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ANOTACE 

     Tato práce posuzuje  vazby mezi náklady výroby, jejím objemem a ziskem, 

případně tržbami. Kriteriem je stávající (daná) kapacita. Hlavním cílem je pro  

podnik stanovit hranice rentabilní produkce a určit takový rozsah činnosti, který 

zajišťuje maximální zisk. V této krátkodobé rovnováze by firma neměla důvod ke 

snižování nebo zvyšování produkce.  

 

ANOTATION / ABSTRACT 

     This work,  showing relationships between cost, capacity and profit against 

forecast revenue. Determine the criteria for maximising profit against projected 

capacity. Consequently the primary goals for the company are to determine the limits 

of cost-effective production and develop a comprehensive set of activities that ensure 

maximum gain. At this short-term equilibrium would company reason to lowering or 

rising output. 
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náklady, objem výroby, zisk, tržby, variabilní náklady, fixní náklady, bod zvratu, 

krátkodobá rovnováha 
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term equilibrium (balance) 
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  1. ÚVOD 

 
     Primárním a formálním motivem všech podnikatelských jednotek je tvorba zisku 

pro reprodukci výrobního potenciálu firmy. Avšak na straně druhé je důležitý i pro 

zvyšování bohatství jejích vlastníků. Proto ekonomika vychází ze závěru, že každý 

podnik bude minimalizovat vstupy a maximalizovat výstupy, aby zajistil co nejvyšší 

prosperitu nejenom firmě ale i sobě (6). 

     V dřívějších dobách se kladl důraz spíš na snahu prodat vše, co se vyrobilo, dnes 

je nutné směřovat výrobu na ty výkony, které je možné prodat. A proto  hlavním 

cílem podniku je stanovit hranice rentabilní produkce daného výkonu a určit 

takový rozsah činnosti, který by zajišťoval maximum zisku (1).  

    Maximalizace zisku tímto vede firmy k posouzení a analýze minulých období své 

podnikatelské činnosti, jako důležitého kritéria svých rozhodnutí  a strategických 

cílů do budoucna. Přičemž se jedná o rozhodování o objemu vyráběné produkce, o 

cenách produkce a o kombinaci používaných výrobních faktorů atd.           

     Z časového hlediska se neposuzuje pouze období roku, měsíce, ale rozhodující je 

období, po které platili podmínky pro uskutečnění příslušného procesu. Krátké a 

dlouhé období je v těchto souvislostech rozlišováno typem úloh, zda předpokládají 

existující kapacitu jako danou, nebo bylo možné kapacitu měnit. Krátké období 

znamená, že během něhož nebyli investovány nebo měněny stálá aktiva. Vychází se 

z předpokladu, že je dána výrobní kapacita, ať už se jedná o plně využitou nebo 

nevyužitou výrobní kapacitu (1). 

          V analyzovaném období je možné zvýšení činnosti zajišťovat pouze v rámci 

instalované kapacity, může být řešeno i změnami v organizaci činnosti, 

prodloužením pracovní doby, rozšířením počtu směn. Prioritou je tedy zachování 

substance majetku podniku, a proto je zjišťováno využití hodnoty zúčtovacího 

období (nákladů) a připočítáno vytvořeným podnikovým výkonům (4).  

     Všechny vzniklé náklady musí být pokryty výnosy realizovanými na trhu. 

S ohledem na dosažení stanoveného plánu jsou v popředí tedy především otázky 

optimalizace hospodárnosti. 

     Proto bude bakalářská práce řešením na otázky typu: „jaké je minimální množství 

výroby, které zabezpečí rentabilní výrobu, jaké je minimální využití výrobní 
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kapacity, při kterém není výroba ztrátová, jaké jsou maximální výrobní náklady 

výrobku aniž by byl ztrátový, při jakém objemu výroby dosahuje podnik 

maximálního zisku?“ Odpovědi nabízí manažerské (vnitropodnikové)  účetnictví se 

svou produkční teorii.  

     Účetnictví neposkytuje pouze podklady umožňující zjistiti výši daňových 

povinností a vykazovat informace o výsledcích podniku navenek. Vnitropodnikové 

nebo-li manažerské je daleko méně spjato s předepsanými legislativními pravidly, je 

zaměřeno na bezprostřední potřeby řídících pracovníků podniku a je tudíž 

orientováno interně (4).  

     Tato práce pojednává o analýze a kalkulaci nákladů a zisku, takže se jedná o 

utajené interní informace podniku tzv. know-how, které si firmy pečlivě chrání. 

     Bohužel skutečnost v praxi je taková, že kvalita těchto informací není dostačující 

v řadě našich podniků. Jedná se jak o zlý systém kalkulací, rozpočtů a systém řízení, 

tak i o snižující se schopnost pracovníků působících na různých úrovních 

podnikového vedení tyto nástroje efektivně využívat. Proto je v tomto směru 

nezbytné se nadále vzdělávat a chápat úzké propojení mezi účetnictvím a řízením, 

jakož i zavádět nové konstrukční, technologické a kontrolní systémy, které by vedli 

k hospodárnosti a efektivnosti podnikatelské činnosti. 

     Bez řízení nákladů je nemožné hodnotit výnosnost (rentabilitu) výrobků nebo 

služeb, navrhovat jejich ceny, hodnotit využití výrobních kapacit, vytváření 

optimálního výrobního programu nebo určovat očekávaný hospodářský výsledek. 

Náklady jsou informace pro výrobce, zda setrvat v dané činnosti nebo zda má odejít 

do jiné příležitosti (3).  

     Přitom si musíme uvědomit, že náklady jsou sice sami o sobě důležité, ale 

ekonomický význam získávají především tehdy, když je porovnáváme s příjmy. 

Nestačí proto znát náklady, ty samy o sobě nemají význam, pokud v důsledku jejich 

užití nejsou vytvářeny výkony. Jinak jsou pouhým výdajem vynaloženým bez účelu 

(1). 
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2. CÍLE PRÁCE 

 

     Firma potřebuje získat informace o hospodárnosti své podnikatelské činnosti 

v uplynulých letech pro své plánování a tedy pro potřeby rozhodování, přičemž je 

důležité dbát na vymezení řešeného problému.  

     Značná část těchto rozhodování je totiž spojena se změnou využití kapacity 

(zvýšení rozsahu činnosti),  změně sortimentu (optimalizace sortimentu) a většinou 

vycházejí z předpokladu nevyužité kapacity, která se váže k rozsahu činnosti 

(objemem výroby), náklady vázanými ke kapacitě a konkrétnímu výkonu a tržbami 

(výnosy), které jsou ovlivněny cenami. Všechny tyto veličiny pak mají dopad na 

zisk, který velice často vystupuje jako vrcholové kritérium. 

     A proto mým cílem bude z pozice pověřeného řídicího pracovníka (managera) 

analýza nákladů, prodaného objemu produkce (v kusech, tak i v peněžním 

vyjádření tzv. tržby (výnosy)) a zisku, aplikována na výrobek stejného  

(homogenního) druhu. Využitím údajů z finančního a nákladového účetnictví 

(dále jenom účetní výkazy) konkrétní firmy, provedu klasifikaci a zpracování dat za 

relevantní rozmezí tj. z podmínek minulého období.  

     Hlavní úlohu budou sehrávat fixní a variabilní náklady, tedy náklady, které jsou 

závislé na objemu prováděných výkonů. Význam této práce plyne ze zásadně 

rozdílného  rytmu jejich návratnosti. Prioritní význam má návratnost variabilních 

nákladů. Výnosy z každé jednotky objemu výkonů musí nejprve uhradit náklady 

danou jednotkou přímo vyvolané. Návratnost variabilních nákladů se tak uskutečňuje 

permanentně. Proto variabilní náklady musejí být plně pokryty. Jestliže nejsou, měla 

by se výroba přerušit. 

      Jiné je to u fixních nákladů, vynaložených jednorázově na určitý objem výkonů. 

V daném případě výnosy z jednotky objemu pouze přispívají na úhradu fixních 

nákladů, a to určitým podílem. Tady se váže nutnost zjištění hospodárnosti daného 

procesu, což je důsledek efektu z degrese fixních nákladů a samozřejmě efektivitě 

kapacitního využití. Proto jedním z úkolů řízení podniku je maximálně využít degresi 

nákladů k soustavnému snižování nákladovosti výrobku co nejvyšším využíváním 

výrobních kapacit.      



 12 

     To znamená, že kritériem pro úspěšná cenová rozhodnutí a tedy kalkulační 

systémy, je právě správné přiřazování a klasifikace nákladů, i když ty nejsou často 

v praxi jednoduchá (smíšené náklady). 

      Pokud by se zjistilo na základě analýzy, že variabilní náklady jsou pokryty, ale 

tržby nestačí na pokrytí fixních nákladů a zisku, což je v této práci uváděno 

podrobněji,  je možno dojít k  úspoře jejich snižováním nebo zastavením nerentabilní 

výroby (výkonů) v budoucnosti. 

     Nejdůležitější informací se tak pro podnik stává nejenom schopnost likvidace 

svých nákladů z tržeb, ale  rentabilita výroby a prodeje objemu produkce, protože 

podnik chce samozřejmě produkovat zisk a neuspokojí se jenom s určitou (minimální) 

výši zisku nebo dokonce se ztrátou, když by dokázal produkovat nebo operovat na 

bodě maxima. Avšak pozor, protože podnik, který maximalizuje tržby, bude vyrábět 

a prodávat velice často jiné množství výrobků, než kdyby maximalizoval zisk (5). 

     Cílem práce je proto stanovit hranice rentabilní produkce a určit takový rozsah 

činnosti, který zajišťuje její maximální zisk. Reziduum bude tedy nalezení optima, 

bodu produkce v relevantním rozmezí, kde by náklady se zvyšující se produkcí 

„téměř“ nerostly, ale zisk by nadále rostl. Tak by jsme dosáhli situace, kterou 

nazveme krátkodobou rovnováhou firmy. Při jejím dosažení firma nemá důvod 

produkci ani snižovat ani zvyšovat (6).     

     Nejedná se o převratnou metodu nýbrž o požadavek všech firem, které chtějí 

prosperovat a mít přehled o své hospodárnosti.  

     Pro zpracování řešeného problému použiji statisticko-matematických postupů, 

které jsou pro určení cíle práce nejpřesnější a grafického vyjádření pomocí regresní 

přímky, která slouží pro předpovídání vývoje a vyhlazování hodnot nákladových 

funkcí a tržeb. Je to určitý druh trendu, pomocí kterého můžu určit základní 

tendence. Správná klasifikace nákladů  umožňuje porovnat výsledky za různá časová 

období a zachytit trendy vývoje nákladů. 

      Hodnoty vývoje nákladů a tržeb budou zachyceny ve zdrojové tabulce v počítači 

a z kterých následně vznikne graf, do kterého vložím vyhlazovací křivku polynomu, 

která znázorňuje průběh regresivní analýzy a následně se implementuje do 

grafického vyjádření.   
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3. ČLENĚNÍ NÁKLADŮ PODLE JEJICH ZÁVISLOSTI NA 
OBJEMU PROVÁDĚNÝCH VÝKONŮ 
 
 
           V krátkodobém pohledu (období) během něhož nebylo možné investovat 

(měnit stálá aktiva), byli některé výrobní činitele (vstupy) podniku neměnné, fixní 

(počet strojů a výrobního zařízení, počet řídících pracovníků, budovy). Pokud je 

možno v rámci instalované kapacity zvýšit rozsah činnosti (vždy je možné snížit), 

měnili se pouze variabilní náklady. Tedy některé náklady jsou proměnné, variabilní a 

mění se s objemem vyráběné produkce (množství spotřebovaného materiálu, část 

mzdových nákladů, spotřeba výrobní energie, část nakupovaných služeb atd). To se 

odráží v nákladech, které jsou peněžním vyjádřením spotřeby výrobních činitelů (5). 

 

          Náklady se proto dělí do dvou velkých skupin: 

- variabilní náklady 

- fixní náklady 

      

 

3.1.1 FIXNÍ NÁKLADY 

 

      Je jasné, že jsou to náklady, které za určitých okolností zůstávají stejné, nemění 

se, nejsou závislé na rozsahu objemu výroby (v krátkodobým období). Jsou spojeny 

s určitými vklady (zdroji), které se nedají ani technicky nebo ekonomicky rozdělit . Je 

nutné je do daného procesu začlenit jednorázově v rozsahu dle jejich potencionální 

výkonnosti. Tato schopnost se označuje jako kapacita a příslušné náklady se 

označují jako náklady kapacitní (1). 

     Celkové fixní náklady vznikají již v nulovém bodě, tj. vznikají i v případě, když 

se nic nevyrábí. Každá další jednotka už nevyžaduje další vklady, fixní náklady se 

při zvyšujícím se objemu výkonů ve své celkové výši nemění. Graficky proto může 

být křivka celkových fixních nákladů znázorněna jako rovnoběžka s úsečkou 

souřadnicového systému (viz. příloha č.2). Také se označují jako náklady provozní 

připravenosti. 



 14 

     Klasickým příkladem fixních nákladů jsou odpisy zařízení. V podniku, kde jsou 

stanoveny časové mzdy bez závislosti na počtu vyrobených jednotek , jsou i tyto 

mzdy fixním nákladem, který se změnou produkce nemění. Do fixních nákladů 

můžeme také pojmout takové náklady, které byly stanoveny vnitřním předpisem pro 

to, že je známa jejich přibližná výše v budoucnu, a které by nebylo možné při 

stanovení ideální (nebo alespoň minimální marže) pokrýt jako jsou například rezervy 

na opravy majetku. Mohlo by se zdát, že jsou to náklady variabilní nebo dokonce 

režijní, ale v podniku, kde hmotný majetek představuje významnou část aktiv a je 

nepostradatelný pro fungování podniku, pak objem těchto nákladů nebude 

bezvýznamný a může se stát fixním na určitý počet let. Poté se může výše fixních 

nákladů přehodnotit (1). 

 

 

3.1.2 VARIABILNÍ NÁKLADY 

 

     Tyto náklady se na rozdíl od nákladů fixních vyskytují jen tehdy, je-li 

produkován podnikový výkon. Mění se v závislosti na změnách objemu výkonů, při 

zvýšení výkonů se jejich absolutní hodnota zvyšuje, při poklesu objemu výkonů se 

snižuje. Tyto náklady jsou představovány vklady, které lze jak technicky tak i 

ekonomicky dělit.  Proto jsou do výrobního procesu vkládány přesně v takových 

proporcích, které jsou potřebné pro určitý objem výroby v době, kdy je proces 

uskutečňován (1).  

- spotřeba materiálu 

- spotřeba energie 

- úkolové mzdy 

- určité služby vztahující se k výrobku (úprava) 

 

     Každý výrobek potřebuje k tomu, aby byl vyroben určité množství základního 

případně pomocného materiálu a to se obvykle nemění. V peněžním vyjádření může 

dojít k jiné změně než v souvislosti se změnou objemu výroby, a to je změna ceny. 

     V případě spotřeby energií můžeme tuto kategorii považovat jak někdy za fixní 

náklad tak někdy za náklad variabilní (pokud musí být stroje po celou dobu směny 
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zapnuty, spotřebují stejné množství energie, ať je na nich vyrobeno jakékoliv 

množství výrobků - budou fixní (1). 

     Úkolová mzda je určena ve vztahu k množství odvedené práce (vyrobených 

výrobků, provedených prací atd.), je tudíž plně závislá na objemu produkce.  

     Taktéž služby spojené s výrobou budou variabilní, pokud bude jejich výše 

spojována s určitou výši produkce a my je jako takové posoudíme (1). 

 

Vývoj celkových variabilních nákladů v souvislosti s růstem objemu výroby: 

- proporcionální 

- podproporcionální 

- nadproporcionální 

 

     Proporcionální náklady rostou v průměru na jednotku výkonu stejně, to 

znamená, že se v jejich celkové výši mění s objemem výkonů přímo úměrně. Jsou 

typické pro rutinní opakované procesy v rámci platné technologie. Graficky je lze 

zobrazit ohraničenou přímkou, která vychází z počátku (nulového bodu)  a je 

omezena kapacitní hranicí podniku. Její růst je vyjádřením daných cen materiálu 

(viz. příloha č.3). 

     Podproporcionální náklady rostou pomaleji, tzv. čím více vyrobíme, tím nižší 

jsou v průměru na jednotku výkonu. Při stoupajícím objemu se zvyšují, ale 

pomalejším tempem než objem výkonů, tzv. každý vklad na další jednotku objemu je 

nižší. Tato kategorie nákladů je typická pro období záběhu výroby nebo zvyšování 

objemu v etapě nižší než je etapa optimální  zaměstnanosti a postupného získávání 

rutiny. Grafické vyjádření těchto nákladů  je uvedeno v příloze č.3. 

     Nadproporcionální naopak rostou rychleji, tzv. čím více vyrábíme, tím se 

v průměru na jednotku výkonu zvyšují. V posledním případě vývoje nákladů 

v souvislosti s růstem objemu výroby dochází k negativním jevům podniku, a to 

k tomu, že například je v podniku nadbytečně vysoká zaměstnanost nebo jsou 

vypláceny příliš vysoké mzdy, může růst počet nekvalitních výrobků, nepříliš 

efektivně je využíván materiál, plýtvá se spotřebou elektrické energie a mnoha 

dalších negativních faktorů. Grafické znázornění funkce nadproporcionálních 

nákladů je v příloze č.3. 
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3.1.3  PŘŮMĚRNÉ NÁKLADY  

 

     V analýze závislosti nákladů na změnách v objemu výkonů mají zásadní význam 

vypovídací schopnost dvě veličiny nákladů: 

 

a) celkové náklady (úhrnný rozsah nákladů (fixních a variabilních) vyvolaný daným 

objemem výkonů, např. celkové náklady na 100 ks konkrétního výrobku) 

 

Výpočet:                                                  TC = FC + VC 

 

b) průměrné náklady (podíl celkových nákladů na jednotku výkonů při dosažení 

jejich určitého objemu, např. průměrné náklady na 1 ks tohoto výrobku při výrobě 

100 ks). 

 

Výpočet:                                                  AC = TC / Q 

 

     Průměrné náklady na jednotku produkce, tzv. celková výše nákladů dělená 

množstvím (objemem) výkonů, klesá při rostoucím rozsahu činnosti a naopak (2). 

 

Průměrné fixní náklady 

 

     U fixních nákladů vypočtené průměrné náklady vykazují pokles, protože stejný 

rozsah fixních nákladů se rozkládá do stále většího objemu výkonů. Čím vyšší je 

vyráběné množství, tím nižší jsou průměrné náklady. Se vzrůstajícím vytížením 

kapacity klesají průměrné náklady na výrobek. Hospodárnost daného procesu 

vykazuje stoupající úroveň, což je důsledkem efektu z degrese fixních nákladů. 

Jejich grafické vyjádření má degresivní charakter a je charakterizován hyperbolou, 

jejíž hodnoty se blíži ose x (viz. příloha č.2). 

 

Výpočet:                                                  AFC = FC / Q 
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     Pokles (degrese) nákladů a růst zisku je tím, vyšší, čím nižší je základní úroveň 

zvyšující se výroby. Nejvyšší efekt je při plném využití výrobní kapacity, při kterém 

je objem fixních nákladů na jednotku produkce nejnižší (2).  

     Jedním z úkolů řízení podniku je proto maximálně využít degresi nákladů 

k soustavnému snižování nákladovosti výrobku co nejvyšším využíváním výrobních 

kapacit (2).      

     Postupné snižování průměrných nákladů vlivem efektu z degrese fixních nákladů 

označujeme jako relativní úsporu nákladů. To je typický příklad výtěžnosti jako 

formy hospodárnosti. K relativní úspoře fixních nákladů dochází tedy při zvyšování 

objemu produkce při neměnných fixních nákladech (5). 

     V praxi můžeme použít různé vzorce, kterým zjistíme relativní úsporu nákladů 

vlivem fixních nákladů v %:  

U%  = Q%  x  a% 

           100 + Q% 

Nevyužité fixní náklady  

     

     Nevyužitím výrobní kapacity dochází i k nevyužití fixních nákladů. Je to ta část 

celkových fixních nákladů, která odpovídá nevyužité výrobní kapacitě. Pro řízení 

podniku  z toho vyplývá, že je nutné budovat výrobní kapacity, které budou 

dostatečně využívány (5).  

FCN = FC / QM  x (QM – Qs ) 

          FC 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

           0 
                                                                                                                           Q 

FCN 

FCV 

FCN 

FCV 

QS QM 
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Průměrné variabilní náklady 
 
     U proporcionálních nákladů vypočtené průměrné náklady jsou v celém intervalu 

neměnné, lineární (proporcionální, konstantní), což vyjadřuje zachování stejné 

úrovně hospodárnosti. Grafické vyjádření je uvedeno v příloze č.3. 

     U podproporcionálních nákladů  vypočtené průměrné náklady se tak v rámci 

zkoumaného intervalu snižují a projevují se jako náklady degresivní, což signalizuje 

zvyšující se úroveň hospodárnosti. Rozdíl mezi dvěma hodnotami průměrných 

podproporcionálních nákladů vypočtený pro dva různé objemy výkonů se označuje 

jako efekt z degrese podproporcionálních nákladů (grafické vyjádření viz. příloha 

č.3). 

     U nadproporcionálních nákladů vypočtené průměrné náklady vykazují v rámci 

zkoumaného intervalu vyšší hodnotu a projevují se jako náklady progresivní, což 

ukazuje na snižující se úroveň hospodárnosti. Rozdíl mezi dvěma hodnotami 

průměrných nadproporcionálních nákladů, vypočtený pro dva různé objemy výkonů, 

se označuje jako efekt z progrese nadproporcionálních nákladů (grafické vyjádření 

viz. příloha č.3). 

 

Výpočet:                                              AVC = VC / Q 

 

 

3.1.4 SMÍŠENÉ NÁKLADY A RELEVANTNÍ ROZMEZÍ 

 

     Striktní rozlišování variabilních a fixních nákladů je abstrakcí, protože v reálných 

aktivitách vystupují náklady zpravidla v jejich neoddělitelné kombinaci.  Každý  

reálný proces se může uskutečnit jen na základě spojení a kombinace opakovaných a 

potenciálních činitelů, proto je rozdělení nákladů na fixní a variabilní vskutku 

teoretické. Celkové náklady takového procesu obsahují neoddělitelně fixní složku, 

vyvolanou fixními náklady, a proměnlivou složku vyvolanou variabilními náklady. 

Takovéto spojení je nazýváno jako smíšené náklady. Charakteristickým rysem je to, 

že fixní složka působí již od nulového bodu objemu a k ní se postupně se zvyšujícím 

se objemem přiřazují variabilní náklady (2). 
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     Fixní náklady se skládají z řady dílčích  fixních nákladů s rozdílnou kapacitou, 

průběh variabilních nákladů je ovlivněn i jinými faktory, proto je odvození 

nákladové funkce v praxi tolik obtížné. Některé položky nákladů obsahují 

neoddělitelně fixní a variabilní složku (spotřeba energie), průběh jiných může být 

ovlivněn i způsobem zúčtování (časové, úkolové mzdy). 

     V reálných procesech se  obvykle výkyvy v objemu výkonů udržují v určitých 

hranicích a proto stačí informace o průběhu nákladů za určité relevantní rozmezí 

(viz. příloha č.4). Využití nákladové funkce  má význam hlavně v rozhodovacích 

úlohách, kde se hodnotí návratnost nákladů (bodu zvratu), ztrátové a ziskové pole a 

kritický objem dané aktivity v rámci platnosti dané nákladové funkce, který zajišťuje 

minimální průměrné náklady nebo maximální zisk (2). 

     Racionalizační snahy zastavením výroby ztrátových výrobků vedou ke zlepšení 

ziskové situace jen tehdy, pokud je možné fixní náklady specifické pro danou oblast 

snížit v co nejkratší době. Pokud se to nepodaří, potom proti úbytku odbytu tohoto 

výrobků stojí nezměněné fixní náklady, což vede dokonce ke zhoršení původní 

ziskové situace. 

     V praxi jsou obvykle k dispozici údaje o výši celkových nákladů pro jednotlivé 

reálně dosažené objemy výkonů. Jestliže tyto údaje očistíme od vlivů jiných faktorů 

(výkyvy cen, nákladů na nekvalitní výrobky, překročení norem), lze získané hodnoty 

nákladů považovat za závislé na objemu výkonů. Na fixní a variabilní náklady je lze 

pak rozložit pomocí matematických a statistických metod nebo na základě využití 

vlastních zkušeností (2).  

 
 
 
 
3.2 VÝNOSY (TRŽBY) FIRMY  

 

     Jsou peněžní částkou, kterou podnik získal prodejem výrobků, zboží a služeb 

v daném účetním období. Jsou rozhodující složkou výnosů a hlavním finančním 

zdrojem podniku, který slouží k úhradě jeho nákladů, daní, výplatě dividend a jeho 

rozšířené reprodukci (6). 
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     Základním problémem ekonomického rozhodování podniku, pokud se týká 

vztahu prodejní ceny a nákladů, je stanovení minima produkce nezbytného k pokrytí 

nákladů, popřípadě k tvorbě zisku nezbytného pro rozvoj podniku (6). 

 

Firma může maximalizovat zisk nejzákladnějším dvojím způsobem: 

- minimalizace nákladů 

- maximalizace příjmů 

 

Podobně jako u nákladů, tak i u příjmů se definují celkové a průměrné náklady. 

     Celkový příjem je částka, kterou firma získá (obdrží) prodejem svých výkonů 

(výrobků). To znamená, že abychom vypočítali celkový příjem musíme množství 

prodaných výkonů násobit s cenou na jednotku výkonu (6). 

 

TR = p * Q 

 

Jediným rozhodnutím by mělo dojít k zvolení objemu výroby a ceny !!!  

 

     Z tohoto hlediska můžou nastat dvě situace: 

- cena je konstantou nezávislou na firmě (v případě dokonalé konkurence). Firma 

může všechnu svoji produkci prodat, avšak firma nemůže cenu produkce ovlivnit, 

firma rozhoduje pouze o objemu výroby (6).  

- cena závisí na objemu produkce firmy, cena produkce s růstem výroby klesá, firma 

musí snížit cenu, aby prodala větší množství (případ nedokonalé konkurence), tudíž 

rozhodnutím o objemu výroby tedy firma automaticky určuje i cenu (6). 

 

     Průměrný příjem je příjem na jednotku produkce, nebo-li podíl celkových příjmů 

(tržeb) a prodaných výkonů. 

AR = TR / Q = P * Q / Q = P 
 

     Je-li objem produkce vyjádřen v korunách, dostaneme haléřový ukazatel celkové 

nákladovosti (5): 

h = TC 

      TR 
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3.3 MINIMÁLNÍ ROZSAH ČINNOSTI URČENÝ ANALÝZOU 
BODU  ZVRATU  
 

     Jedná se o zkoumání rovnováhy mezi náklady a výnosy. Analýza bodu zvratu 

předpokládá, že se v podnikových výkazech sledují odděleně variabilní a fixní 

náklady. Oddělené sledování variabilních a fixních nákladů je nutné, jestliže podnik 

pracuje s metodou příspěvku na úhradu nebo-li marži. Při analýze bodu zvratu jsou 

vztahy mezi tržbami, náklady a ziskem přehledně a jasně uspořádány. Výsledky pak 

mohou být zjišťovány matematicky nebo graficky.  

     Z podstaty fixních a variabilních nákladů vyplývá zásadně rozdílný rytmus jejich 

návratnosti. Prioritní význam má návratnost variabilních nákladů. Výnosy z každé 

jednotky objemu výkonů musí nejprve uhradit náklady danou jednotkou přímo 

vyvolané. Návratnost variabilních nákladů se tak uskutečňuje permanentně. Jiné je to 

u fixních nákladů, vynaložených jednorázově na určitý objem výkonů. V daném 

případě výnosy z jednotky objemu pouze přispívají na úhradu fixních nákladů, a to 

určitým podílem (2). 

     Objem výroby, při kterém se tržby (celkové výnosy) rovnají celkovým nákladům, 

nazýváme bodem zvratu, nebo-li práh rentability, kritický bod nebo bod nulový. Jinak 

řečeno od jakého objemu výroby se výroba stává rentabilní (2): 

 

TC (VC + FC) = TR 

 

     Bod zvratu je možno zjistit v naturálním vyjádření, QBZ = Q (ks) je minimální 

prodané množství (kritické množství) nezbytné k úhradě fixních nákladů (2): 

 

BZ(QBZ) =     FC 

                             p – AVC 

       Při analyzování bodu zvratu předpokládám, že si firma objem výroby/prodeje 

v kusech za dané období, zabezpečila i určitý (minimální) požadovaný zisk (5): 

 

BZZmin = (FC + Zmin) 

               p – AVC 
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         Bod zvratu je možno zjistit i v peněžním vyjádření, TRBZ = QBZ x p, 

představují minimální tržby nezbytné k úhradě fixních nákladů (minimální tržby, aby 

činnost nebyla ztrátová). K výpočtu se použije tzv. příspěvek k tržbám. Vyjadřuje, 

jaká relativní část ceny zbývá po úhradě variabilních nákladů. Propočet je použitelný 

pouze za předpokladu neměnné struktury výkonů. Pokud dochází k odchylkám ve 

struktuře, je nutno vždy přepočítat novou hodnotu (2): 

 

PT = (TR – VC) / TR 

TRBZ = FC / PT 

 

     Znalost kritického využití výrobní kapacity je důležitá již při samotném 

projektování výrobních kapacit. Je nezbytné nutné, aby potřeba určitého výrobku 

v průměru trvale převyšovala alespoň bod zvratu využití výrobní kapacity, protože 

v opačném případě bude výroba ztrátová (2): 

 

VK krit = BZ * 100 

           VK 

         

            Rozdíl mezi cenou výrobku a jeho variabilními náklady nazveme 

příspěvkem na úhradu fixních nákladů a zisku, taktéž nazývána jako marže 

výkonu. Což znamená, že bodu zvratu je dosaženo, když se příspěvek na úhradu 

fixních nákladů a zisku rovná fixním nákladům připadajícím na jednotku produkce. 

Jinak řečeno, zisku může být dosaženo teprve tehdy, jestliže celkový příspěvek na 

úhradu pokryje celé fixní náklady. Na počátku každého období je nutno nejdříve 

uhradit fixní náklady, teprve od určitého rozsahu prodeje je možno dosáhnout zisk 

(2): 

TR  - VC ~ p - AVC = příspěvek na úhradu/marže 

 

FC = pú  
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     Často se využívají informace o tom, jaký měl podnik manévrovací prostor 

v rozsahu své činnosti. Tento prostor nazýváme bezpečnostní marže, nebo-li 

koeficient bezpečnosti. Je vyjádřením odpovědi na otázku, o kolik procent byla 

instalovaná kapacita vyšší než minimálně přijatelný rozsah činnosti (2). 

 

MS =  Qs – QBZ 

          Qs 

 

 

 

3.3.1 GRAFICKÁ METODA ANALÝZY  BODU ZVRATU 

 

     Nejznámější metody analýzy nákladů jsou metody statistické. Rozsah činnosti je 

nezávislou proměnnou, závisle proměnnou jsou náklady. Každé úrovně aktivity 

odpovídá konkrétní výše nákladů. Znázorníme-li tyto vztahy graficky, získáme 

množinu bodů, kterou je možno proložit křivku modelující průběh nákladů 

v závislosti na rozsahu činnosti. Tato metody spočívá v zachycení údajů o výši 

nákladů a výnosů na osu y a rozsahu činnosti, nebo-li objemu produkce na osu x, 

ve stanovených jednotkách (v naturálním nebo peněžním vyjádřením). Přičemž 

existují různé způsoby zobrazení bodu zvratu. Jedná se o grafické znázornění 

vzájemných vztahů nákladů, výnosů a zisku v modelu vývoje nákladů. Graf 

příspěvku na úhradu a graf relace zisku k rozsahu činnosti je zobrazen v příloze 

č.6.  

     Obecním východiskem řešení krátkodobých rozhodovacích úloh je zjednodušený 

lineární model. 

 

Grafické vyjádření bodu zvratu 

 

     Tržby při nulové prodeji (výrobě) se rovnají nule. Proto přímka tržeb prochází 

nulovým bodem. Přímka nákladů vytíná na ose y úsek, jehož pořadnici y pokládáme 

za odhad fixních nákladů. Proporcionální náklady jsou znázorněny přímkou, jejíž 

směrnice vyjadřuje průměrné proporcionální náklady naturální jednotky činnosti, 
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popřípadě procentní podíl proporcionálních nákladů z výnosů. Celkové náklady jsou 

rovnoběžné s proporcionálními náklady, tedy s počátkem v bodě na ose y 

odpovídajícím celkové výši fixních nákladů. Bod zvratu je průsečíkem přímky 

výnosů a celkových nákladů (viz přílohu č.5). 

     Z grafu je zřejmé, že při nulovém objemu výroby, vzniká ztráta ve výši fixních 

nákladů, která se zmenšuje se zvyšujícím se objemem výroby, až při určitém objemu 

výroby (kdy se obě přímky protínají) zaniká. Při dalším rozšiřovaní výroby začne 

vznikat zisk (5). 

 

Rostoucí variabilní náklady závislé na růstu produkce způsobí, že tento zisk může 

být pouze přechodní situací! 

 

     Z grafického vyjádření analýzy bodu zvratu lze vyvodit několik závěrů: 

- u každé činnosti existuje určité minimální množství, které je nezbytné k tomu, aby 

hodnocená aktivita nebyla za jinak nezměněných podmínek ztrátová (2), 

- přínos každého jednotlivého výkonu je možno posoudit dle příspěvku na úhradu 

nebo-li marže (2),  

- zisk stejně jako fixní náklady, nelže přiřazovat jednotlivým výkonům, nejsou 

ovlivnitelné konkrétním výkonem. To, jestli v daném období bude dosaženo zisku či 

vznikne ztráta, závisí na celkovém rozsahu prodeje a jeho struktuře. Zisk, ztráta a 

fixní náklady jsou veličiny, které se vztahují k danému období a celkové činnosti 

podniku (2). 

 

 

3.4 OPTIMÁLNÍ ZISK, OPTIMÁLNÍ OBJEM PRODUKCE 
  

     Rovnováha obecně v ekonomii označuje stav, kdy firma nemá žádné důvody 

měnit své ekonomické chování, tedy nemá důvod produkci ani zvyšovat nebo 

snižovat, tzv. firma vytváří maximální zisk a každé posunutí se „výš“ nebo „níž“ 

vytváří ztrátu. Těžiště spočívá v nalezení optimálního bodu produkce, kde by 

náklady se zvyšující se produkcí „téměř“ nerostly, ale rostl by zisk. 

     Chce-li firma v tržní ekonomice obstát, musí docílit toho, aby výstupy byly vyšší 

než vstupy. Pouze tehdy firma funguje efektivně a dociluje zisku, který je cílem 
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každého tržního výrobce. Zisk firmy je rozdíl mezi celkovými příjmy a celkovými 

náklady. O zisku hovoříme jen v případě, je-li rozdíl mezi příjmy a náklady kladný. 

Je-li tomu naopak, hovoříme o ztrátě firmy. K tomu, aby firma vytvořila zisk nestačí 

realizovat jakékoliv množství produkce. Malé množství produkce nevytvoří přebytek 

příjmů nad náklady. Ke ztrátě může dojít i  při značném rozšíření produkce. Zisk se 

pohybuje jen v určitých hranicích (viz příloha č.5).  

     Pro každou firmu je přirozené, že se ve svém rozhodování snaží orientovat na 

takovou kombinaci množství produkce a ceny, při které dosahuje maximální zisk. 

Tento zisk je již dříve zmiňovaným bodem rovnováhy firmy.  

 

 

 

3.5 STANOVENÍ NÁKLADOVÝCH FUNKCÍ POMOCÍ 

STATISTICKO -  MATEMATICKÝCH METOD 

 

     Statistické ukazatele 

 

     Principem je klasifikace, nebo-li roztřízení dat získaných z účetních výkazů. Za 

vstupní údaje pro zpracování této práce považuji ukazatele objemu výroby ve vztahu 

k prodanému množství, roztřízené do jednotlivých měsíců  , tržby a celkové náklady 

vztahující se k těmto datům v relevantním rozmezí tedy  jednotlivých zkoumaných 

let. Dále se bude jednat o roztřídění jednotlivých nákladových položek na fixní a 

variabilní část podle toho, zda se mění nebo nemění se změnami objemu produkce 

tak,  jak jsem popsala v teoretické části této práce. 

        Chci-li provádět hlubší analýzu zákonitosti ve vývoji těchto jevů, musím použít 

různé metody vývoje (dynamiky) ukazatelů, které tyto jevy charakterizují za větší 

počet časových období. Analýza minulého vývoje statistických ukazatelů za větší 

počet časových období umožňuje nejen poznat zákonitosti vývoje sledovaného jevu, 

ale dává zároveň možnost předvídat jeho vývoj v budoucnosti. 

     V ekonomii patří teorie časových řad k nejdůležitějším kvantitativním metodám 

při analýze ekonomických dat. 
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     Znám-li fixní a variabilní náklady podniku, můžu sestavit nákladovou funkci, 

zachycující matematickou formou vztah objemu výroby a nákladů. Vychází se 

z produkčních funkcí. Nezávisle proměnnou jsou výrobní činitele, závislé 

proměnnou je objem výroby(5). 

 

     Ke stanovení nákladových funkcí se v praxi používají tyto matematické funkce: 

- pro náklady proporcionální lineární funkci: y  = a + bx 

- pro náklady nadproporcionální kvadratickou funkci: y = a + bx + cx2 

- pro náklady podproporcionální kvadratickou funkci: y = a + bx – cx2 

 

y – celkové náklady 

x – objem produkce 

a – odhad fixních nákladů 

b,c – variabilní náklady připadající na jednotku produkce 

 

Matematické metody a postupy 

 

     Matematický způsob zjištění bodu zvratu a jiných ukazatelů byli uvedeny 

v dřívějších kapitolách, ale matematicky můžeme stanovit i bod maximálního zisku 

jako první derivaci funkce zisku, kterou položíme rovnou nule. Přičemž funkce zisku 

je: 

Z = TR - TC tj. očekávaný zisk. 

 

Metoda regresní analýzy 

 

     Tato metoda je pro stanovení nákladových funkcí nejspolehlivější. Umožňuje 

stanovit i nelineární nákladové funkce, které jsou vhodné pro případný 

nadproporcionální nebo podproporcionální vývoj nákladů, a to v těch případech, kde 

průběh nákladů nelze spolehlivě vyjádřit lineární funkcí (nelze jej aproximovat 

přímkou). Počítá-li se ručně, používá se k výpočtů parametrů lineární funkce vzorec: 

 

b = n ∑ XY - ∑ X ∑ Y 

   n ∑ X2 – (∑ X )2 
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a = Y - b X  

b – odhad variabilních nákladů 

a – odhad fixních nákladů (kolik procent z celkových nákladů tvoří fixní náklady) 

n – počet sledovaných období 

X – objem výroby 

Y – náklady 

 

V praxi  se další veškeré výpočty provádí na počítači 

 

     Hodnoty vypočtené dle této kapitoly, zadáme do vstupní tabulky v počítači, který 

nám po vložení vzorců vyplývajících ze zákonů vztahu nákladů a tržeb do buněk 

tabulky, dotvoří požadované výstupní hodnoty.  

 

Grafické zobrazení 

 

     Tyto hodnoty se následně implementují do grafického zobrazení jako funkce 

nákladů a tržeb. V grafu se funkce tržeb a celkových nákladů prolínají v bodě 

zvratu a je také viditelný bod maxima zisku, který je dán maximální vertikální 

vzdáleností tržeb  od křivky celkových nákladů. Objem výroby v ks, který odpovídá 

maximálnímu zisku, přečteme na vodorovné ose x a objem výroby v Sk, který 

odpovídá maximálnímu zisku, přečteme na svislé ose y.  V tabulce také nelézáme 

hranici, od který se objem prodané produkce stává rentabilní nebo se nachází v 

ztrátě. 

     Konečné zpracování těchto výsledků se nakonec „vyhladí“ trendem, který slouží 

pro předpovídání vývoje a pro vyhlazování hodnot. Tedy trend znázorňuje průběh 

pomocí regresní analýzy. 

     Ze zdrojové tabulky vytvoříme graf, do kterého pomocí příkazu GRAF | PŘIDAT 

SPOJNICI TRENDU, vložíme vyhlazovací křivku polynomu 2 stupně. Následný 

graf ilustruje vytvořený trend. 
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4. PRODUKČNÍ TEORIE V PRAXI 

 

    4.1 FIRMA DECON  SPOL. S. R. O 

 

Decon, spol. s r.o. Žilina, SR 

 
     Decon je mladá dynamická společnost, která od svého vzniku v roce 1991 

vyrobila a spustila do chodu víc než 2 200 odevzdávacích stanic tepla. 

     Od začátku své podnikatelské činnosti se společnost zaměřovala na oblast tepelní 

techniky a investovala do vývoje kompaktních odevzdávacích stanic tepla. Prvý 

prototyp byl úspěšně spuštěný v roce 1992 a od té doby se společnost zaobírá 

především návrhem, výrobou a prodejem kompaktních odevzdávacích stanic tepla. 

 

Pobočka pro ČR: Decon technologie s.r.o. Třinec 

 
     Decon technologie s.r.o. Třinec je dceřina společnost založená za účelem 

zastoupení společnosti Decon s.r.o. Žilina v Český republice. Uskutečňuje aktivní 

obchodní komunikaci se zákazníkem, zúčastňuje se uvádění odevzdávacích stanic do 

provozu a též zabezpečuje záruční a pozáruční servis. 

 

     Svými výrobky se společnost Decon snaží pokrýt celé spektrum výkonů a typů 

odevzdávacích stanic tepla, kterých parametre a kvalita přispívají k spolehlivému a 

hospodárnému provozu. Dál se zaměřuje na výrobu a prodej dalších zařízení pro 

centralizované zásobování teplem, výbavu kotelní, chladírenství a průmyslné 

aplikace.  

 

Svým zákazníkům nabízí 

Výměníkové stanice tepla : 

- voda-voda - tlakově-nezávislé - WARMLINE  

- voda-voda - tlakově-závislé - DIRECTLINE  

- para-voda - STEAMLINE  

- Stanice na udržovaní statického tlaku Pressline  
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- Modulární rozdělovače DL ZON  

- Modul objektového měření TÚV  

- Speciální technologie pro průmysl a chladirenstí  

 

     Ve výrobcích společnosti Decon jsou standardně použité kvalitní prvky 

renomovaných světových výrobců, co přispívá k jejich spolehlivému a 

ekonomickému provozu.  

 

Prodej tepelní techniky 

 
     Včetně výroby nabízí Decon v rámci svojí obchodní činnosti tyto produkty: 

- výměníky tepla  

- vzduchové chladiče  

- klimatizace  

- tlakové a expanzní nádoby  

- akumulační zásobníky  

- poistní ventily  

- další komponenty pro teplo a chlad  

     Společnost Decon klade důraz na kvalitu nabízených produktů a má zavedený 

systém manažerství kvality účelně vybudovaný a udržovaný v souladu s modelem a 

požadavků mezinárodní normy ISO 9001:2000. Všechny výrobky společnosti Decon 

mají certifikáty kvality, resp. jiné osvědčení o kvalitě, které vydali Technický 

zkušební ústav Piešťany, Technická inspekce Banská Bystrica a Strojírenský 

zkušební ústav, s.p. Brno. O kvalitě výrobků svědčí nejenom mnohé velké projekty, 

na základe kterých byli odevzdávací stanice instalované v slovenských, českých nebo 

jiných zahraničních městech, ale především spokojení zákazníci. 
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4.2 VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO PROBLÉMU 

 

     Tato firma se zaobírá různorodou produkcí,  ta, však nemá stabilní sortiment, 

strukturu sortimentu, a která samozřejmě z celkového pohledu svých výkonů 

nevykazuje lineární vývoj nákladů, má odlišný prodej objemu produkce a využití 

výrobní kapacity u jednotlivých druhů výkonů. Propočet těchto odlišných parametrů 

pro řešení této práce by byl velice časově náročný a obsáhlí, jelikož není možné 

využít propočtů a zobrazení nákladových funkcí určených pro různorodou výrobu. 

Bylo by nezbytné pro každou jednotlivou strukturu výkonů nezávisle propočítat 

jednotlivé ukazatele, uplatnit jiné postupy a metody. Jednodušším se stává výběr 

homogenního výkonu, kde se lépe aplikují zákony produkční teorie. 

     Pro zpracování této práce jsem si vybrala druh vyráběného výkonu této firmy a 

tím je tlakově závislá výměníková stanice tepla  DIRECTLINE . V budoucnosti 

firma plánuje rozšířit  výrobu tohoto výkonu, proto potřebuje analýzu, kdy byla 

výroba při stávající kapacitě rentabilní, jestli docházelo k využívání těchto výrobních 

kapacit, jak daleko byl manévrovací prostor od hranic ztráty, jaké výše relativní 

úspory (zisku) bylo dosaženo a samozřejmě kdy bylo dosaženo maximálního zisku. 

Relevantním obdobím, dle pokynů podniku, se stává rok 2004, 2005 a 2006. 

     Po prostudování účetních výkazů můžu říct, že její prodej nebyl realizován 

v průběhu roku rovnoměrně, „kolísání vývoje“ prodeje se neudržuje v určitých 

hranicích. Dá se říci, že se jedná o prodej spojen ze sezónní výstavbou domů, kde 

v létě dochází k „expanzi“ příjmů firmy a naopak v zimních měsících dochází 

k jejímu útlumu.  

     Tato skutečnost a kumulace ukazatelů v průběhu tří let bude ovlivňovat jak postup 

výpočtu, tak i výběr grafického vyjádření zkoumaných ukazatelů. 

     Je třeba připomenout, že  rozbor a analýza nákladů vychází z  kalkulací 

neúplných nákladů - Variable Costing (kalkulace příspěvku na úhradu a zisku). 

     Hlavním důvodem proč jsem si vybrala tuto kalkulaci jsou zejména nevyhnutelné 

fixní náklady položkou, jejíž zahrnutí do kalkulace by mohlo vést k chybným 

závěrům. Vyvolává totiž dojem, že růst takto přiřazených fixních nákladů je způsoben 

změnami v objemu výkonů. Pracovníci tak nejsou schopni identifikovat skutečné 

příčiny nehospodárnosti u fixních nákladů (2). 
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5. NÁVRHY ŘEŠENÍ 

   
5.1  STATISTICKÉ UKAZATELE 
 
Interpretace statistických ukazatelů  
 
 
     Údaje, které jsem získala z účetních výkazů podniku jsem shrnula, do tabulek č.1, 

č.2 a č.3, které zaznamenávají přesné informace o tom, jak se vyvíjeli jednotlivé 

ukazatele prodaného objemu produkce v kusech, v peněžním vyjádření tj. tržby, 

celkové náklady a zisku vztahujících se k těmto prodaným výkonům v průběhu let 

2004, 2005 a 2006 (viz. přílohu č. 1).  

     Na základě těchto dat můžu obecně říct, že v zimních měsících (1.10-30.3), 

nedochází k výraznému prodeji, k čemu se vážou i nižší celkové náklady. Avšak 

tržby nepostačují na pokrytí takto vzniklých nákladů, a proto se podnik nacházel 

v ztrátě (označen červeně).  K výraznému zlepšení dochází v dalších měsících (1.4- 

31.9), kdy takto prodaný objem produkce byl dostačující k pokrytí nejenom 

vzniklých nákladů, ale i k vytvoření zisku (označen modře).  K „expanzivnímu“ 

prodeji pak dochází v šestým, sedmým a osmým měsíci v roce, kdy firma dosáhla 

nejvyšších hodnot očekávaného zisku (hrubý ekonomický zisk!). 

     Tabulka č. 4 obsahuje cenu na jednotku stanice za jednotlivé analyzované léta. 

Její výše se měnila (zvyšovala) z důvodu navyšování variabilních nákladů. Když by 

jsem měla však ohodnotit vývoj celkových tržeb v závislosti na prodejní ceně, je 

jasné, že ne vždy vyšší cena zaručuje i vyšší tržby a naopak.  Tak se tomu stalo 

v roce 2005, kdy celkové tržby dosahovali 4 908 600,- Sk (p = 15 330,-) oproti roku 

2004, kde celkové tržby dosahovali výši 5 133 000,- Sk (p = 14 500,-). Byl to 

důsledek snížení prodeje objemu produkce. 

     Hodnoty prodeje se bezprostředně vážou na potřeby trhu spojené s výstavbou 

domů. Správná klasifikace nákladů (z nich vyplývající cenová rozhodnutí) je velice 

důležitá a je zásadním krokem k úspěchu firmy, ale musíme jej chápat  taktéž ve 

spojení s požadavky trhu a okolí. Dá se konstatovat, že výrobní podniky jsou vlastně 

závislé na vývoji svých tržeb z produkovaných výkonů, a proto musí být v zájmu 

podnikového managmentu, aby zvolil správnou strategii pro jejich zvýšení. 
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     Se zvyšováním objemu prodané produkce se zvyšují i celkové náklady, i když ne 

stejně rychle (nejedná se o proporcionální vývoj). Významnou roli a proměnlivou 

položkou v nákladech se tak stávají variabilní náklady jak ukazuje tabulka č.6 a 

následně tabulky č.7, 8 a 9, které se přímo vztahují k objemu prodané produkce. 

V roce 2005 oproti roku 2004 došlo ke zvýšení ceny v důsledku změny ceny 

spotřebovaného materiálu (zvýšení cen od dodavatele) a výrobní energie (zvýšení 

cen energie).  Naopak část mzdových nákladů zaznamenala jenom mírné změny. 

V roce 2005 došlo k poklesu, z důvodu změn v organizaci činnosti, co bylo 

zapříčiněno nepříznivou situací v roce 2005 - kompenzace podniku z titulu nízkého 

objemu prodané produkce (úkolové mzdy jsou určeny ve vztahu k množství 

odvedené práce- tudíž plně závislé na objemu produkce). V roce 2006, pak dochází 

ke zvýšení všech položek včetně služeb vztahujících se k vyráběným výkonům 

(montáž, povrchové úpravy). 

     Tabulka č.5 (příloha č.1) zaznamenává vývoj  fixních nákladů, které zůstali 

v průběhu těchto let stejné-konstantní nebo-li lineární, protože instalovaná kapacita 

se neměnila. Malé cenové rozdíly jsou v tomto případě zanedbatelné, protože nejsou 

důsledkem dodatečně vzniklých fixních nákladů (např. inflace). 

 

     Z celkového hlediska je podnik schopen uhradit nejenom své vzniklé náklady 

v průběhu roka, ale z celkového zisku „vykrýt“ i ty měsíce, kdy se ukazatele prodeje 

nacházeli v ztrátě. Tady se nabízí otázka, jestli by bylo výhodnější pokračovat 

v dosavadním režimu výroby a prodeje anebo výrobu v průběhu nevýnosných měsíců 

zrušit nebo ji nahradit jiným výkonem, u kterého je vyšší pravděpodobnost, že bude 

jeho výroba/prodej rentabilní a tak podnik dosáhne vyššího zisku. Je to oblast 

rozhodnutí podnikového managmentu a využívání oportunitních nákladů. 

 

Grafické vyjádření statistických ukazatelů 

 

     Tyto statistické ukazatele v průběhu tří let jsem si jednoduše převedla do zdrojové 

tabulky v počítači (zdrojová tabulka č.1), abych zjistila jejich vývoj. Následnou 

grafickou interpretaci zachycuje graf č.1 a graf č.2. 
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Zdrojová tabulka č. 1 
Qs  TR  TC  VC  

(v ks) (v Sk) (v Sk) (v Sk) 
6 87 000 238 823 34 740

12 174 000 273 503 69 420
16 232 000 296 723 92 640
25 362 500 348 833 144 750
44 638 000 458 843 254 760
56 812 000 528 323 324 240
60 870 000 551 483 347 400
46 667 000 470 473 266 390
31 449 500 383 573 179 490
41 594 500 441 473 237 390
8 116 000 250 403 46 320
9 130 500 256 193 52 110
8 122 640 240 650 48 984

14 214 620 277 388 85 722
20 306 600 314 126 122 460
26 398 580 350 869 159 198
36 551 880 412 095 220 429
41 628 530 442 709 251 043
52 797 160 510 062 318 396
52 797 160 510 062 318 396
46 705 180 473 324 281 658
16 245 280 289 634 97 968
6 91 980 228 404 36 738
3 45 990 210 035 18 369
9 152 910 283 928 71 928

15 254 850 331 880 119 880
21 356 790 379 832 167 832
31 526 690 459 752 247 752
36 611 640 499 712 287 712
60 1 019 400 691 520 479 520
64 1 087 360 723 488 511 488
68 1 155 320 755 456 543 456
56 951 440 659 552 447 552
12 203 880 307 904 95 904
8 135 920 275 936 63 936
6 101 940 259 952 47 952
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Graf č. 1 

Vývoj tržeb a objemu produkce v letech 04/05/06
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   Graf č.2 

Vývoj TC a VC v letech 04/05/06
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  Z grafů č.1  je patrné, že vývoj tržeb a prodaného objemu produkce byl skutečně 

sezónní záležitostí a proto  jejich průběh není možné proložit regresní přímkou. 

Z těchto důvodu nelze zobrazit funkci tržeb ve vztahu k objemu produkce.  

     Graf č.2  zobrazuje, že i variabilní a celkové náklady se vyvíjeli rovněž v souladu 

s těmito skutečnostmi. Jejich průběh v jednotlivých letech je příliš „cyklický“ ve 

vztahu k prodanému objemu produkce, a proto nelze vyjádřit funkce celkových 

nákladů a nákladů variabilních v závislosti s prodaným objemem produkce. Toto 

zobrazení nelze aproximovat regresní přímkou. 

      

          Bohužel  takto zadané  hodnoty ukazatelů v grafickém vyjádření je pro řešení 

této práce nereální.  A proto je nezbytné provést další matematické operace, které 

nám umožní vytvořit časovou řadu těchto parametrů  a jejich implementaci do 

funkcí nákladů a tržeb co by vedlo k dosažení cílu této práce. 

     Je nutné připomenou, že ze statistických údajů lze vyčíst hranice rentabilní 

výroby vztahující se bezprostředně k objemu prodané produkce, ve kterém 

měsíci/období bylo dosáhnuto maximálního zisku a kdy se podnik nacházel v ztrátě. 

Ale cílem práce je využít matematických a nákladových modelů, které by přesně 

identifikovali bod, od kterého byla výroba při stávající kapacitě rentabilní,  jak 

daleko byl manévrovací prostor od hranic ztráty, jaké výše relativní úspory (zisku) 

bylo dosaženo. 

 

 

      

      5.2 MATEMATICKÉ METODY 

 

Zjištění funkce tržeb 

 

     Důležitým krokem je zjištění ceny na jednotku produkce v průměru za 

analyzované období.  Na  základě aritmetického průměru hodnot celkových tržeb za 

každý jednotlivý rok vypočítám  průměr ukazatelů, který zachycuje následující 

tabulka č.10.  
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Tabulka č.10 

AR (v Sk) 

2004 2005 2006 

14 500 15 330 16 990 

Průměr ukazatelů v tis. Sk: (14,5 + 15,33 + 16,99) : 3 =  15,6 (v tis. Sk) 

 

     Tímto způsobem dostávám první parametr, který později dosadím do zdrojové 

tabulky v počítači jako průměrnou cenu na jednotku stanice v průběhu  období tří 

let. 

 

Zjištění intervalu objemu prodané produkce 

 
 
     Ze všech hodnot tabulky prodaného objemu produkce v jednotlivých letech bylo 

uskutečněno nějaké minimum a maximum prodaných kusů. V tomto případě je 

minimum prodaných kusů 3,  maximum je 68 kusů. Vzniká nám  interval od 3-68 

ks.  Jako vstupní údaj  potřebuji jenom jeden parametr nacházející se v tomto 

rozhraní hodnot prodaných počtů kusů, i když je v rozmezí obsažen několikrát. To 

znamená, že jestli v roce 2004 bylo v nějakým měsíci prodáno 15 kusů a v roce 2006 

bylo prodáno také 15 kusů, bereme tento údaj jako jednotný a uvedu ho pouze 

jedenkrát, to samé bude platit pro ostatní hodnoty. Dostávám tak interval objemu 

prodané produkce, které dosadím do zdrojové tabulky v počítači.  

     Takto zadané parametre nám umožní vytvořit první funkci,  funkci tržeb 

analyzovaného období, kterou je možno aproximovat regresní přímkou (vývoj tržeb 

v závislosti na objemu prodané produkce). 

 

Zjištění funkce variabilních nákladů 

 

     Jestli znám takto upravený objem produkce, přizpůsobím tomuto řešení i propočet 

variabilních nákladů, ale pozor, do úvahy se bere každá propočtená hodnota 

variabilních nákladů s každým jednotlivým objemem produkce v kusech. To 

znamená, že jestli se v rozmezí  nachází několikrát stejný parametr objemu produkce, 

ke každé hodnotě kusů připadá určitá suma variabilních nákladů. Z těchto 
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jednotlivých hodnot variabilních nákladů (v Sk) udělám aritmetický průměr a 

přiřadím ho k jedné hodnotě parametru (počtu kusů) obsažené v rozmezí min/max. 

Tak dostávám další důležitý ukazatel pro řešení této práce a tím je funkce 

variabilních nákladů analyzovaného období. 

 

     Na grafickém zobrazení se pak zobrazí jejich vývoj a už teď můžu říct, že se 

jedná o kombinaci podproporcionálních (čím více vyrobíme, tím nižší jsou 

v průměru na jednotku výkonu, při stoupajícím objemu se zvyšují, ale pomalejším 

tempem než objem výkonů)  a  proporcionálních nákladů (viz. grafické zobrazení 

č.3). 

 

     Celkové roční variabilní náklady jsou v průměru ve výši 2 364 641,- Sk (viz. 

přílohu č.1). Haléřový ukazatel nákladovosti, vypočtený z variabilních nákladů, 

zjistíme jako podíl celkových variabilních nákladů a objemu prodané produkce 

(v Sk) v průměru za každý jednotlivý rok 

 

2 364 641 / 5 532 247 = 0,427. 

 

 

Zjištění funkce fixních nákladů 

 

     Fixní náklady se jednoduše propočítají jako aritmetický průměr ukazatelů 

fixních nákladů za každý jednotlivý rok. Tak dostáváme celkové fixní náklady 

v průměru po dobu tří let. Tento propočet zaznamenává tabulka č.11. Jedná  se o 

funkci průměrných měsíčních fixních nákladů, která je po dobu tří let konstantní 

(lineární). 

Tabulka č.11  

FC (v tis. Sk) 

2004 2005 2006 

2 449 2 300 2 544 

Průměr ukazatelů FC v tis. Sk: (2 449+2 300+2 544) : 3 = 2 400 / 12 = 200 ~AFC 
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      Celkové měsíční náklady jsou ve výši 399 636,- Sk (viz. statistické údaje). 

Průměrné měsíční fixní náklady jsou tedy 200 tis. Sk. Ukazatel, vypočtený z fixních 

nákladů, se zjistí jako podíl celkových měsíčních nákladů a měsíčních fixních 

nákladů:  

200 000 / 399 636 = 0,500 

 

Průměrné fixní náklady tvoří 50% z celkových měsíčních nákladů. 

 

Zjištění funkce celkových nákladů 

 

     Když známe  variabilní a fixní  náklady, z jejich vztahů se jednoduše vypočítá 

funkce celkových měsíčních nákladů. Počítáme-li ručně funkce celkových nákladů 

má tento tvar: 

 

TC = 200 000 + 0,427  x Q 

 

Bod zvratu v naturálním vyjadření 

      

BZ  ~ BZZmin  = 200 000    =  22,2 ks 

                                                                 15 600 – 6 600 

 

     Zjistila jsem, že minimální množství, které musí podnik prodávat, aby se 

nenacházel v ztrátě je 22 kusů výměníkových stanic tepla DIRECTLINE. Bod 

zvratu v peněžním vyjádření pak jednoduše vypočteme jako:  22 x 15 600 = 343 

200,- Sk. 

 

Příspěvek k tržbám  

 

PT = (15 600 – 6 600) = 0,57 nebo ( 5 532 247 – 2 364 641) = 0,57 

                               15 600                                          5 532 247  

TRBZ = 200 000 / 0,57 = 350 877,-Sk 
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     Na základě tohoto výpočtu musí být minimální měsíční tržby nezbytné k úhradě 

fixních nákladů ve výši 350 877,- Sk, tato hodnota představuje relativní část po 

úhradě variabilních nákladů. Až pak může firma „ počítat“ se ziskem. 

 

Kritické využití výrobní kapacity 

 

VK krit  = 22 * 100 = 32,35% 

                                                                 68 

 

     Tento objem výroby představuje využití výrobní kapacity podniku vztahující se 

k výrobě výměníkové stanice tepla DIRECTLINE na 32%. Tato hodnota 

představuje hranice, od který se využití výrobní kapacity stává rentabilní a naopak 

hodnotu, pod kterou bude výroba ztrátová. 

 

Koeficient bezpečnosti 

 

MS = 5 532 247 – 343 200 = 93,80% 

                                                         5 532 247  

 

     Na základě tohoto výpočtu můžu říct, jak daleko se podnik nacházel od bodu 

zvratu. Můžu konstatovat, že v důsledku vysoké hodnoty skutečně prodaného 

objemu výroby (v Sk), byl manévrovací prostor podniku až 94% od bodu zvratu. To 

znamená, že podnik nemá důvod zvyšovat tržby, objemy prodejů a ceny nebo 

snižovat variabilní náklady popřípadě odbourat část fixních nákladů. Toto řešení by 

připadlo v úvahu, změnil by se koeficient, nebo-li snížil by se koeficient směrem k 

nule (k bodu zvratu). 
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     5.3  REGRESNÍ ANALÝZA 

 
Zdrojová tabulka č.2 
 
Q s VC TC TR Z FC 
v ks tis. Sk v tis. Sk v tis. Sk v tis. Sk tis. Sk 

0 0 200 0 -200 200
3 18,4 218,4 46,8 -171,6 200
6 28,2 228,2 93,6 -134,6 200
8 53,1 253,1 124,8 -128,3 200
9 62,0 262,0 140,4 -121,6 200

12 82,7 282,7 187,2 -95,5 200
14 85,7 285,7 218,4 -67,3 200
15 119,9 319,9 234,0 -85,9 200
16 95,3 295,3 249,6 -45,7 200
20 122,5 322,5 312,0 -10,5 200
21 167,8 367,8 327,6 -40,2 200
25 144,8 344,8 390,0 45,3 200
26 159,2 359,2 405,6 46,4 200
31 213,6 413,6 483,6 70,0 200
36 254,1 454,1 561,6 107,5 200
41 244,2 444,2 639,6 195,4 200
44 257,8 457,8 686,4 228,6 200
46 274,0 474,0 717,6 243,6 200
52 318,4 518,4 811,2 292,8 200
56 385,9 585,9 873,6 287,7 200
60 413,5 613,5 936,0 322,5 200
64 511,5 711,5 998,4 286,9 200
68 543,5 743,5 1060,8 317,3 200

 

     

      Ze zdrojové tabulky můžu vyčíst, že při nulovém prodeji vzniká ztráta ve výši 

200 000,- Sk. Při nízkém prodeji počtu kusů je objem prodané produkce v peněžním 

vyjádření nižší než celkové náklady. Tržby z prodeje nestačí pokrýt vzniklé náklady 

a firma se nachází v ztrátě, tyto hodnoty jsou vyjádřeny červeně. Příznivý důsledek 

zvýšení objemu prodaných kusů vyvolá zvýšení tržeb (cena je závislá na objemu 

produkce) a podnik tak plynule přechází v zisk. Získávám hranici, od který se výroba 

stává rentabilní, tyto hodnoty jsou vyjádřeny modře.  
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 5.3.1 GRAFICKÉ VYJÁDŘENÍ BODU ZVRATU 

 

Graf. č.3 

Graf vývoje funkce náklad ů a tržeb
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Interpretace grafu bodu zvratu 
 

     Zráta z fixních nákladů se zmenšuje se zvyšujícím se objemem výroby. Až při 

objemu výroby 22 kusů výrobků nebo-li od dosažených tržeb 343 200,- Sk 

(vypočítané dle matematické úpravy v dřívější kapitole), kdy se obě přímky protínají 

zaniká. Tedy objemem výroby 22 kusů, při kterém tržby ve výši 343 200,-Sk se 

rovnají celkovým nákladům ve výši 343 200,- Sk firma dosahovala bodu zvratu 

nebo-li bodu rentability. Při dalším zvyšování výroby/prodeje začal vznikat zisk 

nebo při snižování se podnik nacházel v zrátě. 

BZ = 22ks ~ 343 200,- Sk 
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5.3.2 GRAFICKÉ VYJÁDŘENÍ BODU OPTIMA 
 
Proložení regresní přímky 
 
Graf. č.4 

Graf vývoje funkce náklad ů a tržeb
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Interpretace grafu bodu optima 

 

     Z grafu těchto celkových veličin je patrné, že maximální zisk je vyznačen jako 

maximální vertikální vzdálenost funkce tržeb a celkových nákladů.  Nacházím tedy 

dvě veličiny, které mi určují parametre maximálního zisku. Tím je objem výroby 

(optimum produkce), který odpovídá maximálnímu zisku, přečteme na vodorovné 

ose x a je to 60 kusů a tržby odpovídající maximálnímu zisku, přečteme na svislé 

ose y,  936 000,-Sk. Znamená to, že kdyby podnik prodával 60 kusů výrobků při p = 

15 600,- Sk, bude dosahovat maximálního zisku. 

Optimum = 60ks ~ 936 000,- Sk 
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5.4 KALKULACE PŘÍSPĚVKU NA ÚHRADU A ZISK 

 

Zdrojová tabulka č.3 

Ukazatele (v tis. Sk za rok) v % za rok 

Výnosy (tržby) z prodeje 5 532,247 100 

Variabilní náklady 2 364,641 42,74 

Příspěvek na úhradu (marže) 3 167,606 57,26 

Fixní náklady 2 400 43,38 

Zisk před zdaněním 767,606 13,88 

   

   Graf č. 5 

Kalkulace p řísěvku na úhradu a zisku

42,74

57,26

43,38

13,88

Variabilní náklady Příspěvek na úhradu (marže) Fixní náklady Zisk před zdaněním

 

 

     Z tabulky krátkodobé kalkulace zisku je zřejmé, že každá koruna výnosů 

z prodeje vyžaduje 0,43 Sk  nebo 42,74% ke krytí variabilních nákladů výrobku. 

Rozdíl mezi výnosy z prodeje (tržbami)  a variabilními náklady, tj. příspěvek na 

úhradu je ve výši 3 167,61 tis. Sk, tj. 57% celkových výnosů. Těchto 57% pak 

zůstává ke krytí fixních nákladů ve výši 2 400 tis. Sk, tj. 43%  a  k dosažení zisku ve 

výši 768  tis Sk, tj.  14 %. 
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5.4.1 GRAFICKÉ VYJÁDŘENÍ PŘÍSPĚVKU NA ÚHRADU A  

RELACE   ZISKU K ROZSAHU ČINNOSTI 

 

Zdrojová tabulka č.4 

Q s TR VC pú FC Z 

v ks v tis. Sk v tis. Sk v its. Sk v tis. Sk v tis. Sk 

0 0 0 0 -200 -200

3 46,8 18,4 28,4 -200 -171,6

6 93,6 28,2 65,4 -200 -134,6

8 124,8 53,1 71,7 -200 -128,3

9 140,4 62,0 78,4 -200 -121,6

12 187,2 82,7 104,5 -200 -95,5

14 218,4 85,7 132,7 -200 -67,3

15 234 119,9 114,1 -200 -85,9

16 249,6 95,3 154,3 -200 -45,7

20 312 122,5 189,5 -200 -10,5

21 327,6 167,8 159,8 -200 -40,2

25 312,5 144,8 167,7 -200 45,3

26 405,6 159,2 246,4 -200 46,4

31 483,6 213,6 270 -200 70

36 561,6 254,1 307,5 -200 107,5

41 639,6 244,2 395,4 -200 195,4

44 686,4 257,8 428,6 -200 228,6

46 717,6 274,0 443,6 -200 243,6

52 811,2 318,4 492,8 -200 292,8

56 873,6 385,9 487,7 -200 287,7

60 936 413,5 522,5 -200 322,5

64 998,4 511,5 486,9 -200 286,9

68 1060,8 543,5 517,3 -200 317,3
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Graf č.6 

Graf p říspěvku na úhradu 
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Interpretace grafu příspěvku na úhradu  

 

     Tento graf znázorňuje marži jako rozdíl mezi tržbami a variabilními náklady 

(zvýrazněná plocha v grafu).  Bodu zvratu se dosáhne, když příspěvek na úhradu 

kryje fixní náklady tj ve výši minimálního příspěvku k tržbám vypočítaného dle 

matematického postupu, kterého výše činila 350 877,- Sk. Při nižším objemu 

prodaných výkonů nestačí celková marže pokrýt fixní náklady a podnik dosahuje 

ztráty a naopak při vyšším objemu prodeje celková dosažená marže nejen 

reprodukuje plné fixní náklady, ale zůstává přebytek, který představuje zisk. 

     Změna marže se proto vždy v grafu projeví změnou podílu variabilních nákladů 

na jednotku tržeb, tento trend byl zachycen ve zdrojové tabulce č.4. Na zvýšení 

marže působí buď zvýšení průměrné ceny způsobené změnou struktury poptávky a 

prodeje, nebo snížení průměrných variabilních nákladů. Je zřejmé, že výkon je 

„výhodný“ pokud má vyšší marži, protože dává odpověď na otázku kolik stojí výkon 

a kolik zbývá po úhradě nákladů na tento výkon. 

Příspěvek na úhradu/ marže 
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     Grafy jsou uvedeny v celkových veličinách, které je možné vyjádřit i 

v jednotkových veličinách dosáhnutím stejného efektu. 

 

Graf č. 7 

Graf pr ůběhu zisku
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Interpretace grafu relace zisku k rozsahu činnosti 

 

     Vývoj zisku resp. ztráty vychází ze záporného bodu na ose y , -200 000,- Sk, který 

odpovídá ztrátě ve výši fixních nákladů a protíná osu x v bodě zvratu ( Z = 0,- Sk). 

Funkce zisku svírá s osou x úhel, který se rovná rozdílu mezi úhlem 

charakterizujícím tržby a úhlem charakterizujícím variabilní náklady. Marže je tedy 

v grafe č. 7 totožná s uhlem, který svírá funkce zisku s funkcí fixních nákladů. 

     Vycházím-li ze skutečných hodnot zdrojové tabulky č.4, tyto hodnoty vykazovali 

rentabilitu, nebo-li ziskovost od objemu prodané produkce 25 kusů, co činí 45 300,-

Sk zisku. 

     Maximálního zisku je dosaženo v bodě objemu výroby 60 ks (osa x), tedy při 

hodnotě 322 500,- Sk (osa y) , kde graf funkce zisku Z dosahuje vrcholu. Opět je 

dán maximální vertikální vzdáleností funkce tržeb od funkce celkových nákladů. 

 25 ks ~ 45 300,- Sk 

marže 

Zmax = 60ks ~ 322 500,- Sk 

BZmin = 0,-Sk 
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     5.5  NEVYUŽITÉ FIXNÍ NÁKLADY 

 

     V společnosti Decon s.r.o. je zavedený dvojsměnný provoz a charakter výroby má 

požadavky sezónnosti (hlavní sezóna je od 2. - do .11. měsíce v roce), proto pro 

firmu není možné jednoznačně vypočítat plánované využitý výrobních kapacit. Její 

výše může být však vypočítána, posuzujeme-li její využití v minulém období. 

Maximálně výrobní kapacita představuje produkci cca 816 ks stanic ročně, což je 68 

kusů vyrobených stanic měsíčně. 

 

Tabulka č.12 

Qs 68 64 60 56 52 46 

 TR tis. Sk 1060,8 998,4 936 873,6 811,2 717,6 

FC tis. Sk 200 200 200 200 200 200 

 VC tis. Sk 543,5 511,5 413,5 385,9 318,4 274,0 

 TC tis. Sk 743,5 711,5 613,5 585,9 518,4 474,0 

Celkový 

zisk/ztráta 

v tis. Sk 

 

317,3 

 

286,9 

 

322,5 

 

287,7 

 

292,8 

 

243,6 

h v tis. Sk 0,70 0,71 0,66 0,67 0,64 0,66 

AC (Sk) 

- variabilní 

- celkové 

 

7 992 

10 934 

 

7 992 

11 117 

 

6 892 

10 225 

 

6 892 

10 462 

 

6 123 

9 969 

 

5 956 

10 304 

Zisk 

(1ks/Sk) 

4 666 4 483 5 375 5 138 5 631 5 296 

h (1 ks/Sk ) 0,70 0,71 0,66 0,67 0,64 0,66 

(FCN) 

v tis Sk 

0 11,8 23,6 35,2 47,0 64,0 

(FCV)  

v tis Sk 

200  188,2 176,4 164,8 153,0  136,0 

(FCN) v % - 5,90 11,80 17,60 23,50 32,00 

(FCV) v % 100,00 94,10 88,20 82,40 76,50 22,00 
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Tabulka č.13 

Qs 44 41 36 31 26 25 

TR 

v tis. Sk 

686,4 639,6 561,6 483,6 405,6 390 

FC 

v tis. Sk 

200 200 200 200 200 200 

VC  

v tis. Sk 

257,8 244,2 254,1 213,6 159,2 144,8 

TC 

v tis. Sk 

457,8 444,2 454,1 413,6 359,2 344,8 

Celkový 

zisk/ztráta 

v tis. Sk 

228,6 195,4 107,5 70,0 46,4 45,3 

h  

v tis. Sk 

0,67 0,69 0,81 0,86 0,89 0,88 

AC (Sk) 

- variabilní 

- celkové 

 

5 859 

10 405 

 

5 956 

10 834 

 

7 058 

12 614 

 

6 890 

13 342 

 

6 123 

13 815 

 

5 792 

13 792 

Zisk  

(1ks v Sk) 

5 195 4 766 2 986 2 258 1 785 1 808 

h (1ks/Sk)  

(p = 15 600) 

0,67 0,69 0,81 0,86 0,89 0,88 

(FCN)  

v tis  Sk 

70 600 79 400 94 200 108 

800 

123 

600 

126 

400 

(FCV) 

v tis Sk 

129 

400 

120 

600 

105 

5800 

91 200 76 400 73 600 

(FCN) v % 35,30 39,70 47,10 54,40 61,80 63,20 

(FCV) v % 64,70 60,30 52,90 45,60 38,20 36,80 
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Tabulka č.14 

Qs 21 20 16 15 14 12 

TR 

v tis. Sk 

327,6 312 249,6 234 218,4 187,2 

FC 

v tis. Sk 

200 200 200 200 200 200 

VC 

v tis. Sk 

167,8 122,5 95,3 119,9 85,7 82,7 

TC 

v  tis. Sk 

367,8 322,5 295,3 319,9 285,7 282,7 

Celkový 

 zisk/ztráta 

v tis. Sk 

 

-40,2 

 

-10,5 

 

-45,7 

 

-85,9 

 

-67,3 

 

-95,5 

h 

v tis. Sk 

1,12 1,03 1,18 1,37 1,31 1,51 

AC (Sk) 

- variabilní 

- celkové 

 

7 990 

17 514 

 

6 125 

16 125 

 

5 956 

18 456 

 

7 993 

21 327 

 

6 121 

20 407 

 

6 892 

23 558 

Zisk 

(1ks/Sk) 

- 1 

914 

- 525 - 2 856 - 5 727 - 4 807 - 7958 

h (1ks/Sk)  

(p = 15 600) 

1,12 1,03 1,18 1,37 1,31 1,51 

FCN   

v tis Sk 

138,2  141,2 153,0 155,8 158,8 164,8 

FCV  

v tis Sk 

61,8 58,8 47,0 44,2 41,2 35,2 

(FCN) v % 69,10 70,60 76,50 77,90 79,40 82,40 

(FCV) v % 30,90 29,40 23,50 22,10 20,60 17,60 
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Tabulka č.15 

Qs 9 8 6 3 

TR tis. Sk 140,4 124,8 93,6 46,8 

FC tis. Sk 200 200 200 200 

VC tis. Sk 62,00 53,1 28,2 18,4 

TC tis. Sk 262,0 253,1 228,2 218,4 

Celkový 

 zisk /ztráta 

v tis. Sk 

 

- 121,6 

 

- 128,3 

 

- 134,6 

 

- 171,6 

h v tis. Sk 1,87 2,03 2,44 4,67 

AC 

- variabilní 

- celkové 

 

6 889 

29 111 

 

6 638 

31 638 

 

4 700 

38 033 

 

6 133 

72 800 

Zisk 

(1ks/Sk) 

- 13 511 - 16 038 - 22 433 - 57 200 

h (1ks/Sk) 1,87 2,03 2,44 4,67 

FCN 

v tis Sk 

173,6 176,4 182,4 191,2 

FCV 

v tis Sk 

26,4 23,6 17,6 8,8 

(FCN) v % 86,80 88,20 91,20 95,59 

(FCV) v % 13,20 11,80 8,80 4,41 

 
 

Interpretace tabulek 

 

          Na základě vypočítaných dat v  tabulce č.12 je vidět, (z haléřového ukazatele 

nákladovosti)  jakou částí se celkové náklady podíleli na výnosech. Tady můžeme 

vidět důsledek  proč se 60 kusů objemu prodané produkce stává optimálním bodem 

produkce. Vysvětlení je naprosto jednoduché, bylo to způsobeno tím, že tento objem 

výkonů vyžaduje nejnižší hodnotu nákladů. Mimo tohoto objemu se ukazatel 

zvyšuje. Obecním kritériem nebo doporučovanou hodnotou ukazatele nákladovosti 
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< 1 a měla by vykazovat klesající tendenci. Zisk z tohoto objemu produkce vykazuje 

nejvyšší hodnotu.  

     60 kusů objemu prodané výroby jako bodu optima produkce určeného k 

dosahování maxima zisku pro podnik neznamená efektivní využití výrobních 

kapacit. Můžeme vidět, že tento objem produkce představuje pouze 88,2% z využití 

výrobních kapacit a zbylých skoro 12% je nevyužitá kapacita.  

     Naproti tomu vyráběných 68 kusů stanic měsíčně představuje maximální využití 

výrobních kapacit, ale nepředstavuje optimum produkce, protože dle haléřového 

ukazatele se sebou přináší vyšší hodnotu celkových nákladů, a tak pro podnik 

nepředstavuje přínos v podobě maximálního zisku.  

     Na základě těchto propočtů je vidět, jak je důležité  definovat cíle podniku. 

Každopádně dle mého úsudku se bude podnik prvotně ubírat cestou dosahování 

maxima zisku a z něho vyplývající optima produkce kvůli pokrytí svých nákladů a 

zisku. 

     To, že podnik využije svou instalovanou kapacitu na 100% je možné pouze 

v letním nebo-li sezónním období, no i tak se musí spoléhat na poptávku po svých 

výkonech. Pokud podnik ví, že nelze efektivně využít instalované kapacity v průběhu 

celého roku, měl by tuto skutečnost řešit  zastavením nerentabilní výroby a využít 

formy už zmiňovaných oportunitních nákladů, kde by kromě nákladů 

vykalkulovaných na nový výrobek, který by nahradil výrobu nerentabilního výrobku 

počítal i s jeho oportunitními náklady. 

     V zimních měsících, podnik nejenom že vykazuje ztrátu (viz tabulku č.14 a 15), 

ale haléřový ukazatel ukazuje že nákladovost přesáhla hodnotu 1 a to při 21 

prodaných/vyrobených kusech stanic (BZ = 22 kusů) a dokonce při množstve 8 kusů 

a níž se hodnota ukazatele zvýšila až na hodnotu 2, což je z ekonomického hlediska 

existence výroby tohoto výkonu nepřípustné. 

 

     Můžu konstatovat, že pokud by chtěl podnik do budoucna rozšířit výrobu 

výměníkových stanic tepla DIRECTLINE na původním trhu, což značí, že by se jeho 

prodej nezvýšil (zůstal v původní relaci) nebo by neexpandoval na jiné trhy s cílem 

rozšířit klientelu (zvýšit tržby/výnosy), je nereálné, aby tak učinil, protože vzniká 

jisté riziko, kde by nevyužitá kapacita zařízení převyšovala její skutečné využití. 
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Grafické zobrazení ve vztahu k vybrané položce 
 
 
     Následní grafy č.8 a č.9 zobrazují skutečně využité a nevyužité fixní náklady ve 

vztahu k vybraným položkám objemu produkce (za měsíc) a jejich hodnotu 

v peněžním vyjádření. Záměrem byl výběr „extrémních“ hodnot počtu kusů výroby 

kvůli porovnání efektivnosti využití výrobní kapacity zařízení. 

 
Graf č.8 

FCn a FCv ve vztahu k 64 kus ů výrobk ů

6%

94%

(FCN) v % (FCV) v %

 
Graf č.9 

FCn a FCv ve vztahu k 9 kus ům výrobk ů

87%

13%

(FCN) v % (FCV) v %

 

11 800,- Sk 

26 400,- Sk 173 600,- Sk 

188 200,-Sk 
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5.6  DEGRESE FIXNÍCH NÁKLADŮ A RELATIVNÍ ÚSPORA 
 
Degrese fixních nákladů 
 
 
  Zdrojová tabulka č.5 

Q AFC FC Qs AFC FC 

v ks v Sk v Sk v ks v Sk v Sk 

0 -200 000 200000 - - - 

6 33 333 200000 6 33 333 200000

8 25 000 200000 8 25 000 200000

9 22 222 200000 9 22 222 200000

14 14 286 200000 14 14 286 200000

15 13 333 200000 15 13 333 200000

16 12 500 200000 16 12 500 200000

20 10 000 200000 20 10 000 200000

21 9 524 200000 21 9 524 200000

25 8 000 200000 25 8 000 200000

26 7 692 200000 26 7 692 200000

31 6 452 200000 31 6 452 200000

36 5 556 200000 36 5 556 200000

41 4 878 200000 41 4 878 200000

44 4 545 200000 44 4 545 200000

46 4 348 200000 46 4 348 200000

52 3 846 200000 52 3 846 200000

56 3 571 200000 56 3 571 200000

60 3 333 200000 60 3 333 200000

64 3 125 200000 64 3 125 200000

68 2 941 200000 68 2 941 200000

 

     V předchozí kapitole o nevyužitých fixních nákladech nebyli v tabulkách 

zahrnuty fixní náklady na 1 ks výrobku, jejich hodnota se nevztahuje nebo 

nekalkuluje na jednu prodanou stanici tepla (kalkulace neúplných nákladů!), ale její 
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výnos se podílí na úhradě fixních nákladů. Tyto propočty se však musí dělat, pokud 

se podnik rozhodne pro kalkulaci úplných nákladů. Následný příspěvek na úhradu 

v tomhle případě neslouží  jako pokrytí fixních nákladů a zisku, ale představuje 

požadovaný zisk samotný.  

     Avšak pro ozřejmění, jak ve skutečnosti fixní náklady klesali z důvodu zvyšování 

prodeje objemu produkce, nebo-li jak se rozsah fixních nákladů rozkládal do stále 

většího objemu prodaného množství v ks znázorňuje zdrojová tabulka a její grafické 

vyjádření. 

     Graf č.10 zobrazuje degresi fixních nákladů vztahujících se k objemu prodané 

produkce výměníkových stanic tepla DIRECTLINE, včetně situace, kdy by podnik 

neprodával/nevyráběl. Takže je jasně vidět ztráta ve výši měsíčních fixních nákladů 

tj. 200 000,-Sk. Pokles (degrese) nákladů a růst zisku je tím vyšší, čím nižší je 

základní úroveň zvyšující se výroby. To znamená, že nejnižší je při plném využití 

výrobní kapacity 68 kusů, kdy průměrné měsíční fixní náklady byli ve výši 2 941,- 

Sk (viz. zdroj. tabulku č.5)  

 

Graf č.10 

Degrese fixních náklad ů
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Graf č.11 

Degrese fixních náklad ů
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 Interpretace grafu č.11 

 

     Tento graf se vztahuje pouze ke skutečnému objemu prodané produkce. Je lépe 

vidět průběh-degresi fixních nákladů připadajících na 1 kus, který vytváří 

rektangulární hyperbolu, jejíž asymptotou jsou obě osy. Nejvyšší průměrná 

hodnota nebo-li nejmenší pokles fixních měsíčních nákladů se projevuje  při 

prodeji/výrobě 6 kusů a to ve výši 33 333,- Sk (viz. zdrojovou tabulku č.5), což je 

skutečně vysoká hodnota v porovnání s peněžní hodnotou průměrných fixních 

nákladů při plném využití kapacitních nákladů  68 kusů. 

     Z tabulek uvedených v kapitole o nevyužitých fixních nákladech je zřejmé, že 

v důsledku existence fixních nákladů klesají náklady na výrobek, haléřový ukazatel 

nákladovosti a roste zisk na výrobek. Zisk se však z jednotky produkce nevyvíjí 

lineárně.  

     V této souvislosti dochází k relativní úspoře fixních nákladů při zvyšování 

objemu produkce při neměnných fixních nákladech, kde se celá úspora proměňuje 

v zisk, protože nevznikají žádné dodatečné náklady. 
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Relativní úspora nákladů vlivem fixních nákladů 
 
 
Tabulka č.16 

Rozšíření objemu prodeje v kusech: 3-6 
U% 25,0 
ks 6-8 
U% 12,5 
ks 8-9 
U% 5,5 
ks 9-12 
U% 12,5 
ks 12-14 
U% 7,2 
ks 14-15 
U% 3,3 
ks 15-16 
U% 3,2 
ks 16-20 
U% 10,0 
ks 20-21 
U% 2,4 
ks 21-25 
U% 8,0 
ks 25-26 
U% 2,0 
ks 26-31 
U% 8,1 
ks 31-36 
U% 7 
ks 36-41 
U% 6,2 
ks 41-44 
U% 3,0 
ks 44-46 
U% 2,2 
ks 46-52 
U% 5,8 
ks 52-56 
U% 3,6 
ks 56-60 
U% 3,3 
ks 60-64 
U% 3,1 
ks 64-68 
U% 3 
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Interpretace tabulky 
 
     Z tabulky č. 16, vypočítané relativní úspory můžu říct, že zvýšený objem prodeje 

z 3 na 6 kusů výměníkových stanic tepla DIRECTLINE  přinesl nejvyšší úsporu 

fixních nákladů ve výši 25%. Využitím fixních nákladů došlo ke snížení celkových 

nákladů výkonu z 72 800,-Sk na neuvěřitelných 38 033,-Sk, tj. o 34 767,-Sk (viz 

tabulku č.11 v kapitole nevyužité fixní náklady). Tímto snížením nákladů dosáhl 

podnik zvýšení zisku o 37 000 ,-Sk. 

     Další rozšíření výroby z 16 kusů na 20 kusů také vykazuje přínos v podobě zisku 

a to 35 200,-Sk co bylo důsledkem úspory fixních nákladů ve výši 10%. Došlo tak 

ke snížení celkových nákladů výkonu z 18 456,-Sk na 16 125,-Sk, tj. rozdíl 2 331,-

Sk. 

     Ostatní hodnoty tohoto ukazatele nejsou výrazné avšak je velice důležité 

připomenout rozšíření výroby z optima produkce nebo-li maxima zisku tedy 60 kusů 

na 68 kusů, což je plné využití kapacity. Tady dochází právě ke změně, kdy 

rozšíření výroby nepřináší úsporu fixních nákladů, právě naopak. Tato hodnota 

vykazuje rozdíl ve výši -709,-Sk. Protože došlo k navýšení celkových nákladů 

výkonu z 10 225,-Sk na 10 934,-Sk. Vznikla tak ztráta ve výši 5 200,-Sk. 
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6. PŘÍNOS NÁVRHŮ ŘEŠENÍ 
 
 
     Na základě dat z účetních výkazů podniku, které jsem uvedla do tabulek jako 

statistické údaje, bylo možné zjistit vývoj nákladů a tržeb (zisk/ztráta) v návaznosti 

se sezónnosti prodeje objemu produkce podniku.   

     Tady jsem doporučila prozkoumat, jestli by bylo výhodnější pokračovat 

v dosavadním režimu výroby a prodeje anebo výrobu v průběhu nevýnosných 

měsíců zrušit nebo ji nahradit jiným výkonem, u kterého je vyšší 

pravděpodobnost, že bude jeho výroba/prodej rentabilní a tak podnik dosáhne 

vyššího zisku. Přičemž se jedná o oblast rozhodnutí podnikového managmentu a 

využívání oportunitních nákladů. 

     Na základě vykazovaných dat statistických ukazatelů byl podnik schopen uhradit 

nejenom své vzniklé náklady v průběhu roka, ale z celkového zisku „vykrýt“ i ty 

měsíce, kdy se ukazatele prodeje nacházeli v ztrátě.  

     V souvislosti s těmito údaji bylo možné identifikovat hranice rentabilní výroby 

vztahující se bezprostředně k objemu prodané produkce, ve kterém měsíci/období 

bylo dosáhnuto maximálního zisku, kdy se podnik nacházel v ztrátě i jaký vliv měli 

variabilní náklady na cenu výkonu. Avšak cílem práce bylo využít matematických 

postupů a nákladových modelů, které by mi umožnili vytvořit časovou řadu 

těchto dat  a jejich následnou implementaci do funkcí nákladů a tržeb.  

 

     Z výsledků řešení matematických výpočtů se zráta z fixních nákladů, která při 

nulovém prodeji dosahovala výše 200 000,-Sk  zmenšovala se zvyšujícím se 

objemem výroby. Až při objemu výroby 22 kusů výrobků nebo-li od dosažených 

tržeb 343 200,- Sk zanikala. Tedy objemem výroby 22 kusů, při kterém se tržby ve 

výši 343 200,-Sk rovnali celkovým nákladům ve výši 343 200,- Sk,  firma 

dosahovala bodu zvratu nebo-li bodu rentability . Při dalším zvyšování 

výroby/prodeje začal vznikat zisk nebo při snižování se podnik nacházel v zrátě. 

Skutečný objem produkce vykazoval rentabilitu, nebo-li ziskovost od objemu 

prodané produkce 25 kusů při tržbách 390 000,-Sk. 
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     Objem výroby rovnající se bodu zvratu představoval využití výrobní kapacity 

podniku na 32%. Tato hodnota představovala hranice, od který bylo využití výrobní 

kapacity rentabilní a naopak hodnotu, pod kterou byla výroba ztrátová. 

     V důsledku vysoké hodnoty skutečně prodaného objemu výroby (tržeb), byl 

manévrovací prostor podniku až 94% od bodu zvratu. To znamená, že podnik 

nemá důvod zvyšovat tržby, objemy prodejů a ceny nebo snižovat variabilní 

náklady popřípadě odbourat část fixních nákladů. Toto řešení by připadlo v úvahu, 

změnil by se koeficient, nebo-li snížil by se koeficient směrem k nule (k bodu 

zvratu). 

     Minimální m ěsíční tržby nezbytné k úhradě fixních nákladů činili 350 877,- 

Sk. Tato hodnota představovala relativní část po úhradě variabilních nákladů, a až 

pak mohla firma „ počítat“ se ziskem. 

     Z tabulky krátkodobé kalkulace zisku jsem zjistila, že každá koruna výnosů 

z prodeje vyžaduje 0,43 Sk  nebo 42,7% ke krytí variabilních nákladů výrobku. 

Příspěvek na úhradu byl ve výši 3 168 tis. Sk, tj. 57% celkových výnosů. Těchto 

57% zůstalo ke krytí fixních nákladů ve výši 2 400 tis. Sk, tj. 43%  a  k dosažení 

zisku ve výši 768  tis Sk, tj.  14 %.  Návratnost vynaložených fixních nákladů je 

tedy zajištěna až konkrétním množstvím prodaných výkonů. Teprve od tohoto 

momentu přispívá rozdíl mezi cenou a variabilními náklady svou plnou výší k růstu 

zisku podniku. 

     Uvedený příspěvek na úhradu je velice důležitou informací. Lze ho využít jako 

základní kritérium ziskovosti jednotlivých výkonů. Může sloužit buď jako 

skutečná kalkulace přezkoumání podnikových rozhodnutí, nebo do budoucnosti jako 

nákladové plánování. Provedou-li se obě početní operace, pak je možné analyzovat, 

s ohledem na odchylky, vedle příspěvků na úhradu a hospodářského výsledku, ceny 

za kus, tržby z prodeje na výrobek (skupinu výrobků), variabilní a fixní náklady (2). 

     Nejdůležitějším výsledkem řešení bylo zjištění bodu, při kterém mohla firma 

dosáhnout maxima zisku. Maximálního zisku bylo dosaženo ve výši 322 500,- Sk , 

kde grafické vyjádření funkce zisku Z dosahovalo vrcholu. Tržby odpovídající 

maximálnímu zisku činili 936 000,-Sk při optimu produkce 60 kusů. Z grafického 

vyjádření pak optimum zisku tvořil maximální vertikální vzdálenost funkce tržeb a 

celkových nákladů. 
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     Hodnoty prodeje se bezprostředně vážou na potřeby trhu spojené 

s výstavbou domů. Správná klasifikace nákladů (z nich vyplývající cenová 

rozhodnutí) je velice důležitá a je zásadním krokem k úspěchu firmy, ale musíme jej 

chápat  taktéž ve spojení s požadavky trhu a okolí. Dá se konstatovat, že výrobní 

podniky jsou vlastně závislé na vývoji svých tržeb z produkovaných výkonů, a proto 

musí být v zájmu podnikového managmentu, aby zvolil správnou strategii pro jejich 

zvýšení. 

      Rozšířením výroby z optima produkce nebo-li maxima zisku tedy 60 kusů na 

68 kusů, což je plné využití kapacity, nedocházelo-nepřinášelo úsporu fixních 

nákladů. Tato hodnota vykazovala rozdíl ve výši -709,-Sk. Protože došlo k navýšení 

celkových nákladů na jednotku výkonu z 10 225,-Sk na 10 934,-Sk, vznikla  ztráta 

ve výši 5 200,-Sk. 

     Při analýze využití výrobních kapacit sem došla k závěru, že 60 kusů objemu 

prodané výroby jako bodu optima produkce určeného k dosahování maxima zisku 

pro podnik neznamená efektivní využití výrobních kapacit. Tento objem produkce 

představoval pouze 88,2% z využití výrobních kapacit a zbylých skoro 12% byla 

nevyužitá výrobní kapacita zařízení.  

     Naproti tomu vyráběných 68 kusů stanic měsíčně představovalo maximální 

využití výrobních kapacit, ale nepředstavovalo optimum produkce, protože dle 

haléřového ukazatele se sebou přinášelo vyšší hodnotu celkových nákladů, a tak 

pro podnik nepředstavoval přínos v podobě maximálního zisku. 

     To, že tento podnik využije svou instalovanou kapacitu na 100% je možné pouze 

v letním nebo-li sezónním období, no i tak se musí spoléhat na poptávku po svých 

výkonech. Pokud podnik ví, že nelze efektivně využít instalované kapacity v průběhu 

celého roku, měl by tuto skutečnost řešit  zastavením nerentabilní výroby a využít 

formy už zmiňovaných oportunitních nákladů, kde by kromě nákladů 

vykalkulovaných na nový výrobek, který by nahradil výrobu nerentabilního výrobku 

počítal i s jeho oportunitními náklady. 

     Můžu konstatovat, že pokud by chtěl podnik do budoucna rozšířit výrobu  

výměníkových stanic tepla DIRECTLINE na původním trhu, což značí, že by se 

jeho prodej nezvýšil (zůstal v původní relaci) nebo by neexpandoval na jiné trhy 

s cílem rozšířit klientelu (zvýšit tržby/výnosy), je nereálné, aby tak učinil, protože 
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vzniká jisté riziko, kde by nevyužitá kapacita zařízení převyšovala její skutečné 

využití. 

     Ve skutečnosti nejsou fixní náklady dělitelné, protože jsou vyvolány nutností 

zabezpečit chod podniku jako celku, dává nám však důležitou informaci o 

efektivnosti vázání fixních nákladů. Proto pro řízení podniku vyplývá, že je nutné 

budovat takové výrobní kapacity, které budou dostatečně využívány. 

     Pokles (degrese) nákladů a růst zisku je tím vyšší, čím nižší je základní 

úroveň zvyšující se výroby. To znamená, že nejnižší bylo při plném využití 

výrobní kapacity 68 kusů, kdy průměrné měsíční fixní náklady byli ve výši 2 941,- 

Sk. Nejvyšší průměrná hodnota nebo-li nejmenší pokles fixních měsíčních nákladů 

se tak projevila  při nejnižším prodeji/výrobě 6 kusů a to ve výši 33 333,- Sk.  

 

     Důležitým poznatkem této práce tedy plyne, že výše fixních nákladů není 

závislá na skutečném prodaném objemu produkce, nebo na využití kapacitních 

možností. Růst takto přiřazených fixních nákladů není totiž způsoben změnami 

v objemu výkonů, co vede ke složité identifikaci skutečné příčiny nehospodárnosti u 

fixních nákladů.  

     Lze tedy říci, že vliv rozdílného objemu výkonů se projevuje zejména při 

rozvrhování fixních nákladů na kalkulované výnosy, dále, že variabilní náklady 

musejí být plně pokryty, jestliže nejsou, měla by se výroba přerušit. 

     Naznačený postup odhaluje rezervy ve snižování nákladů, vyplývající 

z pouhého rozšiřovaní výroby při existenci neměnných fixních nákladů. Účelné 

je použít regresních nákladových funkcí pro plánování těch režijních položek, o 

nichž jsou k dispozici údaje z minulých období, a přitom nelze použít norem, 

normativů nebo jiných ukazatelů potřebných k přímému výpočtu jejich plánované 

výše (5). 

     Takto zjišťované náklady by měli být podrobeny dalšími rozboru a přiměřeně 

sníženy, neboť vycházejí z nákladové funkce, tzv. z podmínek minulého období.  

     Respektování odlišnosti podstaty fixních a variabilních nákladů vytváří 

předpoklady k lepším výsledkům v řízení hospodárnosti. Naději na úspěch nemá 

druhové členění nákladů za podnik jako celek, protože v praxi  je bezesporu přesnost 
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sledování rozlišení fixních a variabilních nákladů složitým problémem (smíšené 

náklady), ale pouze podrobné sledování nákladů ve vztahu ke konkrétním aktivitám. 

 

     S ohledem na uvedené skutečnosti i metoda odděleného řízení fixních a 

variabilních nákladů a z ní vycházející kalkulace variabilních nákladů není 

bezchybná, a proto ji v zásadě musíme přijmout pouze jako nástroj krátkodobého 

řízení, protože se prosazuje spíše v kratších časových intervalech. 

 

     V této práci nebylo řešeno působení na výnosy, ale kritériem se stalo posuzování  

úspory nákladů nebo-li hospodárnosti  podnikatelské činnosti firmy minulého 

období.   

      Rozbor skutečných nákladů a výnosů minulého období slouží jako důležitý 

doklad  analýzy hospodárnosti. Takto lze hodnotit dosahované tendence nejenom 

ve vývoji hospodárnosti, ale i výkonnosti nebo ziskovosti jako souměření 

normovaných a skutečných nákladů. Váže se tak na rozhodovací procesy o 

budoucím plánovaném objemu výroby, nákladů, výnosů a zisku. Během 

rozhodovacího procesu se provádí analýza hospodárnosti a efektivnosti výkonů tím, 

že propočty se zpřesňují na základě získaných informací, podkladů, studií minulého 

období hospodaření podniku.  
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7. ZÁVĚR 

 
      V praxi je nemožné přesně zjistit průběh poptávkových křivek, vyjadřujících 

závislost poptávky na výši ceny, tak s oblibou popisovaných v obecné ekonomické 

teorii. Brání tomu značná nepřehlednost trhu i značná finanční a organizační 

náročnost těchto průzkumu.  Proto je velice důležité zjištění ceny a její stanovení na 

základě rozboru a analýzy nákladů (5). 

     Kalkulace variabilních nákladů reaguje na nedostatky kalkulací plných nákladů a 

na problémy spojené s jejich využitím při rozhodování, hodnoceni (rozboru) a 

motivaci v podstatě velmi jednoduchým způsobem. Protože fixní náklady nesouvisí  

s kalkulační jednicí nýbrž s časovým obdobím, je třeba je jednoznačně oddělit od 

nákladů variabilních (2).  

      Hlavní předností oproti kalkulaci plných nákladů je zdůraznění rozdílného 

přístupu k řízení hospodárnosti fixních a variabilních nákladů. Řízení variabilních 

nákladů je založeno na stanovení nákladového úkolu, který se odvíjí z jejich vztahu 

k jednici, a na snaze eliminovat vznik odchylek od tohoto úkolu. Řízení fixních 

nákladů naproti tomu v hlavní míře souvisí s optimálním využíváním vytvořených 

kapacit, které představují určitý podíl fixních nákladů (2). 

     Taktéž je lépe stanovit hospodářský výsledek při ocenění na úrovni variabilních 

nákladů než jeho stanovení na úrovni plných nákladů, z kterého nelze stanovit 

odpověď na otázku, jaký objem výkonů a za jaké ceny je třeba prodat, aby podnik 

dosáhl alespoň nulového zisku. Protože návratnost nákladů  s prodanou jednotkou 

výkonu souvisí pouze s variabilními náklady (2).  

     Zjištění bodu zvratu poskytuje vedení podniku a odpovědným pracovníkům 

koncentrované informace, které mu umožňují v budoucnu lépe rozhodovat. 

     S použitím této analýzy lze lépe posuzovat možnosti dosažení zisku. Umožňuje 

jasnější výpovědi o jistotě firmy.Výše zisku a jistota jejího dosažení  jsou důležitými 

informacemi pro úspěšné vedení firmy. Lze tak přezkoumat různé alternativy 

jednání, a proto je tato metoda ve firmách ekonomicky vyspělých zemí velice 

oblíbená (4) . 

     Informace o výši marže má význam při plánování vývoje zisku a jeho průběžní 

kontrole. Výchozí informací stanovení vývoje zisku v konkrétním období je plán 
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prodeje, který stanoví úkoly prodeje v členění podle konkrétních sortimentních 

skupin a položek (4). 

     Velmi často je naopak výše plánovaného zisku stanovena předem jako cílová 

veličina daného období. Tento úkol vyplývá nejen z konkrétní ekonomické situace 

podniku (splácení úvěrů, rozsáhlá investiční činnost), ale i z požadavky vlastníků 

dosáhnout očekávané rentability vloženého kapitálu (4). 

     Průběžná kontrola zisku pomocí nákladového účetnictví umožňuje zjistit faktory a 

příčiny skutečného vývoje výnosů a nákladů, operativně reagovat na změny ve 

vývoji plánovaných ekonomických veličin. Dále je spojovaná s kontrolou rentability 

na úrovni konkrétního obchodního případu, umožňující rozvíjet vztahy se zákazníky 

zvýšením rozsahu prodeje, změnou kvality nabízeného produktu s vyšší marží atd 

(4). 

     Zisk lze považovat za všeobecný cíl podnikání, který je kladným rozdílem mezi 

výnosy a náklady. Trvalým zdrojem růstu zisku je už zmiňované snižování nákladů, 

tzv. dosahování vyšší hospodárnosti a zvyšování výnosů (tržeb). Manažeři jim proto 

věnují stálou pozornost. Pracují s takovými kategoriemi nákladů, jakou jsou 

oportunintní náklady, fixní a variabilní, přírůstkové náklady, a využívají 

nejrůznějších technik postupů-nákladových funkcí, kalkulací,  rozpočtů,  norem,  

limitů apod. (5). 

     Řada podniků se snaží maximalizovat zisk.  Při lineárním vývoji nákladů a 

konstantní ceně se podnikatelé snaží prodat co největší počet  výrobků a tím 

dosáhnout maximálního zisku. Při nelineárním vývoji nákladů, nebo mohou-li 

objemem výroby ovlivnit cenu, potom hledají takový objem výroby, při kterém 

dosáhnou maximálního zisku (5).  
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9. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
 
* Q%                                            přírůstek objemu výroby v % 
 
* Qs                                             skutečný dosažený objem výroby 
 
* QM                                             objem výkonů při maximálním využití kapacity    
 
* a%                                                                   podíl fixních nákladů v celkových nákladech v % 
 
* P (Price)                                    cena 
 
* p                                                 cena na jednotku výroby (jednotková cena) 
 
* Z (Profit)                                   zisk 
 
* TC  (Total Cost)                        celkové náklady 
 
* AC  (Average Cost)                    průměrné celkové náklady 
 
* FC (Fixed Cost)                        celkové fixní náklady 
 
* FCN                                           nevyužité fixní náklady  
 
* FCV                                           využité fixní náklady 
 
* VC  (Variable Cost)                   celkové variabilní náklady 
 
* AVC  (Average Variable Cost)  průměrné variabilní náklady 
 
* AFC  (Average Fixed Cost)       průměrné fixní náklady 
 
* TR (Total Revenue)                   celkový výnos, objem produkce v korunách 
 
* AR  (Average Revenue)             průměrný příjem 
 
* BZ  (Break Even Point)              bod zvratu, BEP  
  
* VK krit               kritické využití výrobní kapacity   
     
* MS (Margin of Safety)              bezpečnostní marže  
 
* pú                                               příspěvek na úhradu nebo-li marže výkonu 
 
* U%                                             relativní úspora vlivem fixních nákladů v % 
 
* h                                                 haléřový ukazatel nákladovosti 
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11. PŘÍLOHY 

 PŘÍLOHA Č.1 

Tabulka č.1 

Měsíc 
v roku 

Q 
2004 
(v ks) 

TR  
2004  
(v Sk) 

TC  
2004 
(v Sk) 

Z  
2004 
(v Sk) 

1 6 87 000 238 823 - 151823 
2 12 174 000 273 503 - 99 503 
3 16 232 000 296 723 - 64 723 
4 25 362 500 348 833 13 667 
5 44 638 000 458 843 179 157 
6 56 812 000 528 323 283 677 
7 60 870 000 551 483 318 517 
8 46 667 000 470 473 196 527 
9 31 449 500 383 573 65 927 

10 41 594 500 441 473 153 027 
11 8 116 000 250 403 - 134 403 
12 9 130 500 256 193 -125 693 

Celkem 5 133 000 4 498 646 634 354 
měsíční průměr:  427 750 374 887 - 

 
 
Tabulka č.2 
Měsíc 
v roku 

Q  
2005 
(v ks) 

TR 
 2005 
(v Sk) 

TC  
2005 
(v Sk) 

Z  
2005 
(v Sk) 

1 8 122 640 240 650 - 118 010 
2 14 214 620 277 388 - 62 768 
3 20 306 600 314 126 - 7 526 
4 26 398 580 350 869 47 711 
5 36 551 880 412 095 139 785 
6 41 628 530 442 709 185 821 
7 52 797 160 510 062 287 098 
8 52 797 160 510 062 287 098 
9 46 705 180 473 324 231 856 

10 16 245 280 289 634 - 44 354 
11 6 91 980 228 404 -136 424 
12 3 45 990 210 035 -164 045 

Celkem 4 905 600 4 259 353 646 247 
měsíční průměr:  408 800 354 946 - 
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Tabulka č.3 
Měsíc 
v roku 

Q 
 2006 
(v ks) 

TR  
2006 
(v Sk) 

TC 
 2006 
(v Sk) 

Z 
 2006 
(v Sk) 

1 9 152 910 283 928 - 131 018 
2 15 254 850 331 880 - 77 030 
3 21 356 790 379 832 - 23 042 
4 31 526 690 459 752 66 938 
5 36 611 640 499 712 111 928 
6 60 1 019 400 691 520 327 880 
7 64 1 087 360 723 488 363 872 
8 68 1 155 320 755 456 399 864 
9 56 951 440 659 552 291 888 

10 12 203 880 307 904 - 104 024 
11 8 135 920 275 936 - 140 016 
12 6 101 940 259 952 - 158 012 

Celkem 6 558 140 5 628 912 929 228 
měsíční průměr:  546 512 469 076 - 

 
 
 
Tabulka č.4 

p 2004 14 500,- 

p 2005 15 330,- 

p 2006 16 990,- 

 
 
 
Tabulka č.5 

              Celkové fixní náklady (v tis.Sk) 

FC  2004  2005 2006 

odpisy  845 850 894 

Časové mzdy (THP) 844 800 850 

Správní réžie 760 650 800 

Σ 2 449 2 300 2 544 
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Tabulka č.6 
Variabilní náklady na jednotku produkce (v Sk) 

AVC 2004 2005 2006 

Spotřeba materiálu  2 805 3 166 4 844 

Spotřeba energie        225    263    272 

Úkolové mzdy  (R)   1 724 1 690 1 779 

Výrobní réžie        1 036 1 004 1 097 

Σ 5 790 6 123 7 992 

 
 
 

Tabulka č.7 
Výše variabilních nákladů ve vztahu k prodanému objemu 

produkce 
Měsíc 
v roku 

Q 
 2004 
(v ks) 

VC  
2004 
(v Sk) 

1 6 34 740 
2 12 69 420 
3 16 92 640 
4 25 144 750 
5 44 254 760 
6 56 324 240 
7 60 347 400 
8 46 266 390 
9 31 179 490 

10 41 237 390 
11 8 46 320 
12 9 52 110 
Σ 354 2 049 650 
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Tabulka č.8 
Měsíc v 

roku 
Q  

2005 
(v ks) 

VC 
 2005 
(v Sk) 

1 8 48 984 
2 14 85 722 
3 20 122 460 
4 26 159 198 
5 36 220 429 
6 41 251 043 
7 52 318 396 
8 52 318 396 
9 46 281 658 

10 16 97 968 
11 6 36 738 
12 3 18 369 
Σ 320 1 959 361 

 
 
Tabulka č.9 
Měsíce 
v roku 

Q 
2006 
(v ks) 

VC  
2006 
(v Sk) 

1 9 71 928 
2 15 119 880 
3 21 167 832 
4 31 247 752 
5 36 287 712 
6 60 479 520 
7 64 511 488 
8 68 543 456 
9 56 447 552 

10 12 95 904 
11 8 63 936 
12 6 47 952 
Σ 386 3 084 912 
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PŘÍLOHA Č.2 
 
a) celkové fixní náklady 

Celkové fixní náklady
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b) průměrné měsíční fixní náklady 
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PŘÍLOHA Č.3  
 
a) celkové variabilní náklady 
 

Q v ks
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nadproporcionální proporcionální podproporcionální

 
 
b) průměrné variabilní náklady 
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PŘÍLOHA Č.4  
 
Nahrazení nelineárního modelu lineárním modelem 

 

a) nelineární model 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) lineární model 
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PŘÍLOHA Č.5 
 

Bod zvratu
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C
 (

v 
S

k)

TC TR FC VC

 

Bod zvratu 

Zisk 

Ztráta 

Bod zvratu 

TR = p . Q 

 TC = FC + AVC x Q 

Zisk 

Ztráta 
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PŘÍLOHA Č.6 
 

Relace zisku k rozsahu činnosti

Q v ks

Z
, -

F
 v

 ti
s.

 S
k

TR v tis. Sk VC v tis. Sk FC v tis. Sk Z v tis. Sk

 

Příspěvek na úhradu/marže

Q (v ks)

T
R

 a
 T

C
 (

v 
S

k)

TC TR FC VC

 

Z = 0 

α 

β  α – β = marže 

TR = p . Q 

0 

marže 


