 

v noci nebo ve svátek, případně při náhlém ztížení pracovních podmínek. V letních 

měsících se může jednat o příplatky na práci ve zvýšených teplotních podmínkách. 

Proporcionální náklady rostou přímo úměrně změnu produkce, tyto náklady jsou 

například úkolová mzda či přímý materiál jako je cena šroubu apod. Vývoj 

podproporcionálních nákladů může být způsoben slevami od dodavatelů. 

Fixní náklady se nijak nemění s růstem produkce. Jejich změna je náhlá. Lze se setkat i 

s označením kapacitní náklady. Mění se pouze podíl fixních nákladů připadajících na 

jednotku produkce. Tzn. čím vyšší objem produkce, tím jsou fixní náklady na jednotku 

nižší. Vývoj fixních nákladů zobrazuje obrázek na následující straně. (Král, 2010, s. 80) 
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Vývoj fixních nákladů v závislosti na objemu produkce a jejich skokový nárůst 

 

Obrázek 8:Vývoj fixních nákladů v závislosti na objemu produkce a jejich skokový nárůst 

(Zdroj: Eschenbach, 2004) 
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2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

Cílem kapitoly je zhodnotit současnou situaci podniku. Kapitola obsahuje informace o 

podniku od jeho historického vývoje po současnost. Je zde představeno například 

produktové portfolio, struktura zaměstnanců podniku nebo vize a cíle podniku pro 

představu, kam se chce podnik své budoucí postavení na trhu posouvat. Následně bude 

představen útvar controllingu a informace spojené s nákladovým controllingem. Na tuto 

část naváže analýza nákladových odchylek, jejichž výpočet slouží k zhodnocení a 

sestavení návrhů pro oblasti nedostatků.  Součástí kapitoly je v neposlední čadě finanční 

a strategická analýza podniku, která napomůže tvorbě kvalitní návrhové části. Bude tak 

možné stanovit návrhy odrážející aktuální situaci podniku. 

2.1 Představení podniku ACO Industries, k. s.  

Diplomová práce je zaměřena na nákladový controlling a analýzu odchylek vzniklých v 

podniku ACO Industries., k. s. Jedná se o výrobní podnik, který se nachází na Vysočině, 

a je jedním z mnoha dceřiných společností tvořící skupinu ACO Group. Mateřská 

společnost těchto podniků je v Německém Rendsburgu, kde začíná samotná historie 

společnosti. 

2.2 Vznik a expanze ACO GROUP 

Historické počátky se datují do vzdálenější historie, než samotný vznik společnosti roku 

1946, a to k roku 1780. V tomto roce se člen rodiny Ahlman, námořník Friedrich Ahlman, 

rozhodl pro změnu povolání. To zajistilo jeho budoucí generaci možnost soustředit 

obchodní aktivity do oblasti hutního zpracování. V 19. století v Redsburgu vznikla 

největší slévárna severního Německa. Díky významným obchodům s litinovými vanami 

slévárna roku 1920 vyvážela své produkty až do 50 zemí světa.  

Několik měsíců po skončení druhé světové války se roku 1946 rozhodl potomek F. 

Ahlmana založit společnost ACO se zaměřením na výrobu a prodej betonových prvků s 

využitím ve stavebnictví, betonová okna pro budovy a zemědělské provozy. 

V 60. letech devatenáctého století se výrobní portfolio rozrostlo o nabídku 

prefabrikovaných garáží a odvodňovacích prvků z lepených betonových desek. Díky 
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tomu se společnost stala v 70. letech jedničkou na trhu s odvodňovacími prvky 

vyráběných z tzv. polymerbetonu. 

Významný mezník nastal roku 1972, kdy společnost získala zakázku na odvodnění 

Olympijského stadionu v Mnichově. S výjimkou konání Olympijských her v Moskvě se 

společnost stala dodavatelem odvodňovacích prvků pro stavbu olympijských stadionů až 

do roku 2012, kdy se OH konaly v Londýně. 

O 3 roky později, tedy 1975, firma rozšířila svoji produkci do zahraničí a postavila nové 

závody v Rakousku a Švýcarsku, následně pak ve Francii, USA a Anglii. 

V dnešní době je ACO zastoupeno ve čtyřech kontinentech světa, ve 40 zemích, a to s 30 

výrobními závody. Na celém světě tak skupina ACO GROUP zaměstnává přes 4.800 lidí. 

Mateřská společnost však stále sídlí v Německém Regensburgu a vlastníky je stále rodina 

Ahlman. 

ACO GROUP lze rozdělit do dvou základních skupin, a to na podniky zabývající se pouze 

prodejem, a na podniky výrobní. Každý obchodní i výrobní závod je samostatnou 

jednotkou, tzn. vede vlastní účetnictví a snaží se generovat zisk. 

Mezi nejvýznamnější závody patří: 

- ACO Tiefbau (Německo), 

- ACO Haustechnik (Německo), 

- ACO Passavant (Německo), 

- ACO Industries, k. s. (Česká republika), 

- ACO Technologies plc (Velká Británie), 

- ACO Polymer Products, Inc. (USA), 

- ACO Polycrete Pty Ltd (Austrálie). 

V České republice, kromě závodu v Přibyslavi, jsou další sesterské společnosti: 

- Výrobní závod ACO Industries (Tábor), 

- obchodní ACO Stavební prvky (Jihlava), 

- konstrukční a obchodní společnost ACO Marine (Praha). 
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2.3 ACO Industries, k. s. v Přibyslavi 

Strojírenství má v Přibyslavi historii ještě předtím, než zde vznikl závod společnosti 

ACO. Do roku 1933 se zde vyráběly zemědělské stroje. Téhož roku odkoupila mateřská 

společnost areál a zahájila roční opravu a restrukturalizaci objektu. Rok poté zde byla 

zahájena výroba polymerových prvků, a to pod vedením odborníků na nerezovou ocel z 

mateřské společnosti. Areál byl postupně rozšiřován a zaměstnání zde našlo kolem 600 

zaměstnanců. K dnešnímu dni čítá počet zaměstnanců již víc jak 700. Rozložení koncepce 

pracovníků zobrazuje následující graf. 

 

Graf 1:Sumární stav zaměstnanců k 31. 7. 2019 

(Zdroj: interní dokumenty) 

 

Výraznou změnu areál zaznamenal roku 2000, kdy zde byly vystavěny haly pro 

zpracování nerezu. Dále pak roku 2002, kdy byla postavena mořírna a roku 2007 žárová 

zinkovna. K dalším stavebním úpravám došlo v průběhu roku 2019, kdy v areálu vznikl 

centrální sklad. 

Základní výrobkové portfolio tvoří produkty určené k odvodňování zpevněných ploch, 

budov a čištění odpadních vod. Dále jsou produkty využívány v oblastech stavebnictví, 

výstavbách komunikací a stavbách lodí. 

Díky prudkému rozvoji, marketingu a produktovému managementu se závod v Přibyslavi 

stal významným článkem řetězce ACO GROUP. 
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2.4 Základní informace  

Tato podkapitola obsahuje základní informace o závodu ACO Industries k.s. v Přibyslavi.  

Na obrázku číslo 9 je vyobrazeno logo společnosti. Tímto logem jsou označené veškeré 

produkty, které závod vyrábí. Výjimku tvoří produkty, které podnik vyrábí pro jiné 

prodejce. Příkladem je odběratel koupelny Ptáček, který odkupuje produkty od ACO 

Industries a prodává je sám. Na těchto produktech je tedy logo ACO nahrazeno logem 

koupelny Ptáček.  

Loga jsou vždy decentně umístěna, tzn. nejsou na první pohled vidět. Jedná se o malý 

znak většinou v rohu. 

 

Obrázek 9: Logo společnosti 

(Zdroj: interní dokumenty) 

 

Tabulka číslo 3 obsahuje přehled základních informací o podniku. Jedná se o datum 

vzniku, přesný název obchodní firmy, sídlo, obor podnikání, vlastní kapitál a v neposlední 

řadě jméno jednatele společnosti. 

 

Tabulka 3: Základní přehled informací - vlastní zpracování 

(zdroj: interní dokumenty) 

Datum vzniku 26. května 1993 

Obchodní firma ACO Industries, k.s. 

Sídlo Havlíčkova 260, 582 22 Přibyslav 

IČO 48119458 

Předmět podnikání - koupě zboží za účelem jeho 

dalšího prodeje, 

- kovoobráběčství, 
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- zámečnictví, 

- výroba umělého kamene, 

- vedení účetnictví, 

- povrchové úpravy a svařování 

kovů, 

- galvanizérství, 

- výroba plastových výrobků a 

pryžových výrobků, 

- pronájem a půjčování věcí 

movitých. 

Právní forma Komanditní společnost 

Základní kapitál 28.000.000 Kč, z toho 1.000.000 Kč jako 

nepeněžní vklad 

Jednatel společnosti Ing. Jan Císek 

 

2.5 Finanční analýza 

Tato podkapitola poslouží k poskytnutí obrazu o finanční situaci podniku. Získaná data 

jsou reálná a jsou získána z veřejně dostupného portálu www.justice.cz. Přehled výkazů, 

na základě kterých, budou provedeny následující výpočty, jsou k dispozici k nahlédnutí 

v přílohách A-C. Na portálu jsou k dispozici nejaktuálnější data k roku 2018. Pro analýzu 

budou použity 3 po sobě jdoucí nejaktuálnější roky, tedy 2016-2018. Analýza bude 

provedena pomocí ukazatelů rentability, doby obratu či likvidity. V závěru kapitoly bude 

sestaven Altmanův index, který dokáže s vysokou pravděpodobností naznačit, zda podnik 

zkrachuje. Výsledky reflektující současný stav podniku budou brány v potaz při sestavení 

návrhové části. Práce se zabývá tématem controllingu a nákladů. Nicméně pro stanovení 

relevantních návrhů je nutné provést také finanční analýzu. Na základě toho bode možné 

zvážit, jestli bude nezbytně nutné pro podnik zavést rázná opatření. Jestliže na základě 

finanční analýzy bude zjištěn stav podniku takový, že jeho finanční zdraví je neslučitelné 

s předpokladem fungování podniku v dalších letech, bude nutné hledat razantní možnosti 

změn, které by napomohly snížit náklady podniku a vedly k úsporám.  
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1. Rentabilita 

Nejprve bude provedena rentabilita vlastního kapitálu, která se stanoví jako podíl zisku 

po zdanění na vlastním kapitálu. Výsledná hodnota představuje zhodnocení vkladů 

vlastníků. Výnosnost by měla převyšovat jiné méně rizikové alternativy. Sazba 

termínovaných vkladů se aktuálně pohybuje v rozmezí 0,01 %-3 % p. a. v závislosti na 

délce uložení. Státní dluhopisy se pohybují od roku 2015 rozmezí od -0,11 %-2,1 %.  

Rentabilita aktiv představuje přínosnost aktiv pro podnik. Stanoví se jako podíl zisku před 

zdaněním a úroky na celkových aktivech. Rentabilita tržeb se určí jako podíl zisku před 

daní a úroky na celkových tržbách. Hodnoty pro podnik jsou v následující tabulce. 

Tabulka 4: Rentabilita v letech 2016-2018 

(Zdroj: vlastní zpracování na základě výkazů 2016-2018) 

 

2. Obratovost 

Další část finanční analýzy tvoří výpočet doby obratu zásob, aktiv, pohledávek a závazků. 

Doba obratu představuje počet potřebných dní, kdy podnik přemění dané položky v tržby. 

Tabulka 5: Doba obratu v letech 2016-2018 

(Zdroj: vlastní zpracování na základě výkazů 2016-2018) 

 2016 2017 2018 

Doba obratu aktiv 236,157 247,348 249,777 

Doba obratu zásob 49,128 52,507 47,166 

Doba obratu pohledávek 55,688 54,117 70,046 

Doba obratu závazků 29,515 25,17 34,396 

 

3. Likvidita 

Likvidita představuje schopnost podniku platit své závazky. Dělíme ji do třech skupin, 

její výsledné hodnoty pro podnik jsou v následující tabulce. Běžná likvidita představuje 

 2016 2017 2018 

Rentabilita VK 16,2 % 17,7 % 16,7 % 

Rentabilita aktiv 12,7 % 12,6 % 10,0 % 

Rentabilita tržeb 8,3 % 8,7 % 7,1 % 
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podíl oběžných aktiv na krátkodobých závazcích. Pohotová likvidita představuje stejný 

podíl s tím rozdílem, že oběžná aktiva jsou ponížena o zásoby. Okamžitou likviditu 

určíme jako podíl finančního majetku na krátkodobých závazcích. (Zdroj: dostupné z 

https://financni-analyza.webnode.cz/ukazatele-likvidity/) 

Tabulka 6: Likvidita podniku v letech 2016-2018 

(Zdroj: vlastní zpracování na základě výkazů 2016-2018) 

  2016 2017 2018 

Běžná likvidita 1,536358 1,672073 1,269007 

Pohotová likvidita 0,911156 1,008459 0,822049 

Okamžitá likvidita 0,112693 0,061402 0,032223 

 

4. Altmanův index 

Altmanův index napomáhá odhalit, jestli podnik v následujících 2 letech zkrachuje. 

Pokud se výsledné hodnoty nachází nad hodnotou 1,6, znamená to, že je zkrachování 

podniku nepravděpodobné. Z níže uvedených výpočtů je patrné, že se podnik nepřibližuje 

ani tzv. „šedé zóně“, která značí, že by se podnik měl mít na pozoru. Výpočet se provede 

podle následujícího vzorce.  

 𝑍 − 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 =  0,717 ∗ Č𝑃𝐾/𝐴 + 0,847 ∗ 𝑁𝑍/𝐴 + 3,107 ∗ 𝐸𝐵𝐼𝑇/𝐴 + 0,42 ∗ 𝑉𝐾/𝐶𝑍 + 0,998 ∗ 𝑇/𝐴 

 

Tabulka 7: Altmanův index finančního zdraví v letech 2016-2018 

(Zdroj: vlastní zpracování na základě výkazů 2016-2018) 

Ukazatel Váha 
2016 2017 2018 

absolutní absolutní absolutní 

ČPK/A 0,717 0,11 0,22 0,18 

NZ/A 0,847 0,23 0,26 0,30 

EBIT/A 3,107 0,10 0,13 0,13 

VK/CZ 0,420 0,89 1,30 1,71 

T/A 0,998 1,42 1,46 1,52 

Z-score   2,37 2,76 3,02 

Ohrožen?    NE NE  NE  

 

Rentabilita vlastního kapitálu značně převyšuje jiné možné alternativy pro investory. 

Rentabilita aktiv a tržeb jsou v analyzovaných letech stabilní a nevznikají zde výrazné 

změny. Doba obratu aktiv je téměř konstantní. U zásob je zde patrná snaha o snížení doby 
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obratu v posledním roce. Doba obratu pohledávek se značně zvýšila. Z toho je možné 

usuzovat, že podnik ztrácí sílu svého postavení vůči odběratelům, protože ti si mohou 

stanovit delší dobu splatnosti. U doby obratu závazků vidíme opačnou situaci. Doba 

obratu se zvýšila, což poukazuje na silnější postavení podniku jakožto odběratele. 

Okamžitá likvidita je o něco nižší než doporučované hodnoty. Důvodem může být nízká 

výnosnost a ztrátovost hodnoty peněz držených v pokladnách či na bankovních účtech.  

Běžná a pohotová likvidita je optimální dle doporučených hodnot, a tak se dá 

předpokládat schopnost podniku hradit své závazky. Pomocí Altmanova indexu bylo 

zjištěno, že podniku v příštích letech nehrozí zánik. Z hlediska finančního zdraví lze 

podnik hodnotit jako stabilní. 

2.6 Strategická analýza 

Tato podkapitola bude věnována strategické analýze, která bude rozdělena do dvou částí. 

První bude analýza vnějšího potenciálu a následně bude provedena analýza vnitřního 

potenciálu. Díky strategické analýze zde bude zkrácený a zhuštěný přehled o situaci na 

trhu, na kterém se podnik pohybuje. Vnější analýza napomůže nastínit vývoj 

makroekonomických faktorů, které ovlivňují svým vývojem i vývoj samotného podniku. 

Odhad budoucího vývoje ukazatelů jako je vývoj HDP či inflace napomůže při tvorbě 

návrhové části, kde se zohlední aktuální stav ekonomiky. Stejně tak i vnitřní analýza 

podniku bude významná pro rozhodování o budoucím směřování podniku. Na základě 

toho se budou moci návrhy orientovat buď na změny, které budou pro podnik nákladnější, 

ale zároveň přinesou větší úsporu v oblasti nákladů, nebo se spíše návrhy zaměří na méně 

nákladné projekty, které sice přinesou menší úspory, ale díky menším nákladům na 

realizaci nebude ohrožen budoucí chod podniku.  

1. Analýza vnějšího potenciálu 

Analýza vnějšího potenciálu, jinak řečeno analýza makroprostředí, poukazuje na vlivy, 

které podnik svou existencí nemůže nijak ovlivnit. Tyto vlivy však na podnik působí ve 

značné míře. Zde budou uvedeny nejpoužívanější makroekonomické ukazatele, které 

tvoří nedílnou součást strategické analýzy. Prvním zmíněným je vývoj HDP. Vývoj HDP 

od roku 2000 je k nahlédnutí v příloze D. HDP dosáhlo nejvyšších hodnot v roce 2006.  

Poté následoval hluboký propad v roce 2009. V dalších letech se HDP těšilo pozitivnímu 

vývoji až na menší pokles v letech 2016 a 2018. (Český statistický úřad, online) 



39 

 

 Podle ministerstva financí jsou odhady na budoucí vývoj HDP takové, že ekonomika 

zpomalí na 2 % a v roce 2020 nastane lehké oživení na 2,2 %. (Ministerstvo financí, 

online) 

 Další makroekonomický ukazatel, který bude uveden, je inflace. Vývoj inflace od roku 

2000 je k nahlédnutí v příloze E. Podle historického vývoje došlo k největšímu 

zhodnocení koruny v roce 2008 vlivem změny sazeb DPH. Následný růst nastal v roce 

2009 v důsledku růstu cen nemovitostí. V roce 2015 se ČR potýkala téměř s nulovou 

inflací, kterou měly za následek nízké ceny pohonných hmot a potravin. (Novinky, 

online). 

Součástí strategické analýzy je zhodnocení vývoje tržeb v odvětví, ve kterém podnik 

vykonává svoji ekonomickou činnost. Vývoj tržeb v letech 2000-2018 je k nahlédnutí 

v příloze F. Podnik spadá do odvětví NACE Rev. 2: 2599 VL - Manufacture of other 

fabricated metal products nec (Very Large Companies). Graf zobrazuje vývoj celého trhu 

(suma trhu), hodnoty po podnik ACO industries k.s. a průměrné hodnoty trhu. Z grafu je 

patrné, že ACO Industries k.s. patří k lídrům na trhu, protože jeho tržby jsou ve všech 

minulých letech vyšší než průměr trhu. 

2. Analýza vnitřního potencionálu  

Základ ACO Group tvoří silná základna dceřiných společností po celém světě. Díky tomu 

mají obchodní kontrakty téměř všude. Je nepravděpodobné, že by s příchodem nového 

konkurenta na trh mělo mít ACO potíže s přežitím. Zejména také proto, že závod 

v Přibyslavi je zaměřen spíše na výrobu a prodává produkty jiné dceřiné společnosti, která 

se zaměřuje na prodej. Viz kap. 2.2 Vznik a expanze ACO GROUP. Tuto skutečnost 

dokládá i fakt, že pro vznik konkurenta, který by dokázal ochromit životaschopnost 

podniku, by byla nutná značná počáteční investice do podniku. Pokud by se něco 

takového mělo stát, podnik by na vzniklou situaci mohl včas reagovat. 

Pro analýzu vnitřního potencionálu bude využit Porterův model 5ti sil. 

Hrozba konkurence v odvětví 

Dle databáze Amadeus je podniků v oboru NACE 2599 je 91. Všechny tyto podniky se 

však nespecializují na stejnou výrobu jako ACO Industries k.s. Z databáze, která byla 

seřazena dle tržeb, bylo jasně vidět, že podnik si drží postavení prvních příček. Tím, že 

podnik vyrábí širokou škálu produktů, je prakticky nemožné najít významného 
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konkurenta, který by ohrožoval existenci podniku. Jako konkurent na českém trhu může 

být označena například společnost ALCAPLAST a.s. zabývající se venkovním 

koupelnovým odvodněním. 

Hrozba substitutů 

Jako substituty ohrožující prodej nerezových výrobků lze označit stejné produkty 

z plastu. Zde se mohou pomítnout právě konkurenční produkty společnosti ALCAPLAST 

a.s. 

Vyjednávací síla odběratelů 

Odběratele ve většině případů tvoří právě dceřiné společnosti, které produkty prodávají. 

Proto je zde vyjednávací síla odběratelů velmi nízká. Důsledkem jsou předem definované 

vztahy mezi dceřinými společnostmi. 

Vyjednávací síla dodavatelů 

Přímé informace o tom, kdo přesně je dodavatel podniku nebyly pro práci poskytnuty. Ze 

znalosti podniku však lze usuzovat, že spoustu komponentů podnik vytváří sám. Dodáván 

mu je pouze surový materiál, obalový materiál či drobné komponenty. Tyto informace 

nejsou veřejně dohledatelné, z interních zdrojů je však patrné, že podnik využívá dodávky 

jak od lokálních výrobců, tak z celého světa. 

2.7 Organizační struktura 

Závod ACO v Přibyslavi je tvořen devíti útvary a každý je řízen samostatným ředitelem. 

Útvary se dále dělí kaskádově do oddělení, středisek a následně do směn. Celkové 

zastřešení společnosti zaujímá pozice generálního ředitele. 

Jedná se o útvary: 

- výrobní útvar, 

- výroba forem, 

- personální útvar, 

- finanční útvar, 

- kvalita, 

- obchod, 

- produktový management, 

- nákup, 

- logistika. 
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Obrázek 10: Organizační struktura závodu Přibyslav 

(Zdroj: Interní dokumenty) 

 

2.8 Produktové portfolio 

Produktové portfolio společnosti je tvořeno 2 základními skupinami. Jedná se o rozdělení 

na vnitřní a vnější odvodnění. Mezi vnitřní odvodnění patří zejména hygienické vpusti a 

žlaby, štěrbinové a krabicové žlaby. Využití je zejména v potravinářských provozech. 

Mezi společnosti, pro které ACO tyto produkty v minulosti vyrábělo, patří například KFC 

nebo pivovar Budweiser. Základní portfolio je zobrazeno na následujícím obrázku. Ke 

každému produktu existuje samostatná produktová řada, kde jsou různé velikosti a 

způsoby provedení. 
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Obrázek 11: Produktové portfolio – základní přehled - vlastní zpracování 

(Zdroj: Interní dokumenty) 

Jako podskupinu vnitřního odvodnění je možné označit koupelnovou řadu odtokových 

kanálů a roštů. Významným odběratelem těchto produktů je například společnost 

koupelny Ptáček. 

 

Obrázek 12: Produktové portfolio - hygienic - vlastní zpracování 

(Zdroj:Interní dokumenty) 
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Skupinu vnějšího odvodnění tvoří skupina ACO Drain, což jsou žlaby z polymerbetonu 

a polypropylenu s pozinkovanými hranami. I zde platí široká rozmanitost produktů. 

Nejedná se o pouze tyto 4 vzorové příklady, ale o širokou škálu modifikací a specifik. 

 

Obrázek 13: Produktové portfolio - polymerbeton - vlastní zpracování 

(Zdroj: Interní dokumenty) 

Jako podskupinu venkovního odvodnění lze uvést nerezové potrubí ACO Pipe. Jedná se 

o alternativu k plastovým a litinovým odpadním systémům. Produktovou řadu trubek, 

jejichž průměr je od 40 mm do 6000 mm, doplňují tvarovky, což představuje kolena, 

odbočky, přechodky a zátky hrdel v různých velikostech a úhlech 

 

Obrázek 14:Produktové portfolio – ACO Pipe - vlastní zpracování 

(Zdroj: Interní dokumenty) 

Vše je vyráběno ve dvou materiálech, které se liší tloušťkou materiálu, a tím i odolností 

vůči vlivům chemikálií. 

Podnik vyrábí velké množství výrobků a představit je zde všechny je prakticky nemožné. 

Výše uvedené členění představuje základní přehled o produktech. Pro představu 

obsáhlosti produktového portfolia je v příloze č. 1 seznam všech skupin výrobků. Je však 

nutno podotknout, že v příloze jsou vyobrazeny pouze skupiny produktů. Každá skupina 
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obsahuje 20 i více samostatných výrobků. Liší se například úhlem či délkou. Viz obrázek 

16.  

2.9 Vize a cíle 

Nedílnou součástí úspěchu každého podniku je vědět, jaké je jeho místo nyní a kam se 

chce v budoucnu posouvat, jakými principy a vystupováním chce vyjadřovat své 

postavení a s jakými hodnotami se ztotožňuje. Z toho pak vyplývá stanovení cílů, strategií 

a prostředků, kterými chce vytyčených cílů dosáhnout. 

Cílem společnosti je udržet si postavení jedničky na trhu s odvodňovacími systémy a 

zároveň ovládnout a stát se jedničkou i na trzích, které dosud neovládá. 

Strategií je využívat neustále všechny příležitosti, které se naskytnou na rozvíjejících se 

trzích Evropy, stejně jako využívání dynamiky, kterou disponují trhy v Asii, Americe i 

Blízkém východě. 

SW-OT analýza  

Aby ACO mohlo dosahovat svých cílů, je nutné podporovat a rozvíjet své silné stránky a 

využívat je ke zdolávání příležitostí. Zároveň se snažit snižovat až eliminovat slabé 

stránky a odvracet hrozby, které na podnik působí.  

Tabulka 8:SWOT analýza - vlastní zpracování  

(Zdroj: osobní konzultace) 

Silné stránky 

(Strenght) 

o postavení silného zaměstnavatele 

na Vysočině, 

o kvalita výroby, 

o individuální přístup k zákazníkům 

(zakázková výroba na přání), 

o silné postavení na trhu. 

Slabé stránky 

(Weaknesses) 

o ohrožení životního prostředí (práce 

s chemikáliemi), 

o nezájem na straně personálu při 

výrobě (často se chyba v produktu 

odhalí až v závěrečné fázi výroby) 

Příležitosti 

(Opportunities) 

o vstup na neovládnuté trhy, 

o využívání moderních technologií, 

o spolupráce se školami. 

o navyšování výrobních kapacit. 

 

Hrozby 

(Trheats) 

o nedostatek kvalifikovaných 

pracovníků (nízká nezaměstnanost), 

o substituční produkty konkurence 
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Podnik je nucen neustále analyzovat své okolí a sama sebe, aby si udržel své postavení 

na trhu a upevňoval vztahy s veřejností. Takováto analýza podniku pomůže vhodně zvolit 

strategii, která bude rozvíjet silné stránky a podporovat příležitosti a zároveň sníží dopad 

slabých stránek na podnik a odvrátí zcela nebo alespoň částečně hrozby, které na podnik 

působí. Dnešní situace na trhu práce, kdy je velké množství nabídek pracovních 

příležitostí, jsou ohroženy silné stránky podniku, a to zejména jeho postavení jako 

zaměstnavatele. Konkuruje mu v tomto ohledu několik firem z okolí. Přesto si tuto pozici 

snaží udržet, a to nejen mzdou, kterou nabízí pracovníkům, ale také benefity. Mezi 

nejvýznamnější příležitost, kterou podnik podporuje, je rozvoj využívání moderních 

technologií. Každoročně investuje do obnovy strojů a zařízení, které jsou nezbytnou 

součástí výroby a umožňují vytvářet kvalitní produkty, a tím si zajišťují postavení lídra 

na trhu s odvodňovacími prvku. Jedná se o rozsáhlé investice do laserových přístrojů, 

lisů, ohraňovacích přístrojů a rozvoje areálu – například nová logistická hala a nákladní 

vrátnice. Pro rok 2019 jsou investice plánovány do výše 5,8 mil EUR. Spoluprací se 

školami se podniku může dosáhnout jisté eliminace hrozby, která je v dnešní době 

aktuální. Vzhledem k situaci na českém trhu práce roste nedostatek kvalifikované 

pracovní síly. Tento negativní fenomén se snaží podnik eliminovat spoluprací s vysokými 

školami s technickým zaměřením, například VUT a ČVUT v Praze, tak se středními 

odbornými školami, VOŠ, OA a SOUT Chotěboř a VOŠ SPŠ Žďár nad Sázavou, se 

zaměřením na profese jako jsou obráběči kovů, svářeči a zámečníci. Podnik nabízí 

studentům škol vykonávat zde praxi v rámci studia, nabízí podporu při závěrečných 

pracích, exkurze, brigády a firemní akce. 

 



46 

 

 

 

2.10 Začlenění controllingu ve společnosti 

Pro útvar controllingu ACO Industries k. s. pracují 3 zaměstnanci a útvar zaujímá pozici 

štábu. Controlling je spjat s finančním oddělením, a proto sdílí tito pracovníci kancelář s 

pracovníky finančního oddělení, což znázorňuje následující obrázek. 

 

Obrázek 15 : Začlenění controllingu v podniku 

(Zdroj: Interní dokumenty) 

Controlling můžeme rozdělit na dvě části, kterými se zabývá. Jedná se o finanční 

controlling, který se zabývá odchylkami v budgetu a skutečností na základě výkazů. 

Druhou částí je výrobní controlling, který se zaměřuje na odchylky ve výrobě a cenové 

odchylky. 

Hlavní náplní controllingu je sestavování plánovaných investic, plán výnosů a nákladů a 

následná hodnocení skutečných výsledků včetně vyčíslení odchylek a návrhů na nápravná 

opatření.  

Reporting 

Mezi důležitou náplň práce controllingového útvaru patří tvorba reportingu, který 

obsahuje: 

- analýzu odchylek vznikajících oproti plánům, 

- význam vznikajících trendů ve vývoji sledovaných veličin, 
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- analýzu vztahů mezi veličinami. 

Veškeré procesy, které oddělení vytváří, jsou reportovány jak řediteli závodu ACO 

Přibyslav, tak do Německa mateřské společnosti. Reporting je tvořen na týdenní, měsíční 

a roční bázi. 

Na týdenní bázi se sleduje hodnota faktur a objednávek, likvidita. Na měsíční bázi pak 

výsledovka sestavovaná podle německého GAAPu, což jsou německé účetní principy. 

Další sledovanou položkou je rozvaha a výkaz likvidita, což je výkaz Cash-flow, ale 

pouze pod jiným názvem. Dále pak nepřímé náklady, investice. Významnou sledovanou 

položkou je report o prodejích a maržích za skupinu ACO Group a mimo skupinu. Roční 

báze pak sleduje plánování na následující rok. V květnu probíhá Forecast 1 a zabývá se 

upřesněním plánu. V říjnu následuje Forecast 2 a upřesňuje Budget do konce roku. 

Samotný Budget řeší společnost na přelomu říjen/listopad. 

2.11 Nákladový controlling 

Podstatou nákladového controllingu je nejen analýza odchylek nákladů, ale zejména 

jejich efektivní využívání, protože je spojen právě s řízením zisku.  

Nejprve bude provedeno horizontální a vertikálním zhodnocením nákladů a následně 

popsán způsob členění nákladů. Pro účely diplomové práce jsou zpracovány tabulky 

horizontální a vertikální analýzy nákladů z výkazu zisku a ztrát zveřejněných na 

webovém portálu www.justice.cz.  

 

Horizontální analýza se zabývá srovnáním nákladů z časového hlediska. 

Z přehledu horizontální analýzy můžeme vyčíst trend v oblasti rostoucích osobních 

nákladů. Tento trend je zapříčiněn zvyšujícím se počtem zaměstnanců a tendencí firmy 

rozšiřovat své pole působnosti v oblasti odvodňovacích systémů. Snahu o expandování 

podniku dokládá i fakt vzrůstajících odpisů, což značí nákup nových strojů. Jak již bylo 

zmíněno výše, podnik v minulém roce začal s výstavbou nového skladu a s tím byl spojen 

i nákup nových vysokozdvižných vozíků. Snaha o uspokojení širšího spektra zákazníků 

podložena i trendem výkonové spotřeby, který měl stejný trend jako produkce výkonů. 

Nárůst nákladových úroků je opět spojen s rozsáhlou investicí, a tudíž využitím úvěrů. 

Kladně můžeme hodnotit pokles ostatních finančních nákladů. 
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Tabulka 9: Horizontální analýza - vlastní zpracování 

(Zdroj: Interní dokumenty) 

  2018 2017 2016 2015 

% změna  

2018/2017 

% změna  

2017/2016 

% změna  

2016/2015 

výkonová spotřeba 1 004 276 880 698 804 617 790 985 14,03 % 9,46 % 1,72 % 

náklady na prodej zboží 76 714 27 414 27 500 23 658 179,84 % -0,31 % 16,24 % 

spotřeba materiálnu a 

energie 687 066 639 337 571 221 576 225 7,47 % 11,92 % -0,87 % 

služby 240 496 213 947 205 896 191 102 12,41 % 3,91 % 7,74 % 

osobní náklady 471 919 416 231 399 969 360 509 13,38 % 4,07 % 10,95 % 

mzdové náklady 347 277 306 232 295 530 265 857 13,40 % 3,62 % 11,16 % 

náklady n sociální a 

zdravotní pojištění 124 642 109 999 104 439 94 652 13,31 % 5,32 % 10,34 % 

odpisy DHM a DNM 71 205 66 346 56 032 49 366 7,32 % 18,41 % 13,50 % 

ostatní provozní 

náklady 58 119 44 405 37 865 33 861 30,88 % 17,27 % 11,82 % 

ZC prodaného DM 250 0 1 795 0 100,00 % -100,00 % 100,00 % 

ZC prodaného materiálu 57 374 43 811 35 385 33 314 30,96 % 23,81 % 6,22 % 

daně a poplatky 495 594 685 547 -16,67 % -13,28 % 25,23 % 

nákladové úroky a 

podobné náklady 3 148 2 236 1 234 1 500 40,79 % 81,20 % -17,73 % 

ostatní finanční 

náklady 20 544 26 979 9 134 16 360 -23,85 % 195,37 % -44,17 % 

daň z příjmů za 

běžnou činnost 21 299 23 571 20 518 27 929 -9,64 % 14,88 % -26,54 % 

odložená splatná 23 073 23 815 20 325 26 315 -3,12 % 17,17 % -22,76 % 

Splatná -1 774 -244 193 1 614 627,05 % -226,42 % -88,04 % 

 

Vertikální analýza poměřuje náklady jednotlivých druhů vzhledem k celkovým 

nákladům a tento poměr je opět vyjádřen v procentech. Jak již bylo zmíněno výše, ACO 

Industries k.s. je výrobním podnikem, což značí, že největší podíl na nákladech má 

výkonová spotřeba. Tento poměr by se měl měnit v závislosti na změně růstu tržeb. 

Druhou nejvýznamnější položkou jsou osobní náklady, jejichž největší část tvoří mzdové 

náklady. 
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Tabulka 10: Vertikální analýza vlastní zpracování 

(Zdroj: Interní dokumenty) 

   2018 2017 2016 2015 

A výkonová spotřeba 60,85 % 60,30 % 60,53 % 61,77 % 

A1 náklad n prodej zboží 4,65 % 1,88 % 2,70 % 1,85 % 

A2 spotřeba materiálnu a energie 41,63 % 43,78 % 42,97 % 45,00 % 

A3 služby 14,57 % 14,65 % 15,49 % 14,92 % 

D osobní náklady 28,59 % 28,50 % 30,09 % 28,15 % 

D1 mzdové náklady 21,04 % 20,97 % 22,23 % 20,76 % 

2 

náklady n sociální a zdravotní 

pojištění 7,55 % 7,53 % 7,86 % 7,39 % 

E1 odpisy DHM a DNM 4,31 % 4,45 % 4,21 % 3,86 % 

F ostatní provozní náklady 3,52 % 3,04 % 2,85 % 2,64 % 

F1 ZC prodaného DM 0,02 % 0,00 % 0,14 % 0,00 % 

F2 ZC prodaného materiálu 3,48 % 3,00 % 2,66 % 2,60 % 

F3 daně a poplatky 0,03 % 0,04 % 0,05 % 0,04 % 

J 

nákladové úroky a podobné 

náklady 0,19 % 0,15 % 0,09 % 0,12 % 

K ostatní finanční náklady 1,24 % 1,85 % 0,69 % 1,28 % 

L daň z příjmů za běžnou činnost 1,29 % 1,61 % 1,54 % 2,18 % 

L1 odložená splatná 1,40 % 1,63 % 1,53 % 2,06 % 

L2 Splatná -0,11 % -0,20 % 0,01 % 0,13 % 

 

Následující graf č. 2 zobrazuje rozložení celkových nákladů. Je tedy patrné, že podnik si 

udržuje v letech stejné poměrové rozložení nákladů. Tzn., že největší část, cca 60 %, tvoří 

výkonová spotřeba, cca 30 % tvoří osobní náklady a zhruba 10 % jsou ostatní náklady. 

Dá se tedy předpokládat, že tento trend si bude podnik chtít udržet i do budoucna. 
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Graf 2: Poměr nákladů - vývoj v letech - vlastní zpracování 

(Zdroj: Interní dokumenty) 

2.11.1 Tvorba rozpočtu 

Otázka plánování rozpočtu ve společnosti ACO Industries k.s. probíhá ve třech fázích, a 

to jako sestavení Budgetu na přelomu říjen/listopad. Následně je stanoven Forecast 1, 

který se týká upřesnění plánu a probíhá v měsíci květnu. Na něj v říjnu navazuje Forecast 

2, který na základě dosavadního vývoje upřesňuje vývoj do konce roku. 

Hospodářský rok je vždy stanoven od 1. ledna do 31. prosince. ACO Industries k.s. je 

auditovaná společnost, a proto jsou její účetní závěrky auditovány auditorskou 

společností, která je zvolena na zasedání valné hromady. V roce 2018 jej auditovala 

společnost Rödl & Partner a výroční zprávy jsou zveřejňovány ve sbírce listin, které jsou 

vedeny u Krajského soudu v Hradci Králové. 

Pro účely diplomové práce byla poskytnuta data za hospodářský rok 2018 a aktuální data 

k 9/2019. Vzhledem k tomu, že se jedná o data dosud nezveřejněná, společnost požaduje 

jejich úpravu, aby nebyla zveřejněna přesná čísla. Na základě dohody s Filipem Glattem 

jsme veškerá data vynásobili/vydělili několika čísly. Poměr čísel zůstal zachován a  

odráží stav společnosti, respektive za jednu zvolenou výrobní divizi, v našem případě 

nerez. Čísla zobrazená v podkladech jsou v tisících Kč. Jak již bylo zmíněno v cílech 

práce, orientuji se pouze na jednu výrobní divizi, tudíž i následující data se vztahují k části 

podniku, nejedná se tedy o nákladové položky za celou firmu. 
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2.11.2 Rozpočtová výsledovka a její položky 

Rozpočtová výsledovka se sestavuje vždy za dané hospodářské období. Následující 

obrázek zobrazuje výsledovky za roky 2017, 2018, budget za 2019, Forecast 2 za rok 

2019 a budget na rok 2020. První tabulka tedy představuje reálná data z minulých let a 

odhady pro rok 2019 a 2020. Druhá tabulka představuje detail aktuálních dat z roku 2019 

ke konci září. Podnik tvoří výsledovku v takovémto rozsahu zejména kvůli požadavkům 

mateřské společnosti. Detailněji budou náklady analyzovány v další podkapitole. Podnik 

při sestavování plánů na další období vychází z minulých období.  

Při následném porovnání skutečného stavu a plánu využívají v podniku nepsaného 

pravidla, že odchylky do 5 % jsou v pořádku a není potřeba se jimi zabývat. 

Tabulka 11: Rozpočtová výsledovka – kumulovaná verze 

(Zdroj: interní dokumenty) 

local currency ACT 2017 ACT 2018 BGT 2019 FC II 2019 BGT 2020 

1 Gross Sales to Group 

Companies 388 966 427 087 466 370 439 765 458 403 

2 Gross Sales to Third 

Parties 26 384 28 207 38 048 33 184 33 842 

Total Gross Sales 415 349 455 294 504 418 472 949 492 245 

3 Sales Reductions -288 -417 -486 -179 -186 

Total Net Sales 415 061 454 878 503 933 472 770 492 059 

Direct Costs 0 0 0 0 0 

Standard Costs of Goods 

Sold -267 937 -298 898 -335 058 -299 529 -319 013 

4 Production Parts -254 260 -284 071 -318 526 -285 033 -303 574 

5 Purchased Parts 0 0 0 0 0 

6 Freight to Customers -8 589 -9 122 -10 171 -8 864 -9 441 

7 Direct Distribution Costs -5 087 -5 705 -6 360 -5 632 -5 998 

8 Commissions to Agents 0 0 0 0 0 

Sales Margin I 147 124 155 979 168 875 173 241 173 046 

9 Production Variances -3 910 -6 827 0 -6 061 0 

10 Price Variances 4 261 3 087 0 -2 211 0 

Sales Margin 2 / 

Contribution Margin 147 476 152 240 168 875 164 969 173 046 

SM 2 / Contribution % 35,51 % 33,44 % 33,48 % 34,88 % 35,15 % 
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Tabulka 12: Rozpočtová výsledovka - měsíční výsledky 

(Zdroj: interní dokumenty) 
 

Popisky řádků 

Součet 

z Jan 

Součet 

z Feb 

Součet z 

Mar 

Součet 

z Apr 

Součet z 

May 

Součet 

z Jun 

Součet 

z Jul 

Součet 

z Aug 

Součet 

z Sep 

1 37 487 38 244 40 769 41 664 43 746 38 371 43 199 36 914 38 705 

1 Gross Sales to Group 

Companies 35 058 35 497 37 623 39 053 40 700 36 007 40 355 34 071 35 767 

2 Gross Sales to Third 

Parties 2 429 2 747 3 147 2 612 3 046 2 364 2 844 2 844 2 938 

3 9 21 13 15 11 15 19 20 13 

other_costs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Other_incomes 9 21 13 15 11 15 19 20 13 

4 22 793 21 047 24 191 26 195 26 270 23 846 26 559 21 654 23 389 

DC_Cooperation 800 735 905 1 049 1 298 1 086 1 160 1 248 977 

DC_Material 36 553 34 485 35 347 35 010 35 340 32 963 30 225 30 552 29 608 

DC_Overhead_Material 451 365 447 428 443 434 420 436 453 

DC_Personnel 5 757 5 324 5 112 5 789 6 022 5 141 5 697 4 745 5 168 

DC_Rest 2 032 636 1 422 993 1 305 1 552 951 1 381 1 814 

Other_incomes -22 800 -20 497 -19 042 -17 074 -18 138 -17 331 -11 894 -16 709 -14 631 

vnitro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 760 745 1 296 604 1 155 923 1 246 718 1 009 

DC_Freight 760 745 1 296 604 1 155 923 1 246 718 1 009 

7 886 711 927 844 1 054 902 923 728 787 

DC_Cooperation 6 4 5 6 5 3 5 3 0 

DC_Material 188 149 236 108 195 73 132 83 156 

DC_Overhead_Material 120 48 90 66 149 65 72 73 76 

DC_Personnel 518 476 483 574 619 583 626 479 487 

DC_Rest 55 33 112 90 86 179 88 90 68 

10 0 0 0 0 -3 0 0 0 0 

Other_incomes 0 0 0 0 -3 0 0 0 0 

Celkový součet 61 934 60 768 67 196 69 322 72 233 64 056 71 946 60 035 63 903 

 

Výsledovka společnosti je daleko obsáhlejší a člení se na více položek. Pro potřeby 

diplomové práce byla poskytnuta kumulovaná verze. První součtový řádek rozpočtové 

výsledovky tvoří výnosy ze skupiny a výnosy k třetím osobám. Jak již bylo zmíněno výše, 

ACO Industries k.s. je členem skupiny ACO GROUP. Závod v Přibyslavi je z velké části 

pouze výrobní, a tudíž většinu své produkce prodává jiným členům skupiny, kteří se 

zaměřují především na prodej. Total Gross Sales v období 1-9/2019 jsou 352 099 tis. Kč. 

To znamená, že skutečné prodeje jsou nižší o více jak 100 000 tis., než bylo plánováno 

na Forecast 2. 

Další součtový řádek představují Sales Reduction, což jsou například poskytnuté slevy. 

4. součtový řádek jsou tzv. Production Parts, což můžeme přeložit jako výrobní dílny. 
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Zkratka DC značí Direct Cost, tudíž přímé náklady. Největší položky tvoří náklady na 

materiál, což představuje nákup nerezových plátů pro výrobu tvarovek, trubek a žlabů a 

personální náklady. Bližší detail nákladových účtů bude zobrazen v této podkapitole u 

obrázku č. 15.  Pod popiskem řádku č. 6 DC Freight a to představuje přímé náklady na 

dopravu k zákazníkům. Součtový řádek 7 představuje na první pohled stejné položky, 

nicméně se nejedná o to samé, co v součtovém řádku 4. Jde o Direct Distribution Costs, 

což jsou náklady na přepravu. Suma součtových řádku 4,6,7 nám udává náklady na 

prodané zboží. Prodejní marži získáme součtem řádků 1 a 3 od nichž odečteme sumu 

řádků 4, 6, 7 a 10. Položka 10 představuje cenové variace. 

2.11.3 Analýza a interpretace odchylek rozpočtové výsledovky 

Pro lepší byla zpracována následující tabulku, která obsahuje více informací než výše 

uvedené tabulky s kumulovanými položkami. 

Tabulka 13:Odchylky od Budgetu - vlastní zpracování 

(Zdroj: Interní dokumenty) 

local currency BGT 2019 

predikce 

do konce 

roku 

absolutní 

odchylka 

od budgetu 

relativní 

odchylka 

od budgetu 

1 Gross Sales to Group 

Companies 466 370 445 506 -20 864 -4 % 

2 Gross Sales to Third 

Parties 38 048 33 292 -4 757 -13 % 

Total Gross Sales 504 418 478 798 -25 620 -5 % 

3 Sales Reductions -486 -181 305 -63 % 

Total Net Sales 503 933 478 617 -25 315 -5 % 

Direct Costs 0 0 0  
Standard Costs of Goods 

Sold -335 058 -298 516 36 541 -11 % 

4 Production Parts -318 526 -284 070 34 457 -11 % 

5 Purchased Parts 0 0 0  
6 Freight to Customers -10 171 -8 834 1 337 -13 % 

7 Direct Distribution Costs -6 360 -5 613 748 -12 % 

8 Commissions to Agents 0 0 0  
Sales Margin I 168 875 180 101 11 226 7 % 

9 Production Variances 0 50 731 50 731 100 % 

10 Price Variances 0 -2 949 -2 949 100 % 

Sales Margin 2 / 

Contribution Margin 168 875 169 072 197 0 % 

SM 2 / Contribution % 33,48% 47,08% 0,14 41 % 
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Tabulka 14:Odchylky od Forecast 2 - vlastní zpracování 

(Zdroj: Interní dokumenty) 

local currency FC II 2019 
leden až 

září 2019 

absolutní 

odchylka 

od Forecast 

2 

relativní 

odchylka 

od Forecast 

2 

1 Gross Sales to Group 

Companies 439 765 334 130 -105 635 -24 % 

2 Gross Sales to Third 

Parties 33 184 24 969 -8 215 -25 % 

Total Gross Sales 472 949 359 099 -113 850 -24 % 

3 Sales Reductions -179 -136 43 -24 % 

Total Net Sales 472 770 358 963 -113 807 -24 % 

Direct Costs 0 0 0  
Standard Costs of Goods 

Sold -299 529 -223 887 75 642 -25 % 

4 Production Parts -285 033 -213 052 71 981 -25 % 

5 Purchased Parts 0 0 0  
6 Freight to Customers -8 864 -6 625 2 238 -25 % 

7 Direct Distribution Costs -5 632 -4 210 1 422 -25 % 

8 Commissions to Agents 0 0 0  
Sales Margin I 173 241 135 076 -38 166 -22 % 

9 Production Variances -6 061 -6 061 0 0 % 

10 Price Variances -2 211 -2 211 0 0 % 

Sales Margin 2 / 

Contribution Margin 164 969 126 804 -38 166 -23 % 

SM 2 / Contribution % 34,88 % 35,31 % 0 1 % 

 

Predikce do konce roku je vypočtena jednoduchým vztahem, kdy byla vzata reálná čísla 

za FC2, tzn. sloupec leden až září 2019, a vydělila je devíti měsíci a následně vynásobila 

12 měsíci, díky čemuž dostaneme roční odhad. Jedná se o jednoduchý propočet. Z výše 

uvedených tabulek je patrné, že podnik nedosahoval stanovených cílů v období FC2 a na 

základě toho předběžné výpočty ukazují, že nedosáhne ani hodnot stanovených pro celý 

rok. Nedosažení cílových hodnot může být důsledkem zhoršení situace na trhu, kdy 

zákazníci mohou preferovat substituty k produktům ACO Industrie k.s. Mohou to být 

například výrobky z plastů.  

Jak již bylo zmíněno výše, podnik při analýze odchylek používá nepsané pravidlo, které 

říká, že odchylky do 5 % nejsou pro podnik zajímavé, a řešení toho, proč vznikly, by 

přineslo dodatečné náklady. 
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Z výše uvedené tabulky tedy vyplývá, že podnik plánuje na další období obezřetně a 

dobře, protože pokud se podíváme na tabulku, kde je porovnán Budget a predikci do 

konce roku, položky Gross a Net Margin se od plánu liší o -5%., Dále pak Sales Margin 

o 7%, což je velmi blízko stanoveným limitům. Sales Reduction, což představuje 

například slevy zákazníkům, jsou o 63 % nižší, než byly původně plánovány. Tento 

výsledek lze hodnotit jako velmi kladný, protože se podařilo vytvořit úspory na 

poskytnutých skontech. Když porovnáme tuto položku s Total Net Sales, je zde vidět, že 

i když podnik snížil výši skont, jeho prodeje se nezvýšily o tolik, což by se dalo v takové 

situaci předpokládat. Standard Cost of Goods of Sales vychází o 11 % méně, než jak byly 

plánovány, stejně tak i Production parts. Dále pak vyšší, než byly plánované, vychází i 

položky Freight to Custommers a Direct Distribution Costs. Pokud tomu bude tak i reálně 

po skončení hospodářského roku, bude podnik u těchto položek zjišťovat příčiny vzniku 

odchylek. 

Při srovnání odchylek mezi Forcast 2 a Budget můžeme vidět, že v období FC2 byly 

odchylky vyšší, a předpokládaný trend udává, že do konce roku by se měly snížit. Tento 

jev byl zapříčiněn tím, že v obdobích letních měsíců neměl podnik tak vysoké zakázky 

jako v minulých letech. Předpokládala se však větší zakázka na období podzimu, a to je 

důvod, proč odchylka ke konci roku vychází nižší než, jaká byla reálně při srovnání 

Forecast 2. 

2.11.4 Detailnější analýza nákladových položek výsledovky 

Pro přehled veškerých nákladů byly zpracovány odchylky nákladů podle syntetických 

účtů, na které podnik v průběhu roku účtuje. Na základě kvalifikovaných odhadů 

odborníkem z firmy bylo rozhodnuto o rozdělení nákladů na variabilní a fixní. Jako fixní 

náklady z tabulky č. 11 lze označit: 

- Daň silniční, 

- opravy a údržba, 

- náklady na reprezentaci, 

- odpisy, 

- daň z nemovitostí, 

- mzdy společníků, 
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- spotřeba energií, 

- rezervy, 

- mzdové náklady, 

- sociální náklady, 

- dary. 

Ostatní náklady lze označit jako variabilní. 

 

Tabulka 15:Detail nákladových položek - vlastní zpracování 

(Zdroj: Interní dokumenty) 

SA 
popis dle směrové účtové osnovy pro rok 

2019 

Total 

2018 

predikce 

do 

konce 

roku 

2019 

absolutní 

změna 

nákladů 

% změna 

nákladů 

504  Prodané zboží 21 507 14 338 -7 168 -33,33% 

511  Opravy a udržování 4 604 3 998 -606 -13,16% 

512 Cestovné 2 936 2 725 -211 -7,20% 

531 Daň silniční 5 0 -5 -100,00% 

538 Ostatní daně a poplatky 21 19 -3 -12,11% 

541 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 

nehmotného 

 a hmotného majetku 70 0 -70 -100,00% 

544 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 8 3 -5 -64,44% 

548 Ostatní provozní náklady 2 428 2 096 -332 -13,67% 

549 Manka a škody z provozní činnosti 97 14 -83 -85,43% 

554 Tvorba a zúčtování ostatních rezerv  -961 5 856 6 817 -709,58% 

558 

Tvorba a zúčtování zákonných opravných 

položek 

 v provozní činnosti -45 -6 39 -86,55% 

563 Kurzové ztráty 5 351 4 041 -1 309 -24,47% 

581  Změna stavu nedokončené výroby 268 -2 531 -2 799 

-

1043,00% 

582  Změna stavu polotovarů vlastní výroby  -1 130 804 1 934 -171,13% 

591 Daň z příjmů z běžné činnosti - splatná 6 468 -105 -6 573 -101,62% 

592 Daň z příjmů z běžné činnosti - odložená 1 449 0 -1 449 -100,00% 

596 

Převod podílu na výsledku hospodaření 

společníkům 3 0 -3 -100,00% 

501  Spotřeba materiálu  188 085 185 822 -2 263 -1,20% 

503 Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 180 180 -1 -0,31% 

513 Náklady na reprezentaci 789 774 -14 -1,81% 

518 Ostatní služby 57 274 57 780 506 0,88% 

528  Ostatní sociální náklady 892 872 -20 -2,22% 

532 Daň z nemovitostí 113 115 3 2,29% 
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542 Prodaný materiál 14 034 14 677 643 4,58% 

551 

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného 

majetku 20 263 20 056 -207 -1,02% 

568 Ostatní finanční náklad 299 285 -14 -4,74% 

502 Spotřeba energie 4 353 5 173 820 18,84% 

521 Mzdové náklady 97 358 103 088 5 730 5,89% 

524 

Příjmy společníků a členů družstva ze závislé 

činnosti  32 239 34 406 2 167 6,72% 

527 Zákonné sociální náklady 1 812 2 070 257 14,19% 

543 Dary 97 190 93 96,49% 

545 Ostatní pokuty a penále  4 16 12 303,87% 

546 Odpis pohledávky  48 106 58 120,26% 

559 

Tvorba a zúčtování opravných položek v 

provozní činnosti 670 800 130 19,37% 

562 Úroky 883 1 327 445 50,40% 

567  Náklady z derivátových operací 110 610 501 456,86% 

574 Tvorba a zúčtování finančních rezerv 0 961 961 100,00% 

583 Změna stavu výrobků -1 110 -7 854 -6 744 607,73% 

588  Aktivace dlouhodobého hmotného majetku -405 -427 -22 5,49% 

597  Převod provozních nákladů 0 6 315 6 315 100,00% 

599 Rezerva na daň z příjmu 73 134 61 82,97% 

 

 

Tabulku s klasifikací nákladů podle analytických skupin jsem vytvořila na základě 

podkladů poskytnutých firmou. Data byla poskytnuta po měsíčním vývoji a podle 

jednotlivých analytických účtů. Jednalo by se o velké tabulky, toto autorka pro potřeby 

diplomové práce zvolila formu kontingenční tabulky, která zobrazuje součty po 

jednotlivých syntetických účtech za celé období. Predikci do konce roku jsem vypočítala 

analyticky jako v předchozí podkapitole. Podnik neplánuje náklady v takovémto rozsahu, 

ale pro vlastní přehled a potřebu je srovnává s náklady v minulém období. 

Tabulka analytických účtů je rozdělena do 3 skupin, podle toho, jak velkou meziroční 

změnu jsem vypočítala. Zelenou barvou jsou označeny účty, kde vzniklo snížení nákladů 

oproti roku 2018. Žlutě jsem označila účty, kde meziroční procentuální změna činí +/- 

5%, a červeně jsou označeny účty, u kterých došlo k meziročnímu nárůstu nákladů. 

Nejvýznamnější položku v zeleně podbarvených řádcích je účet 581 – změna stavu 

nedokončené výroby.  Konečný zůstatek do konce roku je záporný oproti KS v minulém 

roce. To značí, že podnik v letošním roce vyrobil více než vyskladnil. Důvodem je, že se 
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původně vyskladňovaly výrobky z minulého roku. Analogicky tomu je i účtu 582 – 

změna stavu polotovarů vlastní výroby, tzn. podnik vyskladnil více než vyrobil. 

Dále tu je několik položek, kde podle výpočtů dochází ke stoprocentní úspoře. Jsou to 

účty, na které se bude pravděpodobně účtovat až při konci roku. Autorka nepředpokládá, 

že tyto účty zůstanou nulové. Účet 549 - Manka a škody z provozní činnosti zobrazuje 

taktéž snížení nákladů oproti minulému období, a to o více jak 85 %. Tento výsledek 

hodnotím velmi kladně. Znamená to totiž, že podnik se zaměřil na chybovost ve výrobě, 

která mohla být zapříčiněna vadným materiálem, nebo nedostatečným proškolením 

pracovníků, kteří na základě nedostatečné praxe a zkušenosti nedokázali vyrábět výrobky 

v dostatečné kvalitě. Účet 544 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení značí také snížení 

nákladů. Znamená to, že podnik se v letošním roce zaměřil na dřívější placení závazků. 

Prodané zboží - 504 také vykazuje úsporu, nicméně v tomto příkladu to značí, že podnik 

prodal méně zboží než v předchozím období. 

Ze skupiny žlutě vyznačených položek kladně hodnotím změnu spotřeby materiálu, kde 

meziroční změna představuje -1,2 %. To značí, že podnik spotřebovává materiál stejně a 

nevznikají žádné extrémní výkyvy. 

Poslední skupinou jsou náklady v červeně zbarvených řádcích. Největší meziroční změnu 

zaznamenávám na účtu 583 - Změna stavu výrobků. Jedná se o analogický případ jako 

na účtech 581 a 554. Položky zúčtované na 567 - Náklady z derivátových operací vykazují 

vysoký meziroční nárůst nákladů. Důvodem může být nárůst obchodů s deriváty, a tudíž 

i nárůst nákladů spojených s obchodováním. Výše autorka zmínila, že podnik realizoval 

snížení nákladů na smluvní pokuty a penále, naproti tomu můžeme vidět, že ostatní 

pokuty a penále meziročně vzrosty o více jak 300 %. Tyto pokuty představují pokuty od 

veřejné správy či zdravotní pojišťovny. Mohlo se jednat například o uložení pokuty za 

překročení hluku v provozovnách nebo pokuty za pozdější odvody. Meziroční nárůst u 

položky dary mohl být způsoben darem místnímu kostelu na opravu střechy. Nárůst 

spotřeby energií zapříčinily vyšší ceny energií. To dokládá i následující obrázek 

zobrazující vývoj cen elektřiny za poslední dva roky. 
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Graf 3: Vývoj ceny elektřiny v letech 2018-2019 

 

Obrázek 16: Vývoj ceny elektřiny v letech 2018-2019 

 (Zdroj: dostupné z www.kurzy.cz) 

Nárůst mezd a zákonných sociálních nákladů byl způsobem najímáním nových 

pracovních sil a zároveň snahou udržet si kvalifikované zaměstnance. 

 

2.12 Kvalitativní a kvantitativní odchylky  

Podnik vyrábí velké množství druhů výroků nejen jako celek, ale i jednotlivé divize mají 

široké portfolio. Pro účely diplomové práce autorka  na základě konzultace s panem F. 

Glattem vybrala 3 nejvýznamnější výrobky, které divize nerezu produkuje. Na základě 

zjištěných informacích o plánovaném a skutečném množství a ceny budou stanoveny 

kvalitativní odchylky za jednotlivá plánovací období. Výstupem by měl být diagram 

nákladů s rozpadem na fixní a variabilní náklady, včetně rozpadu na kvalitativní a 

kvantitativní odchylky. Vzhledem k rozmanitosti výrobního portfolia je však velmi 

obtížné určit fixní náklady na jednotlivé výrobky. Z tohoto důvodu zde budou pouze 

odchylky variabilních nákladů. 

Následující tabulka 12 obsahuje výběr 3 výrobků, které zvolil pan Glatt jako vhodné pro 

výpočet a zároveň se jedná o nejčastější výrobky podniku. Vzorce použité pro výpočet 

odchylek jsou popsány v kapitole 1.7 Metody standardních nákladů.  
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Tabulka 16: Výběr výrobků 

(Zdroj: Interní dokumenty) 

číslo z 

katalogu 
přesný název/označení 

98596 ACO trubka 110# L3000 #EPDM#, EN1124, 1.4404,  

415267 

ACO vpust 218# H234 D110 F99, #tlačná příruba požární, HT, svislá#, 

EN1253, 1.4301,  

413619 

ACO sprchová vpust FDK horizontal# D50 #D75/d50, sifon, samostatně 

balená#, EN1253-1, 1.4301,  

 

Každá podkapitola má tabulku s plánem a skutečností, kterou vyplnil pan F. Glatt. 

Skutečnost je neměnná, protože tabulky byly poskytnuty v době, kdy tyto skutečnosti 

byly známy. Tyto skutečnosti se porovnávají s plány BGT FC1 a FC2, které jsou za stejná 

období, ale vznikají v různých dobách. Budget vznikl v září a FC1 se tvořil v dubnu, tzn. 

3 měsíce byly známé a zbývalo odhadnou zbylých 9 měsíců. V září vznikal FC2 tudíž již 

byla známa skutečnost předchozích 8 měsíců a odhadovalo se již pouze období 

posledních 4 měsíců. 

2.12.1 Pyramidový rozklad Forecast I 

Tabulka 17: FC1 data pro variabilní odchylku 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle interních dat) 

Forecast 1 

Ukazatel 
98596 415267 413619 

skutečnost plán skutečnost plán skutečnost plán 

Množství 4 665 6 218 4 398 4 340 450 592 

Nákladová Cena (FPC) [Kč] 906,16 920,13 772,31 759,9 407,05 411,24 

 

Tabulka 18: FC1 kvalitativní a kvantitativní odchylka 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle interních dat) 

FC1 98596 415267 413619 

Kvalitativní -65 170 54 579 -1 886 

Kvantitativní 1 428 962 -44 074 58 396 
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Kvalitativní neboli cenová odchylka u výroku ACO trubka značí zápornou odchylku. 

Důvodem je, že skutečná nákladová cena je zhruba o 14 korun nižší než plán. Takto se 

může zdát, že se jedná o malou částku, nicméně ve větším počtu výrobků se můžeme 

pohybovat v řádech statisíců. Opačně tomu je u výrobku ACO vpusť s průměrem 218. 

Kvalitativní odchylka je 54 579 Kč. Důvodem je nižší nákladová cena, než jaká byla 

plánovaná. Znamená to tedy, že podnik na nákladech zaplatil více, než kolik původně 

plánoval. U posledního typu výrobku, konkrétně u ACO sprchová vpusť, tudíž plánovaná 

cena byla stanovena velmi přesně. Vznikla zde pouze malá negativní odchylka v řádu 

necelých dvou tisíc. 

Kvantitativní neboli cenová odchylka u prvně zmíněného výrobku ACO trubka je téměř 

1,5 milionu. Důvodem je špatně stanovené plánované množství. Jinými slovy lze říct, že 

podnik počítal s výrobou vyššího množství. U druhého produktu došlo o převýšení plánu 

téměř o 60 kusů. Podnik tak musel vynaložit peníze navíc, protože vyrobil víc, než 

plánoval. Přesný opak nastal u posledního výrobku, kdy došlo k nižší skutečné produkci 

oproti plánu téměř o 50 kusů. 

Celkovou odchylku variabilních nákladů představuje následující diagram. Celková 

odchylka by byla ještě upravena o odchylku fixních nákladů. Jak již bylo zmíněno výše, 

v takovémto rozsahu výroby není reálné stanovit fixní náklady na konkrétní výrobek. 

 

Graf 4: Celková variabilní odchylka za období FC1 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle interních dat) 
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2.12.2 Pyramidový rozklad Forecast II 

 

Tabulka 19: FC2 data pro variabilní odchylku 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle interních dat) 

 

 

 

Tabulka 20: FC2 kvalitativní a kvantitativní odchylka 

 (Zdroj: Vlastní zpracování dle interních dat) 

 

 

 

Za období FC2 u kvalitativní odchylky došlo také k negativní odchylce u produktu ACO 

Trubka. Je zde však vidět, že je skoro o 15 tisíc menší, než jaká byla plánovaná v prvně 

zmíněném období FC1. Opačně tomu je u výrobku ACO vpusť, u něhož aktuálně vznikla 

negativní odchylka oproti období FC1. Důvodem vzniku odchylky je změna nákladové 

ceny, která je nižší oproti plánu. Co se množství týče, můžeme vidět, že skutečné 

množství dosáhlo plánu. Kvalitativní odchylka u posledního výrobku je velmi malá. 

Důvodem je velmi nízká změna v nákladové ceně výrobku. 

U kvantitativní odchylky ACO Trubka vidíme značný pokles oproti FC1, kde odchylka 

tvořila téměř 1,5 milionu. Podniku se v tomto období podařilo přesněji naplánovat 

produkci. Tento jev je vidět i u zbylých dvou produktů ACO vpusť a ACO sprchová 

vpusť, kde kvantitativní odchylka byla značně nižší než oproti minulému období. 

Celkovou odchylku variabilních nákladů opět představuje následující diagram. Stejně 

jako jsem psala již u FC1 i zde platí, že celková odchylka by byla upravena o odchylku 

fixních nákladů a stále platí, že v takto různorodé výrobě není možno takto odchylku 

sledovat. 

 

Forecast 2   

Ukazatel 
98596 415267 413619 

skutečnost plán skutečnost plán skutečnost plán 

Množství 4 665 4 978 4 398 4 389 450 498 

Nákladová Cena 

(FPC) [Kč] 906,16 917 772,31 775,82 407,05 405,78 

FC2 98596 415267 413619 

Kvalitativní -50 569 -15 437 572 

kvantitativní 287 021 -6 982 19 477 
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Graf 5:Celková variabilní odchylka za období FC2 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle interních dat) 

2.12.3 Pyramidový rozklad Budget 

Tabulka 21: BGT data pro variabilní odchylku 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle interních dat) 

Budget 

Ukazatel 
98596 415267 413619 

skutečnost plán skutečnost plán skutečnost plán 

Množství [ks] 4 665 5 715 4 398 4 460 450 597 

Nákladová Cena 

(FPC) [Kč] 906,16 926,67 772,31 758,46 407,05 414,39 

 

Tabulka 22:BGT kvalitativní a kvantitativní odchylka 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle interních dat) 

Budget 98596 415267 413619 

Kvalitativní -95 679 60 912 -3 303 

Kvantitativní 973 004 47 025 60 915 

 

Posledním zkoumaným obdobím je konec roku označovaný jako Budget. Oproti FC2 

vidíme u kvalitativní odchylky produktu ACO Trubka vyšší negativní odchylku, která je 
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zároveň největší ze všech sledovaných období. Jako u jediného období má podnik 

skutečné náklady u všech produktů nižší, než s jakými počítal. U ACO Vpusť je 

kvalitativní pozitivní odchylka nejvyšší za všechny 3 sledovaná období. Nejlépe plánovat 

nákladovou cenu se podniku daří u posledního analyzovaného produktu, kde ve všech 

třech obdobích máme nejnižší odchylky oproti zbylým dvěma analyzovaným produktům 

U kvantitativní odchylky došlo k významné změně u všech 3 produktů. U žádného 

produktu podnik nenaplnil plán výroby. 

 

 

Graf 6:Celková variabilní odchylka za období BGT 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle interních dat) 

 

Pro podnik jsou pro sledování stěžejní tato zmíněná období. Jak již bylo zmíněno výše, 

sledování odchylek na variabilní a fixní je při takové škále výrobků nemožné. Podstatné 

jsou tedy odchylky v oblastech přímých nákladů, mezd a režijních nákladů.  U těchto 

nákladů je snadné pozorovat trend, který by měl být shodný s minulým obdobím.  
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3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ A JEJICH PŘÍNOS  

Jak již bylo zmíněno v kapitole  – Představení podniku, ACO Industries k.s. se zabývá 

výrobou velmi širokého spektra výrobků. ACO má zveřejněno několik ceníků, které 

rozdělují produktové portfolio do tří oblastí, a to jsou: 

- profesionální venkovní odvodnění, 

- profesionální odvodnění budov, 

- odvodnění koupelen. 

Pro představu, kolik druhů výrobků ACO Industries k.s. vyrábí, byly sečteny položky ve 

všech cenících a celkový počet vyráběných druhů je kolem 5.700. Proč se zde objevuje 

tolik variací výrobků, je možné demonstrovat na příkladu produktu ACO PIPE (nerezové 

trubky), kdy podnik vyrábí produkt ve dvou variantách materiálu, a zároveň v několika 

délkových a průměrových variacích. Tzn. od délky 150 mm až do 6000 mm a 

v průměrech od 40 mm do průměrů 300 mm. Dále pak je možné tyto produkty rozdělit 

podle druhu těsnění, které se do něj vkládá na dvě varianty. Takovéto členění je možné 

vytvořit u všech produktů. Proto celkový počet druhů je kolem 5.700. 

Z tohoto důvodu není možno sledovat náklady podle druhu výrobku, protože by to bylo 

opravu rozsáhlé měření, a zpracování takovýchto odchylek by zabralo mnoho času, a 

pravděpodobně pokud by se vyřešila jedna odchylka, mezitím by vznikl problém někde 

jinde. Zároveň jsou uváděny stále nové produkty na trh a staré verze již nejsou ve 

výrobním portfoliu. Na základě analýzy stavu podniku jsou navržena následující opatření 

pro zlepšení situace podniku. Jak již bylo zmíněno v kapitole 2 Analýza současného 

stavu, konkrétně při finanční a strategické analýze, je nutné stanovit návrhy tak, aby jejich 

implementace neměla negativní vliv na samotný chod podniku. Tzn. aby náklady na 

zavádění změn nebyly pro podnik zátěží. Současná situace ohledně pandemie COVID-19 

zasáhla stejně jako prakticky všechny firmy i podnik ACO Industries, k.s. Podnik byl 

nucen utlumit své podnikatelské aktivity v prvním čtvrtletí 2020 a dá se očekávat i 

redukce pracovních sil z důvodu nadbytečnosti. Situace je velmi komplikovaná z důvodu, 

že se s ní v minulosti žádná firma na světě nepotýkala, resp. že nenastala žádná situace, 

která by ochromila celý svět, a tak je i velmi obtížné stanovit návrhy, jak se aktuálně 

zachovat. 
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Na základě finanční analýzy bylo rozhodnuto, že ACO Industries, k. s. je stabilní podnik, 

u něhož se nepředpokládá zánik v příštích letech. Strategická analýza pomohla 

identifikovat významného českého konkurenta a substitut produktů podniku a stanovit 

odhad vývoje makroekonomických ukazatelů v budoucnu. Na základě těchto analýz 

budou stanoveny následující návrhy, které by neměly zasáhnout do finančního zdraví 

podniku.  

V kapitole týkající se představení podniku je nastíněno produktové portfolio. Podnik 

dodává zejména firmám, které se zabývají stavebnictvím, či vnitřním odvodněním, 

například v potravinářském průmyslu. Podle studie ekonomických dopadů COVID-19 na 

stavební průmysl v níž Michal Vacek, ředitel společnosti CEEC Research s.r.o. uvádí, že 

se dá očekávat dopad na stavební průmysl v takovém rozsahu, že se dostane po několika 

letech do záporných čísel. V souvislosti s tím je pravděpodobné, že vývoj ve stavebnictví, 

jakožto jeden z oborů, do kterého ACO dodává, bude mít vliv na samotný vývoj 

v podniku. Pokud se tedy zpomalí stavební průmysl, omezí se i zakázky firmy týkající se 

odvodněný v oblasti inženýrského stavitelství. Jan Smola, ředitel a prokurista společnosti 

HELUZ cihlářský průmysl v. o. s., dodává, že tento vývoj bude ovlivněn primárně 

odlivem levné pracovní síly ze zahraničí, které byl již nedostatek před pandemií. Další 

oblastí, do které ACO dodává je potravinový průmysl, konkrétně se jedná o odvodnění 

profesionálních kuchyní. Obor gastronomie je postižen pandemií více než stavební 

průmysl, který na rozdíl od restaurací fungoval neustále. Na základě toho se dá očekávat 

pokles poptávky po výrobcích pro modernizaci kuchyní. 

Nejprve bude stanoven nejnákladnější návrh, který by právě v důsledku aktuální situace 

mohl být realizován, ale s časovým zpožděním. Následovat budou návrhy, které by měly 

vést ke zlepšení situace podniku v oblasti nákladů. Pokud se podniku podaří ušetřit 

pomocí některého z návrhů, napomůže se tak i celkovému zvládnutí situace podniku. 

1. Změna plánování nákladů 

Jedná se o nejnákladnější návrh nejen co se finanční stránky týká, ale také po stránce 

časové implementace.  Tento návrh představuje pouze teoretický odhad pro 1. kvartál 

roku 2020. Samotná implementace by byla reálná v delším časovém horizontu, a po 

zavedení by měla alespoň 2-3 roky běžet současně s aktuálním systémem, aby bylo 

možné zhodnotit využití. Vzhledem k současné situaci se jedná o návrh, kterým by se 

podnik mohl zabývat až po zklidnění pandemie COVID-19. 
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Meziroční odchylky mezi náklady podnik sleduje z důvodu stanovení marže výrobků pro 

další období. Plánování všech nákladových položek, které jsou nutné pro chod firmy, je 

nereálné. Proto doporučuji sledovat nejvýznamnější položky nákladů a zároveň ty, které 

přinášejí největší meziroční odchylky. 

I přesto, že v oblasti spotřeby materiálu nevznikla meziročně významná odchylka, jedná 

se o největší položku nákladů. Plánování nákladů na spotřebu materiálu nebude možno 

měřit dle jednotlivých druhů výrobků, ale například podle zakázek. Díky tomu, že podnik 

neplánuje na rok dopředu, ale celkový plán se stanovuje na základě 3 kroků (Budget, 

Forecast 1, Forecat 2), je možné plánovat náklady do další části plánu podle přijatých 

zakázek. Díky tomu by podnik mohl následně sledovat, proč a kde vznikly odchylky při 

výrobě. Může objevit opakující se trend při zvýšení nákladů na určitý typ produktu. 

Na základě dat za rok 2018 a dat k FC2 za rok 2019 je sestrojen následují graf s trendem 

nákladů.  

 

Graf 7: Vývoj nákladů 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle interních dat) 

 

Z grafu jasně vyplývá, že celkové přímé náklady kopírují trend přímých nákladů. Druhá 

největší položka celkových nákladů jsou mzdy. Ty však zůstaly konstantní. Plán nákladů 

by se měl stanovit na stejně dlouhá období, tím bude snazší plánovat na další období. 

V následující části bude sestaven plán pro první čtvrtletí 2020 s návrhem, jak by bylo 

možné postupovat při dosažení, případně při nesplnění plánu v následujícím čtvrtletí. 
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Budeme počítat s konstantními personálními náklady. Další položky, které tvoří sumu 

celkových přímých nákladů, jsou náklady na spolupráci, dopravu, či režijní materiál. Tyto 

položky budou plánovány jako podíl na nákladech materiálu. Meziměsíční průměrná 

změna nákladů na materiál byla v roce 2019 necelých -2,5 %. Na základě této informace 

je stanovena prognóza nákladů na přímý materiál v 1Q 2020. Náklady na kooperaci, tzn. 

náklady na výrobu, která probíhá mimo areál ACO Industries k.s., je podle minulých dat 

necelá jedna desetina procenta přímých nákladů. Obdobně na tom jsou i náklady na 

dopravu. Další významnější položkou jsou režijní náklady, které měsíčně rostly 

v průměru o 11 %. Personální náklady jsou nechané jako konstantní a jsou stanovené jako 

průměr minulého období. 

Tabulka 23: Plán nákladů na 1Q 2020 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle interních dat) 

1Q 2020 leden únor březen  duben 

DC Material  14 739 113 14 403 061 14 074 671 13 753 769 

DC_Cooperation 7 463 7 293 7 126 6 964 

DC_Freight 7 010 6 851 6 694 6 542 

DC_Overhead_Material 136 778 151 619 168 069 186 305 

DC_Personnel 1 259 332 1 259 332 1 259 332 1 259 332 

total 16 149 696 15 828 155 15 515 893 15 212 911 

 

Plán pro následující kvartál roku 2020 by měl vycházet z výsledků dosažených v 1Q. 

Pokud vzniknou výjimečné náklady spojené s neočekávanou zakázkou, kterou podnik 

získá, tyto náklady by měly být z plánu pro další čtvrtletí vyloučeny, aby se zamezilo 

umělému navýšení nákladů pro další čtvrtletí. To by pak ve výsledku značilo, že podnik 

vytvořil úsporu nákladů, protože reálné náklady jsou nižší, než jaké byly plánované, právě 

v důsledku započítání do plánu neočekávané objednávky. 

2. Využívání aukcí 

S bodem jedna úzce souvisí i tento bod. V České republice tento trend není ještě tolik 

rozšířen jako v jiných zemích, nicméně se dostává do povědomí a spoustu firem jej 

využívá. Principem je, že podnik zadá požadavek na aukci aukční společnosti, a ta na 
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základě požadavků podniku aukci na danou komoditu uskuteční. Postup aukce u dané 

společnosti je následující. Příklad uvedu na materiálu, který je častou komoditou 

v aukcích, princip je však stejný u všech komodit. Management by na základě schůzky 

s pracovníkem aukční společnosti dohodl požadavky na materiál, který chce soutěžit (typ 

materiálu, tloušťka materiálu, vodivost, měkkost apod.) Na základě takto 

specifikovaných požadavků aukční společnost osloví dodavatele, kteří by požadavky 

splnili (jedná se o databázi firem, které se aukcí účastní).  

První výhodu, kterou poskytuje nejmenovaná aukční společnost, je, že společnost (v 

našem případě ACO) může požádat o zapojení do aukce i stávající dodavatele a zároveň 

může definovat, se kterými společnostmi má špatné zkušenosti a z aukce je ještě před 

zahájením vyloučit.  

Dalším benefitem je, že podnik, který je zadavatelem aukce, si sám vybere vítěze aukce. 

Jsou mu poskytnuty výsledky a popis průběhu aukce a díky tomu si sám zváží, kdo bude 

jeho dodavatel. Toto rozhodnutí závisí např. na základě recenzí, dodacích podmínek, 

testování materiálu – což je častý bod aukce, aby bylo umožněno například čtvrtroční 

vyzkoušení materiálu. 

Posledním významným benefitem při využití aukcí touto nejmenovanou společností je 

cena. Pokud na konci aukce není vytvořena úspora, tzn. pokud má podnik nastavené 

dodací podmínky, cenu a celkové vztahy tak, že je jiný dodavatel nedokáže tzv. „přebít“, 

společnost si neúčtuje žádnou cenu za službu. V případě vytvořené úspory se cena za 

službu vypočítá jako procento z uspořené částky. Podnik tedy nebude mít dodatečné 

náklady spojené s aukcí, protože cena za službu je zaplacena z uspořené částky. 

Takto by podnik mohl snižovat náklady v oblastech: 

- materiál, 

- energie, 

- odpady, 

- režijní náklady (kancelářské potřeby, mobilní tarify, ochranné pracovní pomůcky, 

aj.), 

- doprava. 

Toto je jen nejběžnější výčet tvorby aukcí. Pro úsporu v číslech bych následně poukázala 

n informace Aukčního poradenského centra se sídlem v Brně, které na svém webu 
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zveřejňuje informace o dosažených úsporách v komoditách, které nejčastěji soutěží pro 

podniky. 

 

Obrázek 17: Přehled dosažených úspor u vybraných komodit 

(Zdroj: Dostupné z www.apcentrum.cz/komodity) 

 

Další aukční společností, která na trhu působí, je E-aukční portál s.r.o., která se 

specializuje na aukce energií a zemního plynu (na míru připravuje i aukce pro jiné 

komodity). Jednotkové ceny elektřiny a zemního plynu snižují firmám díky aukcím o 30 

% až 50 %. 

3. Snížení počtu nekvalitních výrobků 

I přesto, že z porovnání mezi minulým rokem a letošním došlo k výraznému snížení mank 

a škod z provozní činnosti, stále je tu spousta prostoru pro změnu dosavadního systému. 

Tento bod byl vybrán na základě zkušenosti autorky s podnikem. Na denním pořádku 

bylo neustálé zadávání oprav výrobků nebo jejich vyhození. Důvodem časté 

zmetkovitosti je nedostatečný důraz na kontrolu kvality již během výrobního procesu. 

Nejčastějším příkladem nekvalitních výrobků byly kosmetické vady (škrábance, špatně 

obroušené hrany, špatně odmořené produkty, promáčkliny). Produkt prošel celým 

výrobním procesem, než se dostane na centrální balírnu, kde jej pracovnice vyhodnotí 

jako nekvalitní a musel být vrácen na opravu. Pokud by podnik počítal náklady na 

výrobek, případně na zakázku, bylo by zřejmé, že výrobní proces trval déle, než bylo 

nezbytné, a to právě díky vracení výrobků na opravu. 

Autorka navrhuje zavedení systému odměn při podchycení nekvalitních výrobků. Tento 

způsob sice povede k mírnému nárůstu finančních nákladů na odměny, nicméně zároveň 

se sníží dodatečné náklady na výrobu. Zaměstnancům chybí dostatečná motivace 

zasáhnout a říct, že je něco špatně, a to nejen v tomto podniku, ale tento jev se objevuje 

napříč všemi podniky. Finanční odměna by proto mohla být dostatečně motivující. 

Současným doporučením přiřazovat náklady na vyřazené výroky ke střediskům, která 
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jsou za vadu zodpovědná, zejména v případě, kdy se celé výrobky dávají do šrotu. To by 

mohlo vést ke zmírnění samotné nekvalitní výroby a zároveň ke snaze podchytit je již 

během procesu, nikoli až na konci, a tím i eliminovat možnost doručení zmetku 

zákazníkovi. 

Posledním bodem u snižování nekvalitních produktů, a tím i dodatečných nákladů, je 

dodatečné proškolení pracovníků. Noví a mladí pracovníci, často se jedná o zaměstnance 

po ukončení studia bez praxe, kteří neumějí číst ve výkresech a nerozumějí požadavkům 

na produkt, vytvoří tak produkt, který neodpovídá výkresu, a tudíž požadavkům na 

zakázku. V důsledku toho byl nejen spotřebován materiál navíc, ale také byla vydána 

mzda pracovníka a nebyl vytvořen žádný výstup. 

Následující obrázek obsahuje navržený vývojový diagram, podle něhož by mělo být 

postupováno v případě zjištění nekvalitní výroby. Představuje rozhodovací proces 

zaměstnanců aktivně podílejících se na výrobě produktu. Je žádoucí, aby se nekvalitní 

výroba zastavila v co nejkratší fázi výrobního procesu. Tento navržený cyklus by se měl 

aplikovat při každé další části výrobního procesu. Pokud pracovník již v prvním kroku 

zjistí nedostatek, měl by jej řešit. V praxi se však stává, že pokud pracovník nemá přímo 

ve svém popisu práce sledovat výrobní proces, nechá i nekvalitní výrobek v procesu, 

protože se spoléhá, že jej zachytí na poslední operaci. Jinými slovy není to jeho starost.  
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Obrázek 18: Vývojový diagram - proces postupu při zjištění nekvalitních výrobků 

(Zdroj: Vlastní zpracování v online aplikaci dostupné z www.draw.io) 

Tento systém by znamenal zvýšení odpovědnosti všech zainteresovaných osob do tvorby 

produktu. S tím souvisí i následná motivace pracovníků o dodržování tohoto 

mechanismu. Pro zaměstnance na nižších pozicích, zejména pro dělnické profese, je 

nejčastější efektivní motivací finanční ohodnocení. U vyšších pozic to bývá více volného 

času či vzdělání. V tuto chvíli se však nacházíme uprostřed výroby. Pro jasnější představu 

bude uveden demonstrativní příklad vycházející na základě zkušeností z různých 

výrobních podniků. Výrobní pracovník, v tomto případě bude použita profese svářeč, 



73 

 

vykonává svůj podíl na výrobku na začátku procesu. V případě chyby lidé často volí 

strategii „to se ztratí“ nebo „to se stalo samo“ případně „za to já nemůžu“. Důvodem je 

strach z postihu. Při dalším kroku, například při povrchové úpravě, si další zaměstnanec 

všimne problému. Na něm by mělo být, že zareaguje a pokusí se zamezit dodatečně 

vznikajícím nákladům. Pokud není motivován zasáhnout, udělá svůj podíl práce i na 

nekvalitním výrobku, protože si nechce přidělávat starosti. Pokud by byl motivován 

zasáhnout a eliminovat vznik dodatečných nákladů na opravu či na novou výrobu, měl 

by být za to odměněn. Návrh kalkulace odměny navrhuji stanovit jako procento 

z dodatečných nákladů. Výrobek zmíněný v kapitole 2.10, ACO trubka, má výrobní 

náklady 906,16 Kč v případě, že se na chybu upozorní na centrální balírně, a jedná se o 

chybu, která mohla být odstraněna již dříve, vznikají náklady nejvyšší. Například kdy 

tento výrobek je vizuálně poškozen rýhami, jedná se zpravidla o neopravitelnou chybu a 

musí být vyroben znova. Tudíž vznikají nové náklady ve výši nákladů daného výrobku + 

náklady spojené s převozem v areálu podniku. Pokud by na tento problém poukázali 

pracovníci při povrchové úpravě, zamezilo by se tak vzniku nákladů spojeným s výrobou. 

Takto odhalená chyba by mohla být odměněna 5 % z dodatečných nákladů, tzn. 

představme si výrobní zakázku na 1000 kusů výše zmíněného výrobku. 

Tabulka 24: Návrh finanční odměny  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle interních dat) 

Položka kalkulace Jednotka 

počet kusů v zakázce 1 000 KS 

nákladová cena 906,16 KČ 

celkové náklady na zakázku 906 160 KČ 

dodatečné náklady* 271 848 KČ 

odměna pracovníkovi 5 % 13 592 KČ 

*dodatečné náklady byly stanoveny jako teoretický odhad a tvoří 30% z celkových 

nákladů.  

Počítáme s tím, že všechny kusy výrobní zakázky byly označeny jako nedostatečně 

kvalitní. Podnik na základě zavedení nového systému odpovědnosti a motivace by došel 

k úspoře, v tomto teoretickém modelu, přes čtvrt milionu (počítáno bez odměny 

zaměstnanci). V praxi není časté, že by celé zakázka byla označena jako nekvalitní a 

začalo se s výrobou znova. Jedná se například o 5 % ze zakázky. Viz následující tabulka. 
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Tabulka 25: Návrh finanční odměny  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle interních dat) 

položka kalkulace jednotka 

počet kusů v zakázce 1 000 KS 

5 % označeno jak nekvalitní 50 KČ 

nákladová cena 906,16 KČ 

celkové náklady na nekvalitní kusy 45 308 KČ 

dodatečné náklady* 13 592 KČ 

odměna pracovníkovi 5 % 680 KČ 

*dodatečné náklady byly stanoveny jako teoretický odhad a tvoří 30% z celkových 

nákladů.  

Tento systém může však přinést i některá úskalí, jedním z nich může být záměrná snaha 

o nekvalitní výroky, kdy se pracovníci domluví na tom, že jeden z nich vytvoří nekvalitní 

produkt, druhý ho ohlásí a odměnu si rozdělí. To by se nechalo zjistit porovnáním 

množství nekvalitních výrobků před a po zavedení systému. Pokud by po zavedení 

systému vznikalo více problémů, podnik by musel přistoupit k dalšímu opatření, a to 

k postihům zaměstnanců, kteří jsou za výrobek zodpovědní. To by však také mohlo vést 

k tomu, že si pracovníci budou více všímat výrobků, které opouští jejich pracovní 

stanoviště. S tím souvisí další návrh na zvýšení odpovědnosti za výrobky opouštějící 

jednotlivé výrobní procesy. Na obrázku č. 16, který obsahuje navržený vývojový 

diagram, je políčko „schválení a záznam odpovědné osoby“. Pokud se pracovník 

domnívá, že výrobek je nekvalitní, požádá o rozhodnutí controllera kvality. Ten na 

základě své pravomoci rozhodne. Většinou se jedná o ústní dohodu a pokud by 

v budoucnu došlo k reklamaci výrobku právě v důsledku vady, kterou zmínil pracovník, 

bude odpovědnost na něm. Zaměstnanci se přihlašují na jednotlivé operace pomocí 

čárového kódu u výrobní zakázky, kde následně vypisují, na kolika kusech dané zakázky 

provedli příslušnou operaci. Podnik by měl vytvořit do systému přihlašování se na práci 

kromě samotného zapisování kusů ještě prostor pro komentář, kam by pracovník napsal, 

jaký je problém. Pro dokončení zakázky by jej controller měl odsouhlasit přihlášením se 

na zakázku pod svým čárovým kódem. Díky tomu by se v budoucnu nechalo dohledat, 

že u zakázky problém byl, bylo na něj upozorněno, a i přesto byl výrobek označen jako 

vhodný pro expedici. Bez tohoto koku by nemělo být možné výrobní zakázku dokončit, 
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resp. systém účtování by neměl povolit danou zakázku označit jako hotovou a umožnit 

zaúčtování výrobků na sklad. 

Díky zavedení systému těchto odměn podnik nezíská pouze materiálovou a finanční 

úsporu, ale také úsporu času, který by byl potřeba k dodatečným procesům, a bude mít 

tak kapacitu pro jiné výrobní zakázky. 

4. Členění nákladů na údržbu 

Jako poslední bod návrhové části zde bude popsán systém účtování nákladů na údržbu a 

opravy, který by napomohl odhalit stroje a zařízení, která jsou poruchovější než ostatní. 

Na základě odhalení nedostatků v oblasti strojů by tak podnik mohl zvážit investice do 

modernizace vybavení, které přináší vyšší náklady. V tabulce č. 11 je uvedeno, že 

náklady na údržbu budou pravděpodobně nižší, než jaké byly minulý rok, nicméně to 

neznamená, že tomu tak bude i v následujícím roce. Podnik disponuje širokou škálou 

výrobních strojů, které denně využívá ke své činnosti. Podnik by měl zavést sledování 

těchto nákladů pomocí analytických účtů, kdy každému stroji by byl přiřazen samostatný 

analytický účet. Díky tomu bude podnik na konci roku schopen odhalit stroje, které 

vyžadují nejčastěji údržbu. Na základě tohoto zjištění je pak snadnější stanovit, zda 

nebude efektivnější provést reinvestici do daného zařízení. 
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ZÁVĚŘ 

Cílem diplomové práce bylo popsat využití controllingu v podniku a zároveň zanalyzovat 

odchylky vznikající v oblasti nákladů od plánovaného Budgetu a dílčího plánu na období 

Forecast 2. Na základě zjištěných odchylek byly zhodnoceny vlivy způsobující odchylky 

a v závěru práce jsou navrhnuty opatření pro budoucí plánování a analýzu nákladů. Díky 

těmto opatřením se budou snadněji řídit plány nákladů a v důsledku toho by neměly 

vznikat výrazné odchylky od plánu. 

Práce je rozdělena do 3 základních částí, z nichž první tvoří teoretický základ pro 

pochopení problematiky tématu diplomové práce. Jedná se vysvětlení controlligu a jeho 

vývoje včetně koncepce a využití v praxi. Další část teoretické části tvořila kapitola 

týkající se plánování, protože tvorba plánů je nezbytnou součástí týkající se controllingu. 

Poslední část teoretických východisek byla kapitola týkající se oblasti nákladů a výpočtu 

odchylek. 

V další části diplomové práce čtenář nalezne představení společnosti, která byla cílem 

zkoumání, a na jejichž výsledcích jsou stavěny výpočty a popis stavu controllingu. Na to 

navazovala kapitola zhodnocení současného stavu. Na základě analýzy a výpočtu 

odchylek v oblasti nákladů bylo vytvořeno několik návrhů pro efektivnější řízení nákladů, 

které by mělo vést ke snížení odchylek. 

V souvislosti s aktuální situací, která souvisí s pandemií COVID-19, byla firma nucena 

v prvním čtvrtletí roku 2020 přistoupit k omezení svého provozu. Komunikace s firmou 

byla omezena pouze na mailovou a telefonní komunikaci.  Přesná data pro porovnání 

návrhu změny plánování nákladů nebyla poskytnuta z důvodu nejasného vývoje a 

mimořádné situaci, která podnik zastihla. Tento stav bude mít pravděpodobně negativní 

vliv na ekonomickou stabilitu podniku v tomto roce. Důvodem je snižování stavu 

zaměstnanců a omezený počet zakázek, které podnik v současnosti získává. Tyto jevy se 

promítnou v ukazatelích, které byly počítány v kapitole 2.5 Finanční analýza.  
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Příloha A - výkaz zisku a ztrát 2016-2018 

Zdroj: dostupné z www.justice.cz 

        Stav v běžném Stav v minulém Stav v minulém 

     2 018  2 017  2 016  

              

I.     Tržby z prodeje výrobků a služeb 1 516 796  1 408 930  1 298 426  

         

II.     Tržby za prodej zboží 87 355    31 592    33 782  

           

A.     Výkonová spotřeba 1 004 276  880 698  804 617  

  A.1.   Náklady vynaložené na prodané zboží 76 714  27 414  27 500  

  A.2.   Spotřeba materiálu a energie 687 066  639 337  571 221  

  A.3.   Služby 240 496  213 947  205 896  

           

B.     Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) -7 033  -16 934  -7 142  

           

C.     Aktivace (-) -1 443  -240  -706  

           

D.     Osobní náklady 471 919  416 231  399 969  

  D.1. Mzdové náklady 347 277  306 232  295 530  

  D.2. 
Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní 
pojištění a ostatní náklady 124 642  109 999  104 439  

  D.2.1. 
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní 
pojištění 114 995  101 075  96 349  

  D.2.2. Ostatní náklady 9 647  8 924  8 090  

           

E.     Úpravy hodnot v provozní oblasti 74 509  67 398  57 172  

  E.1. 
Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a 
hmotného majetku 71 205  66 346  56 032  

  E.1.1. 
Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a 
hmotného majetku - trvalé 72 279  66 346  54 958  

  E.1.2. 
Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a 
hmotného majetku - dočasné -1 074    1 074  

  E.2. Úpravy hodnot zásob 3 046  1 090  1 192  

  E.3. Úpravy hodnot pohledávek 258  -38  -52  

           

III.     Ostatní provozní výnosy 99 492  85 818  72 103  

  III.1. Tržby z prodaného dlouhodobého majetku 775  897  2 238  

  III.2. Tržby z prodaného materiálu 57 374  47 249  40 569  

  III.3. Jiné provozní výnosy 41 343  37 672  29 296  

           

F.     Ostatní provozní náklady 56 942  68 748  37 922  

  F.1. 
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 
majetku  250    1 795  

  F.2. Prodaný materiál 50 058  43 811  35 385  

  F.3. Daně a poplatky 497  594  685  

  F.4. 
Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady 
příštích období -3 427  14 628  -8 003  

  F.5. Jiné provozní náklady 9 564  9 715  8 060  

           

*     Provozní výsledek hospodaření (+/-) 104 473  110 439  112 479  

           

IV.     
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - 
podíly 0  0  0  

  IV.1. Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba     0  

  IV.2. Ostatní výnosy z podílů     0  

           

G.     Náklady vynaložené na prodané podíly 0  0  0  
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V.     
Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního 
majetku 0  0  0  

  V.1. 
Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního 
majetku - ovládaná nebo ovládající osoba 0  0  0  

  V.2. 
Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého 
finančního majetku 0  0  0  

           

H.     
Náklady související s ostatním dlouhodobým 
finančním majetkem 0  0  0  

           

VI.     Výnosové úroky a podobné výnosy 577  488  413  

  VI.1. 
Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná 
nebo ovládající osoba 574  477  383  

  VI.2. Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy 3  11  30  

           

I.     Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti 0  0  -245  

           

J.     Nákladové úroky a podobné náklady 3 148  2 236  1 234  

  J.1. 
Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná 
nebo ovládající osoba 1 767  1 413  531  

  J.2. Ostatní nákladové úroky a podobné náklady 1 381  823  703  

           

VII.     Ostatní finanční výnosy 29 141  40 794  6 835  

           

K.     Ostatní finanční náklady 20 544  26 979  9 134  

           

*     Finanční výsledek hospodaření (+/-) 6 026  12 067  -2 875  

           

**     Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 110 499  122 506  109 604  

           

L.     Daň z příjmu 21 299  23 571  20 518  

  L.1. Daň z příjmu splatná 23 073  23 815  20 325  

  L.2. Daň z příjmu odložená  (+/-) -1 774  -244  193  

           

**     Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) 89 200  98 935  89 086  

           

M.     
Převod podílu na výsledku hospodaření 
společníkům (+/-) 10  10  0  

           

***     Výsledek hospodaření za účetní období  (+/-) 89 190  98 925  89 086  

           

*     Čistý obrat za účetní období 1 733 361  1 567 622  1 411 559  
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Příloha B - Aktiva 2016-2018 

Zdroj: dostupné z www.justice.cz 

      
úč. období 

2018 
úč. období 

2017 
úč. období 

2016 

      Netto Netto Netto 

                

        AKTIVA CELKEM 1 133 000  989 752  873 917  

A.       POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ ZÁKLADNÍ KAPITÁL 0  0  0  

            

B.       STÁLÁ AKTIVA 527 053  455 429  421 126  

            

B. I.     Dlouhodobý nehmotný majetek 13 014  11 711  13 850  

B. I. 1.   Nehmotné výsledky vývoje  0  0  0  

   2.   Ocenitelná práva 9 595  10 599  10 364  

    1. Software 9 595  10 599  10 364  

    2. Ostatní ocenitelná práva 0  0  0  

   3.   Goodwill 0  0  0  

   4.   Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 2 881  1 112  66  

   5.   

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný 
majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný 
majetek 538  0  3 420  

    1. 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný 
majetek 0  0  0  

      2. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 538  0  3 420  

            

B. II.     Dlouhodobý hmotný majetek 484 939  414 618  378 176  

B. II. 1.   Pozemky a stavby 233 513  243 637  192 776  

    1. Pozemky 30 589  28 988  25 001  

    2. Stavby 202 924  214 649  167 775  

   2.   Hmotné movité věci a jejich soubory 140 837  155 995  158 702  

   3.   Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 0  0  0  

   4.   Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 153  172  172  

    1. Pěstitelské celky trvalých porostů 0  0  0  

    2. Dospělá zvířata a jejich skupiny 0  0  0  

    3. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 153  172  172  

   5.   
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a 
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 110 436  14 814  26 526  

    1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 6 244  7 112  1 689  

      2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 104 192  7 702  24 837  

            

B. III.     Dlouhodobý finanční majetek 29 100  29 100  29 100  

B. III. 1.   Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 29 100  29 100  29 100  

   2.   Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba 0  0  0  

   3.   Podíly - podstatný vliv 0  0  0  

   4.   Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv 0  0  0  

   5.   Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 0  0  0  

   6.   Zápůjčky a úvěry – ostatní 0  0  0  

   7.   Ostatní dlouhodobý finanční majetek 0  0  0  

    1. Jiný dlouhodobý finanční majetek 0  0  0  

      2. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 0  0  0  

                

C.       OBĚŽNÁ AKTIVA 596 720  529 385  446 759  

            

C. I.     Zásoby 210 171  210 103  181 803  
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C. I. 1.   Materiál 82 193  83 568  70 189  

   2.   Nedokončená výroba a polotovary 49 572  46 475  41 440  

   3.   Výrobky a zboží 76 887  80 012  66 031  

    1. Výrobky 71 111  67 739  57 521  

    2. Zboží 5 776  12 273  8 510  

   4.   Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 0  0  0  

    5.   Poskytnuté zálohy na zásoby 1 519  48  4 143  

            

C. II.     Pohledávky 371 397  299 842  232 186  

C. II. 1.   Dlouhodobé pohledávky 0  0  1 266  

    1. Pohledávky z obchodních vztahů   0  

    2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba   0  

    3. Pohledávky - podstatný vliv 0  0  0  

    4. Odložená daňová pohledávka 0  0  1 266  

    5. Pohledávky ostatní 0  0  0  

    5.1. Pohledávky za společníky 0  0  0  

    5.2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 0  0  0  

    5.3. Dohadné účty aktivní  0  0  0  

      5.4. Jiné pohledávky 0  0  0  

C. II. 2.   Krátkodobé pohledávky 371 397  299 842  230 920  

    1. Pohledávky z obchodních vztahů 312 124  216 548  205 706  

    2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 43 858  55 105  1 613  

    3. Pohledávky - podstatný vliv 0  0  0  

    4. Pohledávky – ostatní 15 415  28 189  23 601  

    4.1. Pohledávky za společníky 0  0  0  

    4.2. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 0  0  0  

    4.3. Stát - daňové pohledávky 13 205  17 806  22 515  

    4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 1 715  1 789  1 061  

    4.5. Dohadné účty aktivní 484  1 556  12  

      4.6. Jiné pohledávky 11  7 038  13  

C. III.     Krátkodobý finanční majetek 0  0  0  

   1.   Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 0  0  0  

    2.   Ostatní krátkodobý finanční majetek 0  0  0  

C. IV.    Peněžní prostředky 15 152  19 440  32 770  

   1.   Peněžní prostředky v pokladně 413  653  844  

    2.   Peněžní prostředky na účtech 14 739  18 787  31 926  

            

D.       Časové rozlišení aktiv 9 227  4 938  6 032  

D.  1.   Náklady příštích období 7 086  4 272  4 225  

   2.   Komplexní náklady příštích období 0      

    3.   Příjmy příštích období 2 141  666  1 807  
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Příloha C - Pasiva 2016-2018 

Zdroj: dostupné z www.justice.cz 

      
úč. období 

2018 
úč. období 

2017 úč. období 2016 

              

        PASIVA CELKEM 1 133 000  989 752  873 917  

A.       VLASTNÍ KAPITÁL 534 393  558 729  550 766  

            

A. I.     Základní kapitál 28 000  28 000  28 000  

A. I. 1.  Základní kapitál 28 000  28 000  28 000  

   2.  Vlastní podíly (-) 0  0  0  

    3.   Změny základního kapitálu 0  0  0  

            

A. II.     Ážio a kapitálové fondy 155 844  170 445  165 000  

A. II. 1.  Ážio 85 000  85 000  85 000  

   2.  Kapitálové fondy 70 844  85 445  80 000  

    1. Ostatní kapitálové fondy 80 000  80 000  80 000  

    2. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-) -9 156  5 445  0  

    3. 
Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 
obchodních korporací (+/-) 0  0  0  

    4. Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-) 0  0  0  

      5. 
Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací 
(+/-) 0  0  0  

            

A. III.     Fondy ze zisku 2 800  2 800  2 800  

A. III. 1.  Ostatní rezervní fondy 2 800  2 800  2 800  

    2.   Statutární a ostatní fondy 0  0  0  

            

A. IV.     Výsledek hospodaření minulých let (+/-) 258 559  258 559  265 890  

  IV. 1.  

Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let 
(+/-) 258 559  258 559  265 890  

    2.   Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-) 0  0  0  

            

A. V.     
Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-
) 89 190  98 925  89 076  

                

A. VI.     Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-) 0  0  0  

            

B. + C.     CIZÍ ZDROJE 598 297  430 834  322 906  

            

B.       Rezervy 44 067  46 582  31 953  

B.  1.  Rezerva na důchody a podobné závazky 0  0  0  

   2.  Rezerva na daň z příjmů 912  0  0  

   3.  Rezervy podle zvláštních právních předpisů 43 155  46 582  0  

    4.   Ostatní rezervy 0  0  31 953  

            

C.       Závazky 554 230  384 252  290 953  

C. I.    Dlouhodobé závazky 84 004  67 748  162  

   1.   Vydané dluhopisy 0  0  0  

    1. Vyměnitelné dluhopisy 0  0  0  

    2. Ostatní dluhopisy 0  0  0  

   2.   Závazky k úvěrovým institucím 28 716  0  0  

   3.   Dlouhodobé přijaté zálohy 0  0  0  

   4.   Závazky z obchodních vztahů 4 500  0  0  
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   5.   Dlouhodobé směnky k úhradě 0  0  0  

   6.   Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 48 889  60 649  162  

   7.   Závazky - podstatný vliv 0  0  0  

   8.   Odložený daňový závazek 1 899  7 099  0  

   9.   Závazky – ostatní 0  0  0  

    1. Závazky ke společníkům 0  0  0  

    2. Dohadné účty pasivní 0  0  0  

      3. Jiné závazky 0  0  0  

            

C. II.     Krátkodobé závazky 470 226  316 504  290 791  

   1.  Vydané dluhopisy 0  0  0  

    1. Vyměnitelné dluhopisy 0  0  0  

    2. Ostatní dluhopisy 0  0  0  

   2.  Závazky k úvěrovým institucím 208 831  104 714  117 419  

   3.  Krátkodobé přijaté zálohy 0  6  0  

   4.  Závazky z obchodních vztahů 153 714  100 715  109 221  

   5.  Krátkodobé směnky k úhradě 0    0  

   6.  Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 61 106  75 078  26 425  

   7.   Závazky - podstatný vliv 0  0  0  

   8.  Závazky – ostatní 46 575  35 991  37 726  

    1. Závazky ke společníkům 0  0  0  

    2. Krátkodobé finanční výpomoci 0  0  0  

    3. Závazky k zaměstnancům 20 026  18 270  18 077  

    4. 
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního 
pojištění 11 191  9 865  9 490  

    5. Stát - daňové závazky a dotace 3 124  7 051  2 821  

    6. Dohadné účty pasivní 754  663  4 106  

      7. Jiné závazky 11 480  142  3 232  

            

D.       Časové rozlišení pasiv 310  189  245  

D.  1.  Výdaje příštích období 310  189  245  

    2.   Výnosy příštích období 0  0  0  
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Příloha D – vývoj HDP 

Zdroj: dostupné z www.CZSO.cz 

 

 

Příloha E – vývoj inflace 

Zdroj: dostupné z www.CZSO.cz 
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Příloha F – vývoj tržeb 

Zdroj: dostupné z www.amadeus.com 
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