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Abstrakt 

Diplomová práce je zamě ena na vyuţití controllingu v podniku s vyuţitím dvou 

controllingových metod. Firma Jaroslav Janíček - Auto Janíček bude analyzována 

v průběhu let 2015 - 2017. Teoretická část se podrobně věnuje controllingu a pouţitým 

metodám. Poté je analyzována firma a následuje část praktická, která obsahuje metodu 

výpočtu vícestupňového p íspěvku ke krytí fixních nákladů a zisku a analýzu ziskovosti 

zákazníků. Závěrem jsou uvedeny návrhy na zlepšení.  

 

Klíčová slova 

controlling, náklady podniku, metody kalkulace, p íspěvek ke krytí fixních nákladů, 

analýza ziskovosti zákazníků, finanční výkazy 

 

Abstract  

This thesis is focused on application of Management Control system in a Business with 

using two controlling methods. The company Jaroslav Janíček - Auto Janíček will be 

analyzed during the years 2015 - 2017. This thesis is divided into three parts. The 

theoretical part deals with controlling and used methods. Then the company is analyzed, 

followed by a practical part, which includes a method of calculating a multi-level 

contribution to cover fixed costs and profits and analysis of customer profitability. 

Finally, there are suggestions for improvement. 

 

Key terms 

controlling, cost of the enterprise, calculation methods, contribution to cover fixed 

costs, analysis of customer profitability, financial statements 
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ÚVOD  

Controlling nákladů je v České republice celkem mladým oborem. Začal se zde rozvíjet 

aţ po roce 1990 a od té doby stále nabývá na své důleţitosti. Stále ost ejší konkurence, 

turbulentní prost edí a zrychlování ţivotních cyklů výrobků i inovací nutí podnikatele, 

aby svoji firmu znali čím dál více do hloubky, aby dokázali reagovat na situace, které 

dosud ani nenastaly a v neposlední adě k tomu, aby dokázali analyzovat a porozumět 

všem činnostem podniku a maximalizovat z nich jak uţitek svůj, tak uţitek zákazníka. 

A právě tyto všechny poţadavky controlling a jeho metody nabízí.  

Hlavním tématem této diplomové práce je tedy vyuţití controllingu v podniku, 

konkrétně metod p íspěvku ke krytí fixních nákladů a analýzy ziskovosti zákazníků 

a jeho následné vyhodnocení a navrţení metod zlepšení.  

Diplomová práce je zamě ena na controlling nákladů ve vybrané firmě Jaroslav Janíček 

- Auto Janíček, která funguje jako osoba samostatně výdělečně činná od roku 1995 

a zabývá se prodejem nových vozidel značek Fiat a Kia a jejich autorizovaným 

servisem. 

Diplomová práce je rozdělena do t í částí. První částí jsou teoretická východiska práce, 

kde je vysvětleno, co vlastně controlling je, jaké jsou jeho metody vyuţití v podnikové 

praxi. Dále je zamě eno na náklady podniku a moţnosti jejich členění a poté na 

kalkulaci úplných nákladů, ze které se vyvinula kalkulace variabilních nákladů, tedy 

metoda p íspěvku ke krytí fixních nákladů a tvorbě zisku, kde je popsáno, jak tato 

metoda funguje, její p ednosti i nedostatky i její vyuţití, protoţe s ní bude v dalších 

částech práce kalkulováno. Nakonec je teoreticky popsána ziskovost zákazníků 

a analýza ziskovosti, důvody, proč je pot ebné tuto analýzu provádět a moţnosti jejího 

vyuţití. Analýza ziskovosti zákazníků bude druhým cílem praktické části diplomové 

práce.  

Druhá část je část vlastní analýzy současného stavu, kde bude zacíleno na historii, 

základní údaje i ekonomické ukazatele firmy, se kterou bude následně pracováno a poté 

na dvě controllingové metody.  

První bude srovnání značek Fiat a Kia za sledované období posledních t ech let 

(z důvodu větší průkaznosti výsledků), tedy roky 2015, 2016 a 2017 pomocí 
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stupňovitého výpočtu absolutní výše p íspěvku ke krytí fixních nákladů a tvorbě zisku. 

Fixní náklady budou počítány ve dvou stupních. První stupeň bude p i azen p ímo 

jednotlivým značkám vozidel a stupeň druhý bude zahrnovat všechny ostatní fixní 

náklady, které nejsou rozdělitelné a zahrnují všechny ostatní fixní náklady celé 

společnosti. Cílem bude zjistit, jak kaţdá značka p ispívá ke tvorbě zisku a jak se podílí 

na fixních nákladech podniku a tvorbě zisku.  

Druhou pouţitou controllingovou metodou bude analýza ziskovosti zákazníků. 

Z důvodu velkého počtu zákazníků a malých odběrů budou zákazníci rozděleny na dvě 

skupiny, a to na právnické a fyzické osoby, tedy na klienty, kte í pouţívají vozidla 

k podnikání a na klienty, kte í vozidla uţívají pro svou vlastní soukromou pot ebu. Dále 

budou prodaná vozidla rozdělena dle značek Kia a Fiat a nadále ze značky Fiat budou 

ještě vyčleněny uţitkové vozy značky Fiat Professional, které se velice významně 

podílejí na počtech prodejů právnickým osobám. Analýza ziskovosti zákazníků bude 

také provedena za celé sledované období, tedy roky 2015, 2016 a 2017. Následně budou 

p i azeny jednotlivé náklady ke skupinám zákazníků a provedeny výsledné kalkulace za 

kaţdý rok. Cílem bude rozpoznat klíčové zákazníky, kte í jsou nejziskovější a kterým 

by se tedy firma měla nejvíce věnovat a zjistit, zda t eba některý ze zákazníků není 

ztrátový. 

T etí částí diplomové práce bude obsahovat vlastní návrhy ešení, které se budou 

věnovat vyhodnocení jednotlivých výsledků analýz a tyto výsledky budou doplněny 

vlastními návrhy a doporučeními, jak sníţit náklady, zvýšit výnosy a zlepšit podnikání 

firmy. Všechna navrhovaná opat ení budou reprezentována vyčíslením sníţení nákladů 

vlivem působení dopadů těchto návrhů. 
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CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Hlavním cílem této diplomové práce je vyuţití controllingu v podnikové praxi 

s vyuţitím metod vícestupňového p íspěvku ke krytí fixních nákladů a zisku a analýzy 

ziskovosti zákazníků. Tyto metody budou aplikovány na vybranou firmu Jaroslav 

Janíček - Auto Janíček zabývající se prodejem nových automobilů značek Fiat a Kia 

a jejich autorizovaným servisem. Sledované období jsou poslední t i roky fungování 

firmy, tedy roky 2015, 2016 a 2017.  

Dílčí cíle: 

 stav kalkulačního systému p íspěvku ke krytí fixních nákladů a tvorbě zisku, 

 návrh efektivnějšího ešení metody kalkulace, vyhledání moţné úspory nákladů, 

 vyhledání moţností zvýšení zisku, 

 posouzení ziskovosti jednotlivých skupin zákazníků firmy, 

 vyhodnocení ziskovosti zákazníků a návrh efektivního zamě ení na jednotlivé 

skupiny zákazníků.  

Pouţité metody: 

 vícestupňový p íspěvek ke krytí fixních nákladů a tvorbě zisku, 

 analýza ziskovosti zákazníků. 

Postupy zpracování 

Nejd íve budou vysvětleny jednotlivé skupiny výnosů a nákladů a co zahrnují, dále 

vypočítán vícestupňový p íspěvek ke krytí fixních nákladů a zisku za všechna sledovaná 

období a interpretovány výsledky z jednotlivých let.  

Dále bude provedena analýza ziskovosti zákazníků, opět s vysvětlením jednotlivých 

sloţek nákladů i výnosů a také doplněna o interpretaci výsledků v jednotlivých letech. 

Nakonec budou v samostatné kapitole rozpracována doporučení a moţné návrhy 

zlepšení metody kalkulace i návrh na zvýšení trţeb u jednotlivých skupin zákazníků, 

reprezentován na budoucí predikci úspory nákladů a zvýšení výnosů po zavedení 

navrhovaných opat ení.  
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V této části diplomové práce se zamě ím na teorii metod, které budu v rámci celé práce 

aplikovat a pojmů s nimi souvisejících. 

1.1 Controlling náklad  a jeho vyuţití v podnikové praxi 

Chápání pojmu controlling se vyvíjelo zároveň s ekonomikou, od původní správy 

finančních záleţitostí aţ po dnešní komplexní a systémově ucelený p ístup. Controlling 

pochází z anglického „to controlˮ, coţ znamená kontrolovat, ale ve skutečnosti je 

p esnějším p ekladem „ ídit, či véstˮ. V praxi je controlling chápán jako kontrola a je 

s ní často zcela mylně spojován. Jeho skutečná podstata je však ve smyslu ízení 

a kontrola je pouze jeho součástí. Nejvýstiţnější definicí je definice autorů Manna 

a Mayera: „Controlling je systém pravidel, který napomáhá dosažení podnikových cílů, 

zabraňuje překvapením a včas rozsvěcuje červenou, když se objeví nebezpečí, vyžadující 

v řízení příslušná opatřeníˮ (1). 

Controlling je v podstatě určitým způsobem/nástrojem ízení podniku, který p ekračuje 

funkční rámec dosavadního ízení a má p edevším poskytovat informace v pot ebném 

mnoţství, struktu e a vypovídací schopnosti pot ebné k rozhodování, které provádí 

vedení podniku a ídící pracovníci. Controlling je také koncepcí orientující se na tzv. 

úzké profily (nejslabší články podniku), kterými mohou být nap . trh, výroba nebo 

likvidita (5). 

 

 

 

 

 

 

(Zdroj: 18) 

Obrázek 1: Základní koncepce controllingu 
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Controlling je aktivní způsob ízení podniku, orientovaný do budoucna. Ve své podstatě 

je velmi p irozený a je primárně zaloţen na zdravém rozumu a správných 

a spolehlivých datech. 

Controlling se v České republice začal rozvíjet aţ po roce 1990 a jeho auto i se zamě ují 

p eváţně na operativní controlling a jeho dílčí části. Ve 20. letech 20. století se 

controllingové koncepce začaly rozvíjet v některých českých firmách, jejichţ výborným 

p íkladem je Tomáš Baťa, Zbrojovka Brno nebo Škoda Plzeň. Jinak víceméně auto i 

objevují jiţ objevené poznatky ze zahraničí (5). 

1.2 Analýza a člen ní náklad  

Náklady podniku můţeme charakterizovat jako finančně vyjád enou spot ebu výrobních 

faktorů, které jsou účelně vynaloţené na spot ebu podnikových výnosů, a to včetně 

dalších nutných nákladů, které jsou spojené s činností podniku. Náklady ve finančním 

pojetí jsou vykazovány ve finančním účetnictví a stávají se základem pro výpočet daně 

z p íjmů. Další moţností je ekonomické pojetí náklad , které vyjad uje prost edky, 

které byly skutečně vynaloţeny na statcích a výkonech za účelem dosaţení vyššího 

uţitku. Odráţí nejen to, co bylo zaplaceno, ale také to, co bylo vynaloţeno. Proto, aby 

podnik mohl náklady ídit a tím i zvyšovat svoji hospodárnost je nutné tyto náklady 

t ídit. V podniku se obvykle náklady t ídí podle druhů, účelu (kalkulační t ídění), podle 

závislosti nákladů na objemu výroby nebo nap íklad podle původu spot ebovaných 

vstupů (2). 

1.2.1 Analýza náklad  

Analýza nákladů určuje, které poloţky budou dále pečlivě sledovány a ízeny a jaká 

míra pozornosti bude věnována konkrétním nákladovým poloţkám. Dále by měly být 

p edmětem zkoumání skupiny nákladů a jejich vývoj, p ípadně závislost na trţbách 

a objemech produkce. Nástroji vhodnými pro tyto analýzy jsou nákladové modely 

a oblasti jejich aplikace, vertikální a horizontální analýzy nákladů. Také je velice 

důleţité, jakým způsobem budou náklady p i azovány na nositele nákladů (výrobek, 

sluţba, klient). Zde se tedy jedná o rozhodnutí o metodě propočtu krátkodobého 

hospodá ského výsledku, rozhodnutí o podobě kalkulačního systému podniku a volbu 

vhodného ukazatelového systému (4). 
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1.2.2 Druhové člen ní náklad  

Druhové členění nákladů pat í k základnímu t ídění, kde se náklady t ídí podle druh  
náklad  vzniklých spot ebou jednotlivých výrobních faktor . Pouţívají se pro 

sledování, vyhodnocování a plánování nákladů na výrobu v rámci výrobního celku 

podle spot eby jednotlivých druhů výrobních činitelů (výkaz zisku a ztráty).  

Za základní nákladové druhy povaţujeme:  

 odpisy budov, strojů, výrobních za ízení, nástrojů, dlouhodobého nehmotného 

majetku, 

 finanční náklady, coţ jsou placené úroky, pojistné nebo různé poplatky, 

 náklady na externí sluţby (opravy a udrţování, nájemné), 

 mzdové a ostatní osobní náklady, 

 spot eba surovin, materiálu, paliv, energie a provozních látek (2).  

Náklady jsou také členěny na prvotní a druhotné. Pro prvotní náklady je 

charakteristické, ţe se p i vstupu do podniku projeví jako časově nerozlišené. Tedy, 

výdaj vyobrazený na vstupu můţe být nákladem aţ v některém dalším období, nebo se 

projeví ve zvýšení nákladů, kdy se p edpokládá zvýšení závazků týkajících se běţného 

období, neboť výdaj nastane aţ v budoucnu. Náklady prvotní se nazývají z důvodu, ţe 

se zobrazí ihned po vstupu do podniku, jsou to náklady externí, které vznikají spot ebou 

práce, výrobků nebo sluţeb jiných subjektů a nelze je podrobněji rozčlenit na 

jednodušší sloţky, ze kterých se skládají. Jsou zobrazovány v účtové t ídě 5. Druhotné 

náklady jsou oproti prvotním nákladům takové, které vznikají uvnit  podniku. Jde tedy 

o náklady interní. Zachycují se v účtové t ídě 6, 8 a 9 nebo je k nim v podniku vedena 

pomocná evidence. Jsou informačním p edpokladem pro zajištění stability a rovnováhy 

mezi spot ebou těchto nákladů v podniku a vnějším okolím, které je poskytuje. 

Druhotné náklady členíme na: 

 spot eba výrobků vlastní výroby, 

 náklady vznikající vnitropodnikovým stykem jednotlivých částí a útvarů 

podniku, 

 reţijní náklady (3). 
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1.2.3 Člen ní náklad  podle závislosti na objemu výkon  

Jednotlivé nákladové poloţky reagují na změnu objemu výroby různě. Proto se v této 

souvislosti rozdělují na dvě základní skupiny a to náklady fixní a variabilní. 

 Fixní náklady = zůstávají v určitém intervalu produkce neměnné. Podnik je 

tedy musí vynaloţit, ať vyrábí nebo ne. Zpravidla zajišťují kapacity 

podnikatelského procesu, jde nap íklad o nákup strojů, dopravních prost edků 

a jiného majetku dlouhodobé povahy. Velká část z nich je vynaloţena ještě p ed 

začátkem výroby. Výše těchto nákladů není z pravidla ovlivnitelná v průběhu 

podnikatelského procesu, coţ v praxi vede ke snaze maximálně vyuţít celkovou 

kapacitu, kterou tyto náklady poskytují. Fixní náklady v krátkém období 

zůstávají neměnné. Jejich průběh je znázorněn na následujícím grafu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Zdroj: 21) 

 

V dlouhém období se fixní náklady mohou měnit tzv. skokem a to v momentě, kdy se 

změní výrobní kapacita. Kapacita jednotlivých strojů, za ízení a ostatních zdrojů není 

neomezená a vţdy je spojena s určitým rozsahem výkonů. Pokud je kapacita 

p ekročena, je pot eba ji rozší it. Zvýšení fixních nákladů je zobrazeno na následujícím 

grafu.  

Graf 1: Fixní náklady v krátkém období 
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(Zdroj: 22) 

 

 Variabilní náklady = mění se v závislosti na objemu produkce. Pat í sem 

náklady jednicové a také část nákladů reţijních. Mezi variabilní náklady pat í 

zejména polotovary, p ímý materiál na výrobu, logistické náklady, p ímo 

spot ebované nástroje nebo p ímé energie. Variabilní náklady členíme na t i 

základní skupiny dle jejich průběhu, a to na náklady proporcionální, 

podproporcionální a nadproporcionální. Proporcionální náklady jsou základní 

a v celkové výši se mění p ímo úměrně s objemem výkonů. Další vklad na 

jednotku je stále stejný a pat í sem všechny jednicové náklady. Náklady 
podproporcionální se zvyšují p i stoupajícím objemu, ale pomalejším tempem 

neţ je objem výkonů. Kaţdý vklad na jednotku je tedy niţší a pat í sem 

nap íklad mnoţstevní slevy. Posledním typem jsou náklady 

nadproporcionální, které se v celkové výši mění se změnou objemu výkonů 

rychlejším tempem. Kaţdý vklad na další jednotku objemu je tedy vyšší a jsou 

to nap íklad p esčasy pracovníků. Základní průběh variabilních nákladů je 

zobrazen v následujícím grafu.  

Graf 2: Zm na fixních náklad  v dlouhém období 
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 (Zdroj: 23) 

 

Součet variabilních a fixních nákladů zobrazuje náklady celkové (2). 

1.2.4 Člen ní náklad  podle vztahu ke sledovanému objektu 

Toto členění se také nazývá člen ním kalkulačním. Umoţňuje t ídění nákladů dle 

jejich nositele, tedy p i azování k určitému výkonu nebo výrobku. Dělí se na náklady 

p ímé, neboli jednicové a náklady nep ímé neboli reţijní.  

 Náklady p ímé = jsou p ímo p i aditelné k určité kalkulační jednici (výrobku), 

je u nich známa měrná spot eba vstupů a slouţí jako normy spot eby materiálu 

a práce. Ve výsledných kalkulacích se pak vychází ze skutečné spot eby na 

základě údajů z účetnictví a operativní evidence. Pat í sem nap íklad suroviny, 

materiál, palivo, polotovary, mzdy, odpisy, opravy a údrţba apod. 

 Náklady nep ímé = souvisejí s více druhy výkonů, výrobků nebo činností 

podniku jako celku. Do nákladů se rozpouštějí nep ímo pomocí p iráţek 

k základně. Reţijní p iráţka vyjad uje procentuální poměr reţijních nákladů ke 

zvolené finanční rozvrhové základně. Mezi nep ímé náklady pat í odbytová, 

správní a výrobní reţie (3). 

Toto členění nákladů se nazývá jako tzv. účelové t ídění nákladů, které umoţňuje 

zjišťování nákladů dle jednotlivých výrobků nebo sluţeb a sledování jejich rentability 

(2).   

Graf č. 3: Variabilní náklady Graf 3: Variabilní náklady 
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1.3 Systém kalkulace náklad  a výnos  

Na prvním místě je orientace kalkulace nákladů a výnosu na budoucnost. Informace 

o minulosti (poskytované tradičním účetnictvím) se pro ízení podniku p íliš nehodí, 

protoţe umoţňují jen reakci a nikoli akci. Systémy celkových nákladů jsou jako zdroj 

informací pro uţivatele nevhodné => systém kalkulace nákladů a výnosů musí umět 

rozlišit fixní a variabilní náklady. Vedle aktuálnosti a spolehlivosti je dalším důleţitým 

kritériem pruţnost a hospodárnost systému kalkulace nákladů a výnosů (16). 

Diferencovanost a detailnost musí mít své hranice, za nimiţ náklady na p esnější 

informaci jiţ nejsou vyváţeny hodnotami pot eb na straně uţivatele. Náklady 

p edstavují to, co musíme obětovat, abychom vytvo ili určitý výrobek nebo sluţbu. 

Účetní pojetí náklad  - peněţně oceněná spot eba výrobních faktorů vyvolaná tvorbou 

podnikových výnosů a ostatní účelově vynaloţené náklady (úroky z úvěru, cestovné, 

nájemné, penále, pokuty, p íspěvky na sociální zabezpečení atd.). Ekonomické pojetí 

náklad  -  navíc zahrnuje mezi náklady i to co skutečně bylo obětováno (úroky 

z vlastního kapitálu, ušlá mzda podnikatele, ušlé nájemné) a tzv. oportunitní náklady. 

Výdaje znamenají úbytek peněţních zdrojů podniku (stav hotovosti, peněz na účtu), 

vznikají v okamţiku úhrady, kdeţto náklady p edstavují pouţití prost edků podniku na 

určité výkony a vznikají v okamţiku spot eby (3). 

1.3.1 Kalkulace úplných náklad  

Kalkulace úplných nákladů je jednou z podob kalkulace, ve které se p i azují všechny 

náklady podniku jednotlivým produktům a sluţbám. Úplné náklady zahrnují buď 

všechny náklady, které vznikly p i výrobě produktu nebo provedení sluţby, coţ jsou 

tzv. úplné výrobní náklady nebo všechny náklady, které vznikly během jednoho období 

u prodaných výrobků, coţ jsou tzv. úplné vlastní náklady. Je to metoda kalkulace, která 

vedle variabilních nákladů p i azuje i všechny nebo část fixních nákladů podle jedné 

nebo více reţijních p iráţek. Ze snahy p erozdělit veškeré náklady na kalkulační jednice 

včetně nep ímých, reţijních nákladů plyne její nep esnost. Díky této kritice vznikla 

kalkulace neúplných nákladů, tedy variabilních kde jsou fixní náklady p iděleny jako 

celek, coţ se nazývá metoda p íspěvku ke krytí (15). 
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1.4 P ísp vek na úhradu fixních náklad  a tvorb  zisku 

Z historického hlediska lze p íspěvek na úhradu fixních nákladů a tvorbě zisku spojovat 

s kritikou tradiční kalkulace úplných nákladů, která zahrnuje veškeré náklady 

a nep ihlíţí k jejich rozlišení podle závislosti na změně objemu výroby, tj. na variabilní 

a fixní. Kalkulace úplných nákladů můţe mít nedostatky, které vznikají zejména p i 

rozvrhování reţijních nákladů podle mezd nebo p ímých nákladů, kde není vyjád ena 

souvislost mezi výrobními činiteli a náklady, které jsou jimi vyvolány. Dalším 

nedostatkem je, ţe část nákladů správní reţie je spojena s činností podniku jako celku 

a nemá bezprost ední vztah k jednotlivým druhům výrobků. Můţe se stát, ţe jednotlivé 

výrobky nevytvá ejí zisk, který je výsledkem práce podniku jako celku a kterého lze 

dosáhnout aţ po p ekročení bodu zvratu (12). P i kalkulaci úplných nákladů je také 

pot eba znát mnoţství vyráběného výrobku, bez toho nelze stanovit podíl reţijních 

nákladů na výrobek a jejich výše se pak musí odhadovat. Minimální hranice ceny je 

v kalkulaci úplných nákladů stanovena na úrovni úplných vlastních nákladů a výrobky 

s niţší cenou povaţuje za nerentabilní. Pokud ale dosud vyráběné výrobky uhrazují 

fixní náklady, nevyvolá další výrobek dodatečné fixní náklady a stačí, aby jeho cena 

byla vyšší, neţ jsou variabilní náklady a tento výrobek p inese zisk. Z výše uvedených 

důvodů vznikl typ kalkulace nazvaný kalkulace neúplných (variabilních, p ímých) 

nákladů, kde se na výrobky kalkulují pouze variabilní náklady (jednicové a variabilní 

reţijní). Fixní náklady se do výsledku kalkulace nepromítají, zobrazí se aţ do celkového 

výsledku období. Zisk se tedy nezjišťuje u jednotlivých druhů výrobků, ale sleduje se za 

podnik jako celek. P íspěvek k tvorbě výsledku hospoda ení podniku je potom rozdíl 

prodejní ceny výrobku a jeho variabilních nákladů. Tento rozdíl se nazývá p íspěvek na 

úhradu fixních nákladů a zisku. Podíl, jaký má p íspěvek na úhradu na ceně výrobku, 

vyjad uje jeho rentabilitu (4). P íspěvek na úhradu p epočtený na 1 výrobek bývá 

povaţován za stabilnější veličinu, neţ je zisk, a to z důvodu jeho neměnnosti se 

změnami vyráběného objemu výrobků. Kalkulace neúplných nákladů účelně doplňují 

různé metody jako je nap íklad analýza bodu zvratu (8). 

Pomáhají určit následující skutečnosti: 

 jak jednotlivé druhy výrobků p ispívají k celkovému hospodá skému výsledku, 

 optimální sortiment a po adí výhodnosti výrobků, 
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 zda je vhodné určitou součást nebo polotovar koupit či vyrobit, 

 zda výrobní za ízení pronajmout či koupit, 

 zda se rozhodnout pro mechanizaci určitého procesu, 

 stanovuje dolní hranici ceny výrobku, 

 v jakém po adí za azovat výrobní kapacity do provozu a vy azovat z provozu 

(7). 

Kalkulace neúplných nákladů vychází z p edpokladu, ţe fixní náklady se nemění a p i 

jejich změně je nutné sestavit nové odpovídající kalkulace. P íspěvek na úhradu fixních 

nákladů a tvorbě zisku je součástí operativního controllingu. Ukazatel p íspěvku na 

úhradu jako podíl na výnosech vyjád ený v procentech je trţně orientovaná pomůcka p i 

rozhodování a ízení podniku P íspěvek na úhradu bývá definován jako rozdíl výnosů 

a variabilních nákladů a vyjad uje souhrn prost edků, které je moţno pouţít na úhradu 

fixních nákladů a p ípadný p ebytek p edstavuje zisk (8). Jiná definice se o p íspěvku 

na úhradu vyjad uje jako o rozdílu mezi cenou a variabilními náklady na jednotku 

objemu výroby. Je to částka peněz, která zůstane z ceny výrobku po uhrazení jeho 

variabilních nákladů. Tento ukazatel je důleţitým nástrojem pro adu manaţerských 

rozhodování. Je základním ukazatelem v kalkulacích neúplných nákladů, slouţí p i 

rozhodování o struktu e výroby, je na něm zaloţeno rozhodování o tom, zda určitá 

součást, ná adí apod. se má vyrobit v podniku, nebo nakoupit. Ve výrobních podnicích 

bývá podkladem pro stanovení minimální prodejní ceny. P i podpo e výrobků s vyšším 

procentuálním p íspěvkem na úhradu dosáhne podnik celkového vyššího p íspěvku na 

úhradu a tím také vyššího zisku. Plán výroby a odbytu se musí touto veličinou ídit, aby 

mohl být realizován optimální výsledek hospoda ení (5). Kritickým bodem této 

kalkulace je skutečnost, ţe fixní náklady se zaúčtují do výsledku bez rozlišení jako 

celek. Se stoupajícím podílem fixních nákladů na celkových nákladech je stále méně 

nákladů, které lze zakalkulovat p ímo k výrobku, coţ je spojeno s výrazným sníţením 

vypovídající hodnoty této metody (14). P i vícestupňové kalkulaci se pokoušíme získat 

diferencované p íspěvky na úhradu rozloţením celku fixních nákladů na různé vrstvy. 

Fixní náklady provozu jsou zakalkulovány k veličinám, na které lze pohlíţet jako na 

p íčiny jejich vzniku. 
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Lze vytvo it aţ p t vrstev fixních náklad : 

 fixní náklady jednotlivého výrobku, 

 fixní náklady jednotlivých skupin výrobků, 

 fixní náklady jednotlivých nákladových míst, 

 fixní náklady jednotlivých oblastí odpovědnosti, 

 celkové fixní náklady celého podniku (6). 

1.4.1 Metodické p ístupy k výpočtu p ísp vku na úhradu 

Vymezení výnos  a jejich kvantifikace se pro stanovení p íspěvku na úhradu mohou 

výrazně lišit. K jejich definování je moţno p istupovat z různých hledisek.  

S ohledem na dostupnost podkladů je moţno vycházet: 

 z hrubého produktu, který lze vyjád it jako souhrn: 

o trţeb na prodané výrobky, 

o změny stavu zásob a zví at, 

o spot eby rodiny podnikatele, 

o spot eby meziproduktu, 

 z hrubé produkce, která p edstavuje mnoţství hlavních a vedlejších výrobků 

oceněných realizační cenou, 

 z výnosů jednotlivých výrobků, kde realizovaná část produkce je oceněna cenami 
realizace a nerealizovaná část produkce se ocení v nákladech, 

 z trţeb pro jednotlivé výrobky, coţ je nejjednodušší, ale zároveň s nejmenší 
vypovídací schopností. 

Z uvedeného vyplývá, ţe výrobkové vymezení a ocenění výnosů není jednoznačně dáno 

a p i jejich stanovení je t eba respektovat i rozdílné účely vyuţití (2). 

Vymezení variabilních náklad  jednotlivých výrob pro stanovení p íspěvku na úhradu 

je problematičtější neţ vymezení výnosů. Metodické problémy p i vyjad ování 

variabilních nákladů vyplývají p edevším z faktu členění nákladů na variabilní a fixní. 

Obecně lze za variabilní náklad povaţovat kaţdý náklad, který se mění se změnou 

objemu výroby. P itom není podstatné, k jak velké změně objemu výroby došlo a jaká 

je proporcionalita změn nákladů. Variabilní náklady vykazují tedy různou míru jejich 
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závislosti na změnách v uskutečňovaném objemu výkonů a vznikají opakovaně p i 

kaţdém jeho uskutečňování.  Rozsah vkladů variabilních nákladů koresponduje 

s mnoţstvím uskutečněných výkonů a mění se v závislosti na změnách v objemu 

výkonů. Uvedené členění nákladů na variabilní a fixní má časovou dimenzi. Vyplývá 

z krátkodobého pohledu na náklady a jejich vývoj, protoţe v krátkodobém horizontu se 

některé výrobní činitele v podniku nemění, jsou fixní, některé jsou proměnné, 

variabilní. V dlouhodobém pohledu na náklady se povaha výrobních činitelů mění 

(manaţe i podniků rozhodují o velikosti a počtu strojů a výrobních za ízení, mění se 

p ístupy k daním, nájemnému apod.) a fixní náklady z tohoto hlediska prakticky 

neexistují. Důsledkem uvedených skutečností potom je, ţe nelze vést striktní dělicí čáru 

mezi variabilními a fixními náklady. To má následně praktické důsledky p i pouţívání 

a vyuţívání ukazatele p íspěvku na úhradu, kde se vychází z toho, ţe některé náklady 

jsou jednoznačně variabilní a některé náklady se za určitých okolností chovají jako 

variabilní a za jiných okolností jako fixní. Proto je nutno, tak jako u výnosů, vymezit 

pro jednotlivé formy vyuţití p íspěvku na úhradu variabilní náklady (9). 

1.4.2 Lineární model 

Lineární model je obecným východiskem pro ešení krátkodobých rozhodovacích úloh. 

Je to zjednodušený model vývoje nákladů. P edpokladem je daná a neměnná výrobní 

kapacita, která vede k důsledkům, ţe fixní náklady jsou neměnné, maximální rozsah 

činnosti je dán instalovanou provozní kapacitou a výsledkem činnosti je jeden výkon 

nebo p edpokládaná struktura sortimentu. Tyto p edpoklady lze vyjád it graficky (7). 
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 (Zdroj: 24) 

 

(Zdroj: 24) 

Úst edním bodem grafu je okamţik změny výsledku hospoda ení ze ztráty v zisk. Proto 

je tento graf vyuţíván jako podklad pro analýzu bodu zvratu. U kaţdé činnosti existuje 

určité nezbytné mnoţství, které je pot ebné k tomu, aby tato činnost nebyla ztrátová. 

P ínos jednotlivých výkonů je moţné posoudit právě p íspěvkem na úhradu, který je 

částí prodejní ceny, zbývající po odečtení variabilních nákladů výkonu. Graf je tedy 

zároveň grafem p íspěvku na úhradu a v grafu je znázorněn jako rozdíl mezi trţbami 
a variabilními náklady (3). 

1.4.3 Vyuţití p ísp vku na úhradu v podnikové praxi 

Podnikové vyuţití p íspěvku na úhradu lze spat ovat p edevším v manaţerském ízení 

podniku pro krátkodobější plánování výrobních postupů. Jde potom o kalkulační 

metodu variabilních náklad . 

Pro ízení má kalkulační metoda variabilních nákladů ve srovnání s kalkulací úplných 

nákladů zejména tyto p ednosti. 

 Sestavení kalkulace je jednodušší a snazší, protoţe odpadá rozvrhování 

nep ímých nákladů fixní povahy na kalkulované výkony. 

 Není nutné stanovovat pro rozdělování nep ímých nákladů ádné rozvrhové 
základny. 

 Kalkulace tímto způsobem poskytuje rychlejší orientaci v určitých otázkách, 
zejména souvisejících s krátkodobým zamě ením výroby. 

Graf 4: Bod zvratu a p ísp vek na úhradu fixních náklad  a zisku 
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 Zatímco v kalkulaci úplných nákladů je výše průměrných nákladů na jednotku 
výkonu nep ímo úměrná vlivu změn v objemu produkce a hospodá ský výsledek 
není v p ímém vztahu k objemu odbytu, mění se p i metodě p íspěvku na úhradu 
lineárně s odbytem (jde-li o jeden druh nebo stálý sortiment produkce).  

 Výrobkový p íspěvek na úhradu se nap . v západních zemích pokládá za 
mnohem výhodnější kritérium pro optimalizaci výrobního programu nebo 
sortimentní skladby výkonů neţ výrobkový zisk. Je tomu tak proto, ţe podíl 
zisku u určitého výrobku se mění podle velikosti fixních nákladů odpovídajících 
určitému objemu produkce, který se v optimalizačním propočtu za azuje do 
ešení (5). 

Nedostatky této metody: 

 Není znám zisk na jednotku výrobku, a tedy ani nakolik jednotlivé výrobky 
(skupiny výrobků) p ispívají k tvorbě zisku podniku. 

 Není známa ani druhá sloţka p íspěvku na úhradu, tj. podíl fixních nákladů 
p ipadající na výrobek, mohlo by tedy snadno dojít k chybným rozhodnutím, 
pokud by jejich základem byla pouze úroveň p íspěvku na úhradu jednotlivých 
výrobků. 

 P i za azení nového výrobku do výrobního programu také nelze jeho cenu 

stanovit pouze na základě jeho variabilních nákladů (5). 

Určité problémy v praxi souvisejí s tím, ţe oceňování zásob nedokončené výroby 
a výrobků pouze variabilními náklady není v souladu s poţadavky na oceňování zásob 
v účetní závěrce, protoţe z ocenění jejich zásob vylučuje fixní náklady obsaţené 
p edevším ve výrobní reţii. Z toho důvodu jsou postupy zaloţené na kalkulaci 
variabilních nákladů pouţívány pro vnitropodnikové ízení, kdeţto pro účely účetní 
závěrky se ocenění zásob zpravidla transformuje tak, ţe se k variabilním nákladům 
p ipočítá poměrný podíl fixní reţie. Další problémy spíše technického rázu jsou 
s p esným vymezením variabilních a fixních nákladů. Vyplývá to z toho, ţe jen některé 
nákladové poloţky mají čistě variabilní nebo fixní povahu. Určitá část jsou smíšené 
náklady a pro poţadované rozlišení jejich variabilní a fixní sloţky jsou pot ebné určité 
postupy (grafické, matematické, matematicko-statistické metody). Uvedené nedostatky 
p edurčují tuto jednostupňovou metodu kalkulace variabilních nákladů operující 
s p íspěvkem na úhradu vyuţít p edevším jako nástroje krátkodobého ízení a to za 
p edpokladu, ţe se nemění fixní náklad. Dlouhodobá strategie podniku musí být nutně 
zaloţena na poţadavku pokrýt plné náklady vyráběné produkce, jejímţ p edpokladem je 
znát kalkulaci plných vlastních nákladů výrobků, které jsou v jeho výrobním programu. 
P es některé opodstatněné výhrady se ve vyspělých státech uplatňují kalkulace 
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variabilních nákladů ve stále širším mě ítku. Je to nepochybně i zásluhou toho, ţe 
původní jednoduchá forma této kalkulace byla během doby zdokonalena o další prvky, 
které zachovaly její p ednosti a zároveň ji sblíţily s kalkulací úplných nákladů (2). 

1.5 Ziskovost zákazník  

Základním pohledem na ízení podniku je vědět, jaký zisk plyne z podnikatelských 

aktivit. Snaha o vytvá ení zisku je totiţ základní motivací kaţdého podnikatele. Pot eba 

sledování ziskovosti zákazníků je dnes záleţitostí kritického významu, hlavně z důvodu 

turbulentního prost edí a stále se zost ující konkurence. Nyní uţ nestačí sledovat zisk 

celého podniku a být spokojený, pokud podnik zisku dosahuje. Na druhé straně však 

p ístup, kdy je zákazníkům věnována maximální pozornost a p edpoklad, ţe vysoký 

počet zákazníků zajistí vysoké výnosy, není zcela správný. Je pot eba najít st ední cestu 

volenou věnováním správného mnoţství času i úsilí. Touto pot ebou vzniká nutnost 

znát jednotlivá data k tomu, aby bylo moţné tyto veličiny určit, a to p edevším nutnost 

vědět, kte í zákazníci jsou ti klíčoví, p inášejí nejvíce zisku, a kte í naopak zisk 

zmenšují. Podle těchto dat můţe firma rozhodnout, kterým zákazníkům věnovat 

drahocenný čas a kte í za to nestojí. I ztrátový zákazník můţe být ze strategických 

důvodů důleţitý (11). Firma nemůţe dlouhodobě fungovat bez ziskových zákazníků 

a zjištění, kte í zákazníci jsou ziskoví a kte í ztrátoví, můţe podniku pomoct v ohledu 

rozhodování o vynaloţení zdrojů, plánování marketingových i strategických činností, 

stanovení ceny a souvisejících podmínek, hodnocení úspěchu organizace, divize či 

samotných manaţerů, výrobku nebo sluţby. Hodnocení ziskovosti zákazníků je 

nezbytným podkladem pro Customer Relationship Management (CRM). Studie 

firmy MAC Group zjistila, ţe obecně 20-40 % výrobků je neziskových a více neţ 50 % 

zákazníků je ztrátových. Nejčastěji pouhých 10-15 % zákazníků tvo í většinu zisku. 

Proto jsou informace o ziskovosti podstatné pro rozhodnutí o tom, které z aktivit by 

měly být rozši ovány, redukovány nebo eliminovány (10).     

„Ziskový zákazník je osoba, která v průběhu času přináší tok příjmů, jež o přiměřenou 

sumu předčí tok nákladů vynakládaných společností na získání, prodej a servis tomuto 

zákazníkovi. Důraz je kladen na dlouhodobý tok příjmů a nákladů, ne pouze na zisk 

z určité transakce“ (13).  

 



28 

 

Podle ziskovosti lze zákazníky rozd lit do následujících ziskových vrstev: 

 platinoví zákazníci - nejziskovější, úkolem podniku je tyto zákazníky udrţet 

a dbát na jejich spokojenost, 

 zlatí zákazníci -  ziskoví, cílem podniku je z těchto zákazníků udělat platinové,  

 ţelezní zákazníci - nízká ziskovost, ale jsou ţádoucí, podnik se snaţí dostat je 

do kategorie zlatých, 

 olov ní zákazníci - neziskoví a neţádoucí, tyto zákazníky je t eba propustit, aby 

nesniţovali potenciál podniku nebo zvýšit jejich výnosnost prost ednictvím 

zvýšení výnosů z nich plynoucích nebo sníţením nákladů na jejich obsluhu (6). 

Dalším důleţitým jevem struktury ziskovosti zákazníků je Paretovo pravidlo 20:80, 

které íká, ţe 20 % nejlepších zákazníků vytvá í 80 % celkového zisku. Toto pravidlo je 

graficky znázorněno na následujícím obrázku (10). 

 

 

 

 

 

 

 

(Zdroj: 19) 

 

Firmy se také velice často snaţí zkonstruovat customer profitability (CP) tak, aby 

součet všech CP u zákazníků byl roven některému ze zisků vykazovaných podnikem 

(provozní zisk apod.). Dané definice však neobjasňují, které náklady by měly být 

zahrnuty do výpočtu ziskovosti zákazníka, ani jakým způsobem je zákazníkovi 

p i azovat. Tento problém je tedy plně v kompetenci firmy. Můţe se tedy stát, ţe se 

podnik snaţí alokovat všechny své náklady mezi zákazníky. Naopak však také můţe 

p i azovat pouze náklady vynaloţené na prodej zboţí. V tom p ípadě by základním 

kritériem ziskovosti byla hrubá marţe. Mě ítkem vztahu se zákazníkem je nap íklad tzv. 

customer lifetime value (14). Tímto se rozumí současná hodnota budoucích peněţních 

Obrázek 2: Paretovo pravidlo 
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toků spojených se vztahem se zákazníkem. Diskontovaná hodnota je velice důleţitá, ale 

opět zde vyvstává otázka jakým způsobem p i adit peněţní toky k jednotlivým 

zákazníkům. Je to vlastně ţivotní cyklus zákazníka, který nám íká, ţe p i posuzování 

zákazníka by se firma neměla ídit pouze podle současných dat, ale měla by zohlednit 

i potenciál, který má zákazník do budoucna. Zákazníky můţeme také rozdělit do čty  

základních skupin dle následujícího grafu (9). 

 

 

 

(Zdroj: 20) 

 

Na ose x jsou zobrazeny náklady na zákazníka spojené s prodejem tomuto 

zákazníkovi. Jedná se o doprovodné sluţby, jako jsou náklady spojené s dodávkou 

a instalací, zaškolením, reklamou apod. Na ose y se pomě uje velikost marţe z prodeje 

konkrétnímu zákazníkovi. Marţí je v tomto p ípadě rozdíl mezi cenou výkonu a jeho 

výrobními variabilními náklady. Nejvýhodnějšími zákazníky jsou ti, kte í se nacházejí 

v levém horním rohu grafu, jsou nejziskovější a generují marţe vysoce p evyšující 

náklady na prodej, které jsou poměrně nízké. Této skupině musí podnik věnovat 

největší pozornost, protoţe se o ni bude snaţit i konkurence. Zákazníci, kte í se 

nacházejí v pravém dolním rohu grafu, mají vysoké prodejní náklady a poměrně nízkou 

prodejní marţi. Tito zákazníci jsou ztrátoví a jsou nevýhodnou skupinou. Podnik by se 

měl snaţit tuto skupinu p esunout doleva nahoru. Ostatní zákazníci, kte í se pohybují po 

diagonále, nejsou ani nebezpečně ztrátoví, ani p íliš ziskoví. Marţe jsou odčerpávány 

Obrázek 3: Analýza ziskovosti zákazník  
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p ibliţně stejně vysokými náklady na prodej a podnik u nich můţe dosahovat zisku, 

pokud mírně zvýší marţe nebo sníţí prodejní náklady. Analýzou prováděných činností 

můţe podnik zjistit, ţe některé činnosti nep inášejí zákazníkům p íliš vysokou hodnotu, 

ale jsou velmi nákladné. Tyto činnosti je pot eba eliminovat (11). 

1.5.1 Analýza ziskovosti zákazník  

Nejdůleţitější je vědět, jaký zisk plyne z podnikatelské činnosti podniku. Pokud jsme 

schopni určit, která skupina zákazníků p ináší největší zisk, budeme vědět, na kterou 

cílovou skupinu se máme nejvíce zamě it a t eba ještě sníţit některé náklady, abychom 

dosáhli co největší ziskovosti.  Firma také svým nejdůleţitějším zákazníkům věnuje 

nejvíce energie, proto je velice důleţité vědět, kte í to jsou. P itom pot eba sledovat 

ziskovost zákazníků je dnes záleţitostí kritického významu zvlášť z důvodu zost ující se 

konkurence. Jiţ nestačí sledovat zisk a být uspokojen, pokud ho podnik dosahuje. Na 

druhou stranu se v praxi neosvědčil ani druhý extrém maximálního uspokojování 

zákazníků a víra, ţe vysoký počet zákazníků zajistí vysoký zisk díky dostatečným 

výnosům a niţším nákladům na jednoho zákazníka (13). Zákazníkům je t eba věnovat 

tu správnou míru času a úsilí. K tomu však je t eba mít k dispozici data o tom, kte í 

zákazníci jsou klíčoví, p inášejí nejvíce zisku, a kte í naopak celkový zisk zmenšují. 

Kterým věnovat péči a snaţit se je udrţet a kterým drahý čas nevěnovat, protoţe 

nep inesou dostatečný výnos na pokrytí nákladů s nimi spojených. Je pravdou, ţe 

i ztrátový zákazník můţe být ze strategických důvodů důleţitým, tato rozhodování leţí 

však jednoznačně na jiných lidech, na manaţerech, kte í ovšem pro takovéto 

rozhodování pot ebují informace co nejbliţší realitě. „Ziskový zákazník je osoba, 

domácnost nebo společnost, která v průběhu času přináší tok příjmů, jež o přiměřenou 

sumu předčí tok nákladů vydaných společností na získání, prodej, a servis tomuto 

zákazníkovi“ (6). 
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2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

V této části diplomové práce se budu zabývat vybranou společností, její historií, právní 

formou, činností a základními ekonomickými údaji a poté provedu samostatné výpočty 

plánovaných controllingových metod za sledovaná období. 

2.1 P edstavení společnosti 

Firma Jaroslav Janíček - Auto Janíček funguje jako právní subjekt na trhu od roku 

1995, jejím sídlem je Nové Město na Moravě a zabývá se dealerstvím automobilových 

značek Fiat (včetně Fiat Professional – uţitkové vozy) a Kia a jejich autorizovaným 

servisem. 

2.1.1 Základní informace o společnosti 

IČ:   606 75128 

DIČ:   CZ480204440 

Název firmy:  Jaroslav Janíček – Auto Janíček 

Sídlo:   Jánská 222 

   592 31, Nové Město na Moravě 

Právní forma:  podnikající fyzická osoba tuzemská 

Datum vzniku:  15. 6. 1995 

 

Klasifikace ekonomických činností – CZ-NACE 

66000 - Pomocné činnosti související s peněţnictvím a pojišťovnictvím 

46100 - Zprost edkování velkoobchodu 

77200 - Pronájem a leasing výrobků pro osobní pot ebu a p eváţně pro domácnost 

45200 - Opravy a údrţba motorových vozidel, kromě motocyklů 
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Tabulka 1: P ehled obrat  firmy v letech 2010 - 2017 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 17)  

 

2.1.2 Historie a organizační struktura společnosti 

P i postavení prvního objektu v roce 1996, který se skládá ze show-room a dílny se 

firma zamě ovala pouze na prodej osobních a uţitkových vozů značky Fiat. Tehdy 

začala vznikat její tradice a i p es pozici na malém městě si brzy vybudovala oblíbenost 

i vcelku vysoké objemy prodeje. V roce 2004 se však změnily obchodní podmínky pro 

provozování značky Fiat a firma stála p ed rozhodnutím, zda si značku ponechat a p ejít 

pod malý sub-objekt, p estavět prostory nebo se vzdát značky úplně. Nakonec se 

naskytla úplně nová moţnost a firma začala budovat druhé a větší prostory, které 

vyhovují novým podmínkám pro dealerství značky. Tyto dvě budovy jsou postaveny 

těsně vedle sebe, coţ umoţňuje ponechání počtu zaměstnanců a usnadňuje mnoho věcí. 

Do starého objektu tedy nastoupila zcela nová značka Kia, jejímţ podmínkám prostory 

vyhovují a do nové budovy se nastěhovala jiţ zaběhnutá značka Fiat, která má kromě 

jiného, i větší skladovací prostory. O celý podnik se stará pouze 5 zaměstnanců, z toho 

4 spolupracují jiţ od jejího vzniku, coţ poukazuje na spolehlivost a velkou loajalitu 

zaměstnanců vůči firmě. Firma má jednoho majitele, dva prodejce a dva 

automechaniky. Jako kaţdé trţní odvětví, i tento podnik pocítil dopady celosvětové 

krize, která proběhla v roce 2009, ale pouze s malými ztrátami a bez zbytečného 

zadluţování. V roce 2013 byl pokles obratu způsoben více neţ 50% poklesem prodejů 

vozidel značky Fiat a také poskytnutím vozidel do pronájmů. V současné době se 

Obraty společnosti v letech 2010 - 2017 (v mil. Kč) 

2010 32 

2011 39 

2012 41 

2013 27 

2014 36 

2015 32 

2016 31 

2017 42 
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firemní roční obraty ustálily a opět se pohybují nad hranicí 30 mil. Kč, kdy v posledním 

roce obrat po pěti letech opět vzrostl aţ nad hranici 40 mil. Kč (17). 

2.1.3 Analýza stavu 

Z p edchozích informací jsme zjistili, ţe firma sídlí na malém městě, má pouze malý 

počet zaměstnanců, je velice stabilní a dob e prosperující. Dále je také velice zamě ená 

na zákazníka a ve svém podnikání vůbec nevyuţívá cizí kapitál. Zamě íme se na 

analyzování stavu a prosperity firmy v posledních t ech letech, tedy v letech 2015 - 

2017, konkrétně na prosperitu jednotlivých značek a posléze i zákazníků. Vyuţití 

controllingových metod a nástrojů umoţní tyto aspekty posoudit z matematického 

hlediska. Nejd íve zjistím prosperitu jednotlivých značek pomocí jejich p íspěvku ke 

krytí fixních nákladů a zisku za sledovaná období. Následně provedu analýzu ziskovosti 

zákazníků, kde značku Fiat rozdělím ještě i na osobní a uţitkové vozy, a následně 

zákazníky nejen podle kupovaných značek, ale i podle právní formy, a to na osoby 

fyzické a právnické. Zákazníci společnosti budou tedy rozděleni do šesti sledovaných 

skupin. Analýza ziskovosti zákazníků bude provedena také za všechna sledovaná 

období.  

2.2 Stupňovitý výpočet p ísp vku na krytí fixních náklad  a zisku 

P íspěvek na krytí fixních nákladů a zisku je velice vhodným ukazatelem pro sledování 

průběţné ekonomické situace podniku. Mým cílem je zjistit, jak kaţdá ze značek 

p ispívá k tvorbě zisku a pokrývání fixních nákladů, tedy zda je pro firmu výhodné tuto 

značku dále udrţet. Údaje, se kterými je počítáno, jsem získala z tabulek a údajů firmy, 

které si však podnik nep eje zve ejnit, kvůli ochraně vlastních údajů i údajů 

o zákaznících. P íspěvek ke krytí fixních nákladů a zisku budu počítat za rok 2015, 

2016 a 2017 a to v rozdělení na jednotlivé značky Fiat a Kia. Pro lepší p edstavu o 

cenách jednotlivých vozidel bude tabulka doplněna o variabilní náklady na jednotlivé 

typy prodaných vozidel. Protoţe značky se nacházejí v oddělených budovách, roční 

fixní náklady budou tedy počítány ve dvou stupních, kdy první stupeň fixních náklad  

bude p i azen p ímo k jednotlivým budovám a zobrazuje roční náklady na energie a 

údrţbu jednotlivých autosalon . Částka prvního stupně fixních nákladů pro značku 

Fiat je niţší z důvodu menších rozměrů objektu a také menšího vyuţití neţ autosalonu 
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Kia. Druhý stupeň fixních náklad  vykazuje všechny ostatní fixní náklady, které není 

moţné rozdělit a p i adit zvlášť ke kaţdé značce, coţ jsou nap íklad mzdy pracovník  

nebo nákup prost edk  pro údrţbu celého areálu.  

Sloţení a výši obou stupňů fixních nákladů zobrazuje následující. 

 Fixní náklady 1. stupn  pro značku Fiat: 
o internetové sluţby (12 x 350,- = 4 200 Kč), 

o zálohy na elekt inu (12 x 3 100,- = 37 200 Kč), 

o zálohy na vodu (12 x 2 550,- = 30 600 Kč), 

o celkem 72 000 Kč. 

 Fixní náklady 1. stupn  pro značku Kia: 
o internetové sluţby (12 x 650,- = 7 800 Kč - více počítačů), 

o platby za vyuţívání ekonomických softwarů (12 x 1750,- = 21 000 Kč), 

o zálohy na elekt inu (12 x 3 100,- = 37 200 Kč), 

o zálohy na vodu (12 x 3 500,- = 42 000 Kč), 

o celkem 108 000 Kč. 

 Společné fixní náklady 2. stupn : 
o prost edky na údrţbu prostor (cca 30 000 Kč ročně), 

o mzdy pracovníků a externí firmy (390 000 Kč ročně), 

o celkem 420 000 Kč. 

Náklady na pronájem prostor ani ţádné ostatní fixní výdaje podnik nemá, protoţe jak 

pouţívané prostory, tak i pozemky, na kterých objekty stojí společnost p ímo vlastní 

a všechny její cizí zdroje, které společnost v minulých letech vyuţívala, jsou jiţ na 

100 % splacené. Prostory, ve kterých sídlí značka Fiat, mají vysoce nastavené zálohy na 

vodu i elekt inu, avšak firma nevyuţije ani zlomek z nich a internetové p ipojení 

dokonce vůbec. Vzhledem k počtu pracovníků jsou tyto prostory vyuţívané opravdu 

pouze k vystavení vozidel a v p ípadě zájmu zákazníka k jejich p edvedení. Náklady na 

údrţbu jsou tak nízké p eváţně z důvodu, ţe úklidy prostor obstarávají společnými 

silami všichni zaměstnanci bez zvláštní mzdy za tyto úkony. Firma vyuţívá jediný 

ekonomický software Caris v základní verzi a za vyhotovení účetnictví, mezd a daní 

platí externí firmě, coţ má však v plánu v nejbliţší době změnit.     
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2.2.1 Výpočet p ísp vku ke krytí fixních náklad  a zisku za rok 2015 

Tabulka 2: P ísp vek ke krytí fixních náklad  a zisku za rok 2015 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 17) 

Rok 2015 
 Fiat Kia Celkem 

1 Počet prodaných voz  27 30 57 

2 Pr m rná cena vozu 445 314 460 280 X 

3 Trţby 14 182 527 14 772 525 28 955 052 

4 VN na Fiat 500 / Kia Carens 4 093 085 1 429 894 X 

5 VN na Fiat Doblo / Kia Ceed 1 449 811 2 940 982 X 

6 VN na Fiat Ducato / Kia Picanto 4 194 761 453 404 X 

7 VN na Fiat Fiorino/ Kia Rio 377 271 1 418 330 X 

8 VN na Fiat Freemont / Kia Sorento 2 591 595 3 124 309 X 

9 VN na Fiat Panda / Kia Sportage 212 800 3 429 877 X 

10 VN na Fiat Punto / Kia Venga 817 285 1 251 788 X 

11 Celkové VN (součet  4 - 11) 13 736 608 14 048 584 27 785 192 

12 P ísp vek ke krytí 1 (Kč), (3-11) 445 919 723 941 1 169 860 

13 P ísp vek ke krytí 1 (%), (12/3) 3,14 % 4,90 % X 

14 Fixní náklady 1 72 000 108 000 180 000 

15 P ísp vek ke krytí 2 (Kč), (12 - 14) 373 919 615 941 989 860 

16 P ísp vek ke krytí 2 (%), (16/3) 2,64 % 4,17 % X 

17 Ostatní FN X X 420 000 

18 Výsledek hospoda ení za období X X 569 860 
 

Rok 2015 byl pro firmu rokem úspěšným. Firma prodala dohromady 57 vozidel. O něco 

méně vozidel značky Fiat neţ značky Kia, ale z výsledků je patrné, ţe u značky Kia 

byla prodávána draţší vozidla a také má v tomto roce značka Kia i vyšší podíl na 

p íspěvku ke krytí. Trţby z prodejů vozidel se u obou značek pohybují p es 14 mil. Kč, 

ale p itom je jasné, ţe společnost více profituje z prodejů značky Kia, protoţe zisk je 

oproti zisku z prodejů vozidel značky Fiat témě  dvojnásobný. Firma však dosahuje 

zisku z prodeje obou značek vozidel a i p esto, ţe značka Fiat se podílí na p íspěvku ke 

krytí podstatně méně, stále je zisková a vede si velice dob e. V roce 2015 p ichází 

značka Kia se dvěma novinkami a to s modelem Picanto, coţ je malé, cenově velice 
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dostupné vozidlo, kterého firma prodala pouze dva kusy a také s modelem Sorento, 

které pat í mezi výrazně draţší vozidla s vysokou marţí, kdy se jeho cena v základní 

výbavě pohybuje okolo 800 000 Kč. Tohoto vozidla firma prodala t i kusy. 

2.2.2 Výpočet p ísp vku ke krytí fixních náklad  a zisku za rok 2016 

Tabulka 3:  P ísp vek ke krytí fixních náklad  a zisku za rok 2016 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 17) 

 

V roce 2016 firma zaţívá menší pokles prodejů, primárně z důvodu probíhající krize 

a starosti lidí o budoucí vývoj ekonomiky a také z důvodu, ţe ani jedna ze značek 

nep ichází s novými modely, které by měly velký ohlas potenciálních zákazníků. 

Dalším nezanedbatelným důvodem niţších prodejů jsou problémy, které se objevují 

Rok 2016 
 Fiat Kia Celkem 

1 Počet prodaných voz  26 25 51 

2 Pr m rná cena vozu 457 308 530 046 X 

3 Trţby 13 296 419 13 297 993 26 594 412 

4 VN na Fiat 500 / Kia Ceed 3 810 040 4 278 811 X 

5 VN na Fiat Doblo / Kia Rio 561 595 257 762 X 

6 VN na Fiat Ducato / Kia Sportage 6 245 719 7 163 484 X 

7 VN na Fiat Fiorino/ Kia Venga 255 259 942 189 X 

8 VN na Fiat Freemont / X 832 365 X X 

9 VN na Fiat Panda / X 466 750 X X 

10 VN na Fiat Punto / X 242 823 X X 

11 VN na Fiat Tipo / X 342 950 X X 

12 Celkové VN (součet 4 - 11) 12 757 501 12 642 246 25 399 747 

13 P ísp vek ke krytí 1 (Kč), (3 - 12) 538 918 655 747 1 194 665 

14 P ísp vek ke krytí 1 (%), (13/3) 4,05 % 4,93 % X 

15 Fixní náklady 1 72 000 108 000 180 000 

16 P ísp vek ke krytí 2 (Kč), (13-15) 466 918 547 747 1 014 665 

17 P ísp vek ke krytí 2 (%), (16/3) 3,51 % 4,12 % X 

18 Ostatní FN X X 420 000 

19 Výsledek hospoda ení za období X X 594 665 
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u značky Kia a to v ohledu změny podmínek dealerství. I p esto, ţe se značky Kia 

prodalo o jedno vozidlo méně neţ značky Fiat, jeví se tato značka jako výnosnější, 

p eváţně proto, ţe na trh vstupují dva nové modely, Rio a Sportage. Kia Rio je malé 

městské vozidlo, kterého však firma prodala pouze jeden kus, ale Kia Sportage je SUV, 

které se těší velké oblibě klientů uţ několik let a její nová verze měla velice pozitivní 

ohlasy. Vyšší cena tohoto vozidla se velice výrazně podílí na vyšším zisku firmy a firma 

tohoto typu prodala 11 kusů, coţ je nezanedbatelný podíl na celkovém prodeji. Fiat 

v tomto roce nabízí pouze facelift uţitkového vozu Ducato, který je mezi zákazníky 

také velice oblíbený a má podíl osmi kusů na celkovém prodeji. 
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2.2.3 Výpočet p ísp vku ke krytí fixních náklad  a zisku za rok 2017 

Tabulka 4: P ísp vek ke krytí fixních náklad  a zisku za rok 2017 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 17) 

 

V roce 2017 se firmě začíná výrazně da it. Počty prodejů vzrostly témě  o 30 vozidel 

a zisk firmy je témě  dvojnásobný. U značky Fiat je počet prodaných vozidel také témě  

dvojnásobný, ale zisk je menší neţ u prodaných vozidel značky Kia a to i p esto, ţe 

značky Fiat bylo prodáno o 9 kusů vozidel více. Fiat v roce 2017 p edstavil facelift 

oblíbeného modelu 500L a 500X, kterých se dohromady prodalo 9 kusů. Také facelift 

uţitkového vozu modelu Ducato z p edchozího roku, který vyšel aţ na podzim, zaujal 

Rok 2017 

 Fiat Kia Celkem 

1 Počet prodaných voz  45 36 81 

2 Pr m rná cena vozu 456 222 461 636 X 

3 Trţby 22 311 601 16 583 351 38 894 952 

4 VN na Fiat 500 / Kia Carens 3 849 508 910 615 X 

5 VN na Fiat Doblo / Kia Ceed 1 127 810 2 796 746 X 

6 VN na Fiat Ducato / Kia Picanto 8 180 754 451 254 X 

7 VN na Fiat Fullback / Kia Rio 1 552 914 1 662 596 X 

8 VN na Fiat Panda / Kia Sorento 664 696 1 040 600 X 

9 VN na Fiat Punto / Kia Sportage 505 920 6 384 175 X 

10 VN na Fiat Qubo / Kia Stonic 345 440 344 372 X 

11 VN na Fiat Talento / Kia Venga 1 242 822 2 234 134 X 

12 VN na Fiat Tipo / X 4 087 195 X X 

13 Celkové VN (součet 4 - 12) 21 557 059 15 824 492 37 381 551 

14 P ísp vek ke krytí 1 (Kč), (3-13) 754 542 758 859 1 513 401 

15 P ísp vek ke krytí 1 (%), (14/3) 3,38 % 4,58 % X 

16 Fixní náklady 1 72 000 108 000 180 000 

17 P ísp vek ke krytí 2 (Kč), (14 - 16) 682 542 650 859 1 333 401 

18 P ísp vek ke krytí 2 (%), (17/3) 3,06 % 3,92 % X 

19 Ostatní FN X X 420 000 

20 Výsledek hospoda ení za období X X 913 401 
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mnoho firem a naše společnost za rok 2017 prodala celkem 15 kusů tohoto modelu. 

T etím důvodem je zcela nový model Tipo, také v provedeních combi a hatchback, 

které si zákazníci okamţitě oblíbili a p esto, ţe bylo uvedeno na trh aţ v polovině roku, 

firma prodala 9 kusů tohoto modelu. Značka Kia v tomto roce výrazně zaostává, protoţe 

p esto, ţe p edstavila nové modely, nebyly p íliš vhodné pro potenciální klienty firmy, 

a proto nebyly objednány a vystaveny ani na show-roomu firmy. Jediné, kde firma 

profitovala, byl prodej jednoho vozidla nového modelu Kia Stonic. U značky Kia se na 

prodeji výrazně podílely loňské modely Rio a Sportage a také jiţ osvědčená a oblíbená 

Kia Venga a Ceed. 

2.2.4 Interpretace výsledk  

Z výpočtů stupňovitých p íspěvků vyplynulo, ţe firma tvo í zisk, coţ je velice pozitivní 

informace, protoţe zisk je základem kaţdého podnikání. Dalším, velice p íznivým 

ukazatelem je fakt, ţe za poslední t i roky se zisk firmy stále zvyšoval. Počty prodaných 

vozů obou značek byly v letech 2015 a 2016 témě  vyrovnané a jejich podíly na tvorbě 

p íspěvku jsou také témě  vyrovnány, z čehoţ plyne, ţe obě značky jsou prosperující 

a tvo í zisk. V roce 2017 došlo k prudkému růstu prodejů značky Fiat, coţ je p íčinou 

p edstavení nových vozidel. V osobních automobilech se těší velké oblibě Fiat Tipo 

a co se týče uţitkových vozů, firma p edstavila Ducato nové generace v roce 2016. 

Z tabulky za rok 2017 je patrné, ţe značka Fiat má vyšší objemy prodejů, to je ale velice 

lehce odůvodnitelné, protoţe značka Fiat nabízí i uţitkové vozy a jejich počet na 

celkovém prodeji je 18 uţitkových vozů. Avšak průměrná cena jednoho vozidla je 

podobná u obou značek. Firma je zisková, avšak kdyţ se podíváme na procentuální 

podíl p íspěvku ke krytí fixních nákladů a zisku, výsledky jsou velice nízké. Je tedy 

jasné, ţe na to, jak vysoké má firma trţby a objemy prodejů, tak marţe na jednotlivých 

vozidlech je velice nízká, hlavně v p ípadě značky Fiat, která v ohledu zisku vzhledem 

k počtu prodaných vozů i trţeb za značkou Kia velmi výrazně zaostává.  Samoz ejmě 

v tomto výpočtu neuvaţujeme p ípadné další výnosy za opravy a údrţbu vozidel, takţe 

i p es nízké marţe na prodeji vozů firma očekává budoucí další p íjmy z poskytování 

sluţeb. Podstatné však je, ţe i p i vynechání sluţeb servisu a oprav je firma v zisku 

a dokonce pouze z prodejů dokáţe pokrýt veškeré fixní náklady na provoz.   
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2.3 Analýza ziskovosti zákazník  

V této části diplomové práce bych se zamě ila na analýzu ziskovosti jednotlivých 

skupin zákazníků, protoţe zákazníci jsou základním stavebním kamenem celého 

podnikání a jejich spokojenost a věrnost je jedním z hlavních mě ítek úspěšnosti firmy. 

Ve firmě v posledních t ech letech nebyla ţádná taková analýza provedena, a proto bych 

ráda navrhla vlastní systém ešení a zanalyzovala poslední t i roky fungování 

společnosti. Firma nyní kaţdému zákazníkovi věnuje maximum času, snahy i úsilí, coţ, 

jak jsem uvedla v teoretické části diplomové práce, není nejvhodnějším ešením, proto 

bych na základě této analýzy navrhla optimálnější rozloţení snahy a ochoty dle toho, 

jak velké zisky kaţdá skupina zákazníků do společnosti p ináší. Druhým problémem je, 

ţe firma mezi náklady vynaloţené na kaţdého zákazníka počítá pouze p ímo cenu 

vozidla, coţ vůbec nezohledňuje další náklady na ostatní činnosti, které je pot eba pro 

obsluhu zákazníka vykonat. Podnik má tedy nep esné a zkreslené informace o tom, 

kolik ho který zákazník stojí.   

Jelikoţ firma nemá ţádného zákazníka monopolní povahy a struktura firemních 

zákazníků se skládá z velkého mnoţství jednotlivých klientů, kte í nemají ţádnou 

vyjednávací schopnost a mají pouze malé odběry, pro pot eby další analýzy jsem 

zákazníky rozdělila do šesti základních skupin a to dle právní formy zákazníka, značky 

a typu kupovaného vozidla. Jedinou výjimkou, kdy jedna firma odebírá větší mnoţství, 

bývají konkurzy velkých firem na prodej většího mnoţství vozidel (nap . Česká Pošta), 

které však budou z této analýzy vypuštěny, protoţe vzhledem k velikosti firmy v drtivé 

většině p ípadů není v jejích moţnostech nastavit cenu tak nízko, aby tento konkurz 

vyhrála. Jak jsem jiţ uvedla výše, abychom dosáhli poţadované průkaznosti výsledků, 

rozdělíme zákazníky na právnické a fyzické osoby. Tedy jinými slovy na firmy a osoby 

podnikající a samostatné osoby vyuţívající automobil pouze pro svoji osobní pot ebu. 

K rozdělení zákazníků na fyzické a právnické osoby p ibude dále také rozdělení podle 

značek vozidel, ze kterých jsou tentokrát vyčleněny i uţitkové vozy Fiat Professional. 

Mým cílem bude zjistit, jaký roční zisk jednotlivé skupiny zákazníků do firmy p inášejí, 

jaká je rentabilita jednotlivých skupin a celkový zisk z právnických a fyzických osob. 
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Rozdělení zákazníků do jednotlivých skupin reprezentuje následující tabulka.  

Tabulka 5: Rozd lení zákazník  do skupin 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 17)  

Typ 

zákazníka 

Kupované 
vozidlo 

Právní forma 

(FO / PO 

Počet za rok 
2015 

Počet za rok 
2016 

Počet za rok 
2017 

1FOF Fiat osobní FO 7 10 14 

1FUF Fiat uţitkové FO 0 0 2 

1KF Kia FO 20 13 24 

2FOP Fiat osobní PO 9 5 13 

2FUP Fiat uţitkové PO 11 11 16 

2KP Kia PO 10 12 12 

 

Pro lepší zobrazení vývoje počtu zákazníků v posledních t ech letech jsem sestavila 

následující graf. 

 

Graf 5: Vývoj počtu zákazník  2015 - 2017 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 17) 
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2.3.1 Náklady na zákazníka 

V této podkapitole rozdělím náklady, které jsou p i azovány p ímo jednotlivým 

skupinám zákazníků. Skutečné výše částek budou rozpracovány v jednotlivých 

kapitolách zvlášť pro kaţdý rok.  

Mezi náklady, které pat í p ímo zákazníkům, uvaţujeme: 

 náklady na prodané zboţí a instalace doplňků, 

 náklady na asistenční sluţby, 

 DEMO bonus (sleva na p edváděcí vozidlo, pouze část je poskytnuta 

zákazníkovi). 

2.3.2 Výnosy plynoucí ze zákazník  

Vzhledem ke skutečnosti, ţe dealerství automobilů a poskytování těchto sluţeb je 

zaloţeno nejen na výnosech, které plynou z prodeje zboţí, ale zároveň také na 

bonusech, které jsou vypláceny dealerovi p ímo dodavatelem za kaţdé prodané vozidlo, 

musíme tyto výnosy zahrnout do výsledné kalkulace. Kaţdá značka automobilů nabízí 

odlišné typy bonusů, proto se vyplácené bonusy pro jednotlivé značky budou lišit. 

Mezi tyto výnosy pat í: 

 skrytý registrační bonus (Kia), 

 výnosy z prodeje zboţí a instalace doplňků, 

 QOM, TOM a MOM bonusy (jednotlivé bonusy za prodej vozidla, budeme 

s nimi operovat jako s jednou částkou, Kia), 

 leasingová provize, 

 DEMO sleva (sleva od výrobce na p edváděcí vozidlo, část zůstává prodejci, 

část je p enechána zákazníkovi - dle vlastního rozhodnutí). 

2.3.3 Speciální poloţky p i azené k jednotlivým skupinám zákazník  

Vzhledem k povaze této podnikatelské činnosti bych ráda zmínila tzv. speciální 

poloţky, coţ znamená, ţe tyto poloţky sniţují náklady na prodané vozidlo (jsou to tedy 

slevy, které poskytuje výrobce dealerovi), ale zároveň sniţují výnosy z prodeje zboţí 

o totoţnou částku (jsou to slevy, které dále dealer poskytne zákazníkovi). Ve výsledné 

kalkulaci by se tyto poloţky ve výpočtu promítly s nulovou hodnotou (tzv. se vyruší), 
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proto budou uvedeny v samostatných tabulkách pro kaţdý rok z důvodu p esnějšího 

a detailnějšího zobrazení všech nákladů i výnosů a nebudou jiţ vykázány ve výsledné 

kalkulaci. Opět se mohou lišit pro kaţdou z jednotlivých značek vozidel. 

Mezi tyto poloţky pat í: 

 fleetové slevy (pro podnikatele), 

 registrační bonus (Kia), 

 participace a ostatní akční slevy (Fiat), 

 „old stock“ sleva (tzv. sleva na dlouho skladované vozidlo, Fiat). 

2.3.4 Fixní náklady na zákazníka a skupiny zákazník  

Vzhledem k povaze podnikatelské činnosti a velikosti firmy nejsou vykazovány ţádné 

fixní náklady této povahy. 

2.3.5 Ostatní fixní náklady  

Fixní náklady budou vykazovány ve dvou stupních, tak jak tomu jiţ bylo u výpočtu 

p íspěvku ke krytí fixních nákladů a zisku. Prvním stupněm fixních nákladů jsou 

náklady p i azené k jednotlivým značkám a to z důvodu, ţe značky sídlí v oddělených 

budovách. Prvním stupněm jsou tedy náklady na energie, opravy a údrţbu jednotlivých 

autosalonů, které jsou vyšší u značky Kia z důvodu větší vytíţenosti a pouţívání. 

Druhým stupněm fixních nákladů jsou ostatní náklady, vztahující se k celému podniku, 

coţ zahrnuje mzdy pracovníků či nap íklad nákup čisticích prost edků apod. 

Fixní náklady jsou zobrazeny v následující tabulce. 

Tabulka 6: Fixní náklady v letech 2015 - 2017 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 17) 

 Fiat Kia Součet 

Fixní náklady p ímé 72 000 108 000 180 000 

Fixní náklady společné X X 420 000 

Součet X X 600 000 
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2.3.6 Analýza ziskovosti zákazník  za rok 2015 

Pro rok 2015 nejprve uvedu dvě tabulky a to DEMO bonusy, které rozdělím na slevu 

pro prodejce a zákazníka dle toho, jak byla poskytnuta. Ve druhé tabulce bude vykázání 

speciálních poloţek. Všechny ostatní údaje není pot eba počítat, jsou vykázány p ímo 

v interních údajích firmy, proto budou zaneseny aţ do výsledné kalkulace. 

Tabulka 7: DEMO bonusy za rok 2015 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 17) 

 DEMO bonus zákazník DEMO bonus prodejce DEMO celkem 

1FOF 0 37 728 37 728 

1FUF 0 0 0 

1KF 0 191 912 191 912 

2FOP 0 150 096 150 096 

2FUP 0 132 156 132 156 

2KP 0 20 878 20 878 

 

Tabulka 8: Speciální poloţky pro rok 2015 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 17) 

 Fleet sleva Registrační bonus Participace + ostatní 
slevy 

Old stock sleva 

1FOF 12 148 X 311 500 41 562 

1FUF 0 X 0 0 

1KF 40 918 328 000 X X 

2FOP 40 134 X 470 016 42 000 

2FUP 85 560 X 869 018 7 896 

2KP 43 876 230 000 X X 

 

Tabulka 8 neobsahuje součtové poloţky z důvodu, ţe tyto slevy se navzájem vyruší, tak 

jak bylo výše zmíněno a nebudou tedy zahrnuty do výsledné kalkulace. Fleetové slevy 

se poskytují podnikatelům, avšak je tu jedna výjimka a to v p ípadě, ţe dotyčný 

zákazník je doktor (má tedy titul MUDr.), proto se fleetové slevy objevují i u osob 

fyzických. 
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Tabulka 9: Výsledná analýza ziskovosti zákazník  za rok 2015 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 17) 

 1KF 1FOF 1FUF 2KP 2FOP 2FUP 

1 

Výnosy z 

prodeje zboţí 
a instalace 

doplňků 

8 517 042 2 988 909 0 5 726 977 4 765 231 6 063 133 

2 

Skrytý 
registrační 
bonus 

110 000 X X 75 000 X X 

3 
QOM, TOM, 

MOM bonusy 
161 641 X X 95 074 X X 

4 DEMO bonus 191 912 37 728 0 20 878 150 096 132 156 

5 
Leasingová 
provize 

15 840 4 704 0 21 600 27 015 32 701 

6 

Celkové 
výnosy 

(součet 1 - 5) 

8 996 435 3 031 341 0 5 864 529 4 942 342 6 227 990 

7 

Náklady na 
prodej zboţí a 
instalaci 

doplňků 

8 522 173 2 924 120 0 5 601 891 4 790 645 6 040 989 

8 

Náklady na 
asistenční 
sluţby 

10 182 X X 2 777 X X 

9 DEMO sleva 0 0 0 0 0 0 

13 

Náklady 
celkem 

(součet 7 -9) 

8 532 355 2 924 120 0 5 604 668 4 790 645 6 040 989 

14 Marţe (6-13) 464 080 107 221 0 259 861 151 697 187 001 

15 

Marţe 
p ipadající na 
zákazníka 

23 204 15 317 0 25 986 16 855 17 000 

16 Zisk  1 169 860 

17 FN 600 000 

18 Zisk/ Ztráta 569 860 

 

Jak jiţ bylo výše zmíněno, rok 2015 byl pro firmu velice úspěšný. Pokud se podíváme 

na jednotlivé ukazatele v tabulce, je z nich patrné, ţe firma nakoupí vozidlo od výrobce 

za plnou cenu a poté aţ dodatečně dostává od výrobce slevy, kde jsou jí vynaloţené 
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finanční prost edky vraceny. V tabulce je jasně vidět, ţe značka Kia má jednoznačně 

vyšší marţe neţ značka Fiat. Je to způsobeno jiţ výše zmíněnými vyššími marţemi na 

jednotlivá vozidla a také tyto marţe výrazně ovlivňuje forma vyplácení bonusů, coţ Fiat 

vůbec nerealizuje. Konečné zisky se poté liší o několik sto tisíc korun. Je zcela jasné, ţe 

právnické osoby se jednoznačně nejvíce podílejí na nákupu uţitkových vozidel Fiat 

Professional, coţ je výhodnější, protoţe jsou to draţší vozidla, na které firma získává 

vysoké slevy (fleetové nabídky apod.), provize za sjednání leasingu apod. P íjmy 

z prodeje uţitkových vozidel fyzickým osobám nemá firma vůbec ţádné. V tomto 

p ípadě by bylo pot eba výrazně zvýšit počty prodejů, ale uţitkové vozy pouţívají 

p eváţně firmy a společnosti, proto by vyhledávání takových specifických zákazníků 

bylo zbytečně časově náročné a finančně nákladné a v konečném důsledku by to zisku 

firmy vůbec nepomohlo. Marţe u vozidel Fiat u právnických i fyzických osob jsou 

témě  srovnatelné, vyšší marţi osob právnických způsobuje vyšší provize z leasingů 

a demo vozidel, avšak i p esto jsou podstatně niţší neţ u značky Kia. 

2.3.7 Analýza ziskovosti zákazník  za rok 2016 

Za rok 2016 opět nejd íve vypracuji tabulky s DEMO bonusy a speciálními poloţkami. 

Tabulka 10: DEMO bonusy za rok 2016 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 17) 

 DEMO bonus zákazník DEMO bonus prodejce DEMO celkem 

1FOF 0 36 100 36 100 

1FUF 0 0 0 

1KF 0 0 0 

2FOP 0 73 988 73 988 

2FUP 0 0 0 

2KP 0 0 0 
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Tabulka 11: Speciální poloţky pro rok 2016 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 17) 

 Fleet sleva Registrační bonus Participace + ostatní 
slevy 

Old stock sleva 

1FOF 53 123 X 180 198 44 263 

1FUF 0 X 0 0 

1KF 0 0 X X 

2FOP 0 X 255 478 63 500 

2FUP 170 827 X 622 977 0 

2KP 0 70 000 X X 

 

Z tabulky 11 je patrné, ţe firma zaznamenala i vcelku vysoké sníţení těchto 

vyplácených slev od výrobce a také poněkud zaostává v nabízení a vy izování 

fleetových nabídek.  
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Tabulka 12: Výsledná analýza ziskovosti zákazník  za rok 2016 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 17) 

 1KF 1FOF 1FUF 2KP 2FOP 2FUP 

1 

Výnosy z 
prodeje zboţí 
a instalace 

doplňků 

6 514 555 3 932 489 0 6 586 123 2 463 301 6 942 597  

2 

Skrytý 
registrační 
bonus 

20 000 X X 0 X X 

3 
QOM, TOM, 

MOM bonusy 
110 859 X X 97 710 X X 

4 DEMO bonus 0 36 100 0 0 73 988 0 

5 
Leasingová 
provize 

17 011 10 420 0 13 990 12 621 39 569 

6 

Celkové 
výnosy 
(součet 1 - 5) 

6 662 425 3 979 009 0 6 697 823 2 549 910 6 982 166 

7 

Náklady na 
prodej zboţí a 
instalaci 

doplňků 

6 322 961 3 802 255 0 6 376 912 2 482 040 6 687 872 

8 

Náklady na 
asistenční 
sluţby 

2 777 X X 1 851 X X 

9 DEMO sleva 0 0 0 0 0 0 

13 

Náklady 

celkem 

(součet 7 -9) 

6 325 738 3 802 255 0 6 378 763 2 482 040 6 687 872 

14 Marţe (6-13) 336 687 176 754 0 319 060 67 870 294 294 

15 

Marţe 
p ipadající na 
zákazníka 

25 899 17 675 0 26 588 13 574 26754 

16 Zisk  1 194 665 

17 FN 600 000 

18 Zisk/ Ztráta 594 665 

 

Rok 2016 byl velice zajímavým rokem a to proto, ţe vcelku výrazně poklesly prodeje 

značky Kia. Automobilů se celkově prodalo méně neţ v p edchozím roce, ale zisk firmy 

i nadále stoupá. Co se týče značky Kia, tento rok byl pro firmu velice náročný, protoţe 
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editelství značky mění podmínky pro dealerství a jednou z nově p ijatých podmínek je 

i fakt, ţe firma, která funguje jako dealer této značky, musí mít právní formu 

společnosti s ručením omezeným, coţ je pro naši firmu nep ijatelné a tak dochází 

k vyjednávání, velkým problémům a také dobám, kdy firma pomalu nemá co nabízet 

zákazníkům a co prodávat. Nakonec je vše vy ešeno tou nejlepší cestou, kdy firma 

postupuje pod Autopark v Brně a funguje jako jeho sub-dealer, coţ jí umoţní zůstat 

v takové právní formě, jakou ona sama chce a zároveň nemusí opustit ziskové dealerství 

této značky. I p esto, ţe se tyto problémy podepsaly na slevách od výrobců i počtu 

prodaných vozidel, firma vše zvládla bez větších ztrát. Do budoucna by však měla mít 

na mysli, ţe budoucí hrozby je t eba vţdy včas a správně rozpoznat a vhodně se proti 

nim zajistit. Reakce, která je vyvolána aţ působením hrozby, nemusí být vţdy účinná 

a také v p ípadě, ţe by firma na tuto hrozbu byla d íve p ipravena (nap . dočasné 

zvýšení skladových zásob, d ívější domluva s brněnským dealerem), nemuselo dojít 

k vůbec ţádným komplikacím a ztrátám. Výrazný nárůst marţe na zákazníka 

zaznamenala společnost v prodeji uţitkových vozidel právnickým osobám. Tento nárůst 

je oproti p edchozímu roku témě  dvojnásobný, coţ je způsobeno p eváţně tím, ţe 

firma začala více pracovat s fleetovými nabídkami a více se snaţila získat všechny 

moţné slevy, aby vozidla mohla prodávat s vyšší marţí.  

2.3.8 Analýza ziskovosti zákazník  za rok 2017 

Tabulka 13: DEMO bonusy za rok 2017 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 17) 

 DEMO bonus zákazník DEMO bonus prodejce DEMO celkem 

1FOF 28 795 122 000 150 795 

1FUF 0 0 0 

1KF 0 42 798 42 798 

2FOP 15 551 128 704 144 255 

2FUP 15 550 136 000 151 550 

2KP 0 0 0 

 

Aţ v tomto roce firma dosáhla takových objemů prodejů a marţí, ţe si můţe dovolit 

poskytnout část demo bonusu i zákazníkovi. Je p ekvapivé, ţe právě u značky Fiat, 
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která má výrazně niţší marţe, ale vzhledem k výši slev, které byly výrobcem 

poskytnuty, si to společnost můţe dovolit.  

Tabulka 14: Speciální poloţky pro rok 2017 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 17) 

 Fleet sleva Registrační bonus Participace + ostatní 
slevy 

Old stock sleva 

1FOF 0 X 360 166 0 

1FUF 0 X 114 126 0 

1KF 0 40 000 X X 

2FOP 20 596 X 378 315 0 

2FUP 173 357 X 518 979 0 

2KP 0 0 X X 
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Tabulka 15: Výsledná analýza ziskovosti zákazník  za rok 2017 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 17) 

 1KF 1FOF 1FUF 2KP 2FOP 2FUP 

1 

Výnosy z 

prodeje zboţí 
a instalace 

doplňků 

9 504 168 5 301 975 
1 485 

205 
6 92 436 5 000 227 9 982 365  

2 

Skrytý 
registrační 
bonus 

0 X X 0 X X 

3 
QOM, TOM, 

MOM bonusy 
91 623 3 115 X 69 690 4 244 X 

4 DEMO bonus 42 798 122 000 0 0 128 704 136 000 

5 
Leasingová 
provize 

21 188 11 925 3 049 19 799 9 581 9 550 

6 

Celkové 
výnosy 
(součet 1 - 5) 

9 659 777 5 439 015 
1 555 

711 
7 041 925 5 142 756 10 279 915 

7 

Náklady na 
prodej zboţí a 
instalaci 

doplňků 

9 187 396 5 216 653 
1 488 

254 
6 734 158 4 948 269 9 797 782 

8 

Náklady na 

asistenční 
sluţby 

14 810 X X 6 480 X X 

9 DEMO sleva 0 28 795 0 0 15 551 15 550 

13 

Náklady 
celkem 

(součet 7 -9) 

9 202 206 5 245 448 
1 488 

254 
6 740 638 4 963 820 9 813 332 

14 Marţe (6-13) 457 571 193 567 67 457 301 287 178 936 314 583 

15 

Marţe 
p ipadající na 
zákazníka 

19 065 13 826 
33 

728 
25 107 13 764 19 661 

16 Zisk  1 513 401 

17 FN 600 000 

18 Zisk/ Ztráta 913 401 

 

Rok 2017 byl pro firmu velice úspěšný. Zisk je o více neţ půl milionu vyšší neţ v roce 

p edchozím. Firma prodala 40 kusů vozidel osobám fyzickým a 41 kusů vozidel 

osobám právnickým. Rozdíl v zisku je však témě  400 000 Kč. Je to dáno p edevším 
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tím, ţe firma vy ešila svůj problém se zanedbáváním slev a fleetových nabídek 

poskytovaných právnickým osobám, na který jsem poukázala v letech p edchozích. 

Firma také prodala o mnoho více vozidel, p eváţně díky modelu Tipo, který byl v tomto 

roce úplnou novinkou na trhu a stal se velice oblíbeným. Z výše vypočítané tabulky lze 

snadno zjistit, ţe všechny skupiny zákazníků jsou ziskové. U značky Kia klesá marţe 

v prodeji vozidel fyzickým osobám a sniţuje se i mnoho bonusů a to proto, ţe výrobce 

je svazován čím dál ost ejším konkurenčním bojem se značkou Hyundai a musí se tedy 

p izpůsobovat podmínkám okolí a nabídnout zákazníkům niţší cenu s lepšími výhodami 

neţ konkurence. Také je v tabulce vidět, ţe dealer platí zákazníkům značky Kia 

asistenční sluţbu, kterou t eba značka Fiat do svých sluţeb vůbec nezahrnuje. 

Nezanedbatelným rozdílem mezi značkami je i to, ţe značka Fiat je zamě ená na firmy 

a pro tyto odběry nabízí širokou škálu moţností, jak dostat vyšší slevy. Značka Kia se 

zamě uje pouze na jednotlivé zákazníky, kte í kupují vozidla pro vlastní pot ebu 

a nenabízí takové moţnosti v up ednostnění a získání větších výhod pro právnické 

osoby. Také se v tomto roce konečně poda ilo začít prodávat uţitková vozidla 

i fyzickým osobám a z tabulky je patrné, ţe tato skupina zákazníků má velice vysokou 

marţi. 

2.3.9 Interpretace výsledk  

Pokud se zamě íme na sledovaná období, tedy uplynulé t i poslední roky, vidíme 

změny, kterými firma prochází. Ještě v roce 2015 firma prodávala vozidla p eváţně 

fyzickým osobám a potýkala se se značnými nedostatky v ešení mnoţstevních 

a firemních slev a ve vyuţívání fleetových nabídek. Rok 2016 byl pro celou firmu 

velice náročný z ohledu organizačních problémů zmíněných výše, na které nebyla firma 

dostatečně p ipravená, ale p es nedostatky se jí poda ilo nejen udrţet stávající zisk, ale 

dokonce ho i zvýšit.  

2.3.10 Výsledné marţe na zákazníka ve sledovaných obdobích 

Pro průkaznější zobrazení, jak se vyvíjely výsledné marţe na zákazníka pro kaţdou ze 

skupin za celé sledované období, jsem tyto marţe uvedla do následující tabulky 

a vypracovala graf vývoje marţe v jednotlivých letech. 
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Tabulka 16: Vývoj marţí na zákazníka 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Tab. 15, 12, 9) 

 2015 2016 2017 

1KF 23 204 25 899 19 065 

1FOF 15 317 17 675 13 826 

1FUF 0 0 33 728 

2KP 25 986 26 588 25 107 

2FOP 16 855 13 574 13 764 

2FUP 17 000 26 754 19 661 

 

Dle tabulky 16 jsem vytvo ila spojnicový graf vývoje marţí na zákazníka z kaţdé 

sledované skupiny za všechny t i roky. 

 

Graf 6: Vývoj marţí na zákazníka 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Tab. 16) 

Z grafu je patrné, ţe nejvyšší marţe jsou u značky Kia a to s výrazným rozdílem. 

V posledních dvou letech se však touto marţí vyrovná prodej uţitkových vozů značky 

Fiat a to p edevším z důvodu, ţe firma se naučila pouţívat fleetové nabídky pro 

právnické osoby a maximálně vyuţívat vyšší ceny uţitkových vozidel, kde výrobce 

nabízí vyšší slevy a firma potom můţe s cenou více pracovat a získat na těchto 

vozidlech větší marţi. P esto, ţe firma v roce 2017 dosáhla nejvyššího zisku za poslední 
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t i roky, však marţe na zákazníky klesají. Je to p edevším zvyšující se konkurencí 

a mnoha změnami, které se objevují jak ze strany výrobců, tak nap íklad ze strany 

Evropské Unie, která na výrobce vozidel klade čím dál vyšší, mnohdy opravdu těţce 

splnitelné poţadavky, se kterými se výrobci potýkají. Tyto poţadavky velice zvyšují 

náklady na výrobu vozidel a je jasné, ţe pokud vzrostou náklady výrobci, vzrostou 

i náklady prodejci. Tyto poţadavky zároveň neopravňují výrobce výrazně navyšovat 

cenu vozidel, protoţe p idaná hodnota pro zákazníka je v tomto ohledu velice nízká 

a potenciální klient za ni rozhodně nebude chtít platit. V souvislosti s náročnější 

výrobou (tlaky na menší obsahy vozidel, sniţování hlučnosti, zplodin apod.) se 

dodavatel stává opatrnějším a skoupějším na poskytování slev a bonusů dealerům. 

Vysoký nárůst marţe na prodej uţitkových vozidel fyzickým osobám není p íliš 

průkazný, protoţe tuto skupinu zákazníků se firmě poda ilo získat aţ v roce 2017 a to 

ve velmi malém mě ítku. Můţeme však konstatovat, ţe všechny skupiny zákazníků jsou 

ziskové a výrazně se podílejí jak na úhradě fixních nákladů, tak na úhradě zisku, coţ je 

pro firmu velice pozitivní zpráva. 
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3 VLASTNÍ NÁVRHY EŠENÍ 

V této části diplomové práce se zamě ím na vyhodnocení obou analýz, tedy p íspěvku 

ke krytí fixních nákladů a tvorbě zisku a analýzu ziskovosti zákazníků. Navrhnu vlastní 

návrhy na zlepšení. 

3.1 P ísp vek na úhradu fixních náklad  a zisku 

Výpočet p íspěvku na úhradu se orientuje na trţní ceny, které jsou v trţním prost edí 

vytvo eny. Trţby nejprve pokrývají variabilní náklady a aţ poté fixní náklady a nakonec 

zisk. Podnik pot ebuje podporovat ty skupiny výrobků, které mají vyšší procentuální 

p íspěvek ke krytí, protoţe ty rychleji zvyšují zisk.  

Výpočet vícestupňového p íspěvku ke krytí za poslední t i roky fungování společnosti 

poukázal na velice zajímavou věc. Ačkoli se v roce 2015 a 2016 počty prodejů vozidel 

obou značek témě  rovnají a ani mezi trţbami nejsou velké rozdíly, značka Fiat má 

témě  o polovinu niţší zisky neţ značka Kia, coţ poukazuje na velice nízké marţe pro 

prodejce u jednotlivých vozidel. Také rentabilita vypočteného p íspěvku ke krytí je 

niţší neţ u značky Kia. Aţ v roce 2017 jsou p íspěvky ke krytí v prvním stupni 

srovnatelné, avšak za podmínky, ţe vozidel značky Fiat bylo prodáno o 9 kusů více 

a trţby z prodeje těchto vozidel byly o cca 6 mil. Kč vyšší neţ u značky Kia, coţ velice 

názorně ukazuje, jak velký je rozdíl mezi marţemi jednotlivých značek vozidel.  

3.1.1 Marţe vozidel 

Prvním problémem, se kterým by firma měla pracovat a hledat jeho ešení je marţe 

vozidel u značky Fiat. Tyto marţe jsou totiţ nastaveny zcela jinak neţ u značky Kia, 

kde se výdělek prodejce skládá nejen z rozdílu mezi prodejní a nákupní cenou, ale ještě 

z tzv. TOM bonus . Coţ jsou (zjednodušeně ečeno) bonusy kvality, které jsou 

vypláceny kvartálně na jednotlivá vozidla za plnění plánů výrobce, plnění servisu, 

ochoty zaměstnanců, spokojenosti zákazníků apod. Potom se marţe na jedno vozidlo 

můţe v nejlepších p ípadech pohybovat aţ okolo 40 000 Kč. 

Jednotlivá vozidla značky Fiat mají nastavené marţe velice nízko p eváţně u malých, 

levných vozidel, kde se marţe pohybuje jen okolo necelých 5 000 Kč. Marţe jsou však 

celkově nízké, protoţe nap íklad model uţitkového vozu Ducato, u kterého je cena 
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vyšší neţ půl milionu Kč, je marţe pouze kolem necelých 15 000 Kč, coţ oproti značce 

Kia není ani polovina. Vzhledem k tomu, ţe firma není výrobcem, ale pouze 

poskytovatelem sluţeb, nemá p íliš moţnost ovlivnit cenu, za kterou automobily 

nakupuje a ani cenu, za kterou automobily prodává. Protoţe pokud by nabízela stejné 

produkty jako konkurence za výrazně draţší ceny, ohrozila by tím celou svoji pověst 

a zákazníci by nebyli ochotni tyto částky zaplatit.  

Existují pouze dvě moţnosti, které mohou ovlivnit výši marţe z jednotlivých vozidel. 

Společnost Fiat nabízí poměrně širokou škálu moţností v ohledu mnoţstevních slev 

a tzv. fleetových nabídek, coţ jsou vlastně speciálně upravené programy a slevy pro 

prodeje vozidel podnikatelům, kde tím, ţe dealer získá větší slevy od dodavatele, zvýší 

marţi vozidel, protoţe za jednotlivá vozidla zaplatí méně. Společnost by se tedy měla 

zamě it na prodej vozidel podnikatelům, aby mohla vyuţít těchto slev a to formou 

cílené reklamy se zahrnutím exkluzivního programu „péče o zákazníka“.  

Druhou moţností je maximálně vyuţít skladovacích prostor, které má společnost 

k dispozici a vozidla, kterých se prodává více kusů, objednávat ve větších mnoţstvích, 

aby vznikl nárok na mnoţstevní slevu. Tento způsob by se však potýkal s velkou adou 

omezení. Prvním váţným problémem jsou samotné skladovací prostory, které mají 

omezenou kapacitu a druhým váţným problémem jsou individuální poţadavky 

zákazníků na kupovaný automobil. Často by se tedy stávalo, ţe se neprodá automobil, 

který je vystavený na show-roomu či uskladněn ve skladě, ale musí se s těmito 

speciálními poţadavky p ímo zadat do výroby a vozidla, které firma drţí skladem by 

tak nenacházela svůj odbyt. 

3.1.2 Náklady 

Jak jsem jiţ uvedla výše, není v silách společnosti p íliš ovlivnit prodejní i nákupní ceny 

vozidel, a proto společnost musí hledat úsporu nákladů jinde. Pokud se zamě íme na 

dvě sloţky fixních nákladů, které jsou do výpočtu p íspěvku na krytí zahrnuty, tak 

zjistíme, ţe fixní náklady první úrovně vzhledem k nep íliš vysokým p íspěvkům celý 

prodej značky velice zatěţují a výrazně sniţují jak p íspěvek ke krytí, tak i rentabilitu. 

Tyto roční fixní náklady první úrovně zahrnují pouze platby záloh na elekt inu, vodu 

a internetové p ipojení, protoţe nap íklad čisticí a mycí prost edky jsou obsaţeny 

v ostatních fixních nákladech, jelikoţ se po izují pro oba autosalony současně. Měsíční 
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platby jsou ve výši 6 000 Kč, coţ je vzhledem k mí e vyuţívání tohoto autosalonu 

poměrně vysoká částka. Vedení společnosti by tedy mělo p ehodnotit své smlouvy 

o zálohách a dohodnout lepší, pro firmu p ínosnější podmínky i vhodnější způsob 

placení neţ formou měsíčních vysokých záloh a konečného vracení p eplatků jednou 

ročně. Pokud by stávající dodavatel energií nebyl ochotný nabídnout společnosti lepší 

podmínky, firma by měla najít dodavatele nového, který bude více vyhovovat jejím 

poţadavkům. Protoţe p i vhodně sestavené smlouvě by nemusela firma uspo it náklady 

pouze v jednom z autosalonů, ale dokonce v obou z nich. Dále by firma měla zrušit 

pouţívání internetového p ipojení v tomto autosalonu, jelikoţ není vůbec vyuţíváno. 

Díky této úspo e nákladů by firma mohla ušet ené finanční prost edky uspo it či vyuţít 

na marketingové nebo jiné aktivity, kterými by podpo ila své podnikání.  

3.1.3 Prodeje 

Posledním doporučením, které bych firmě navrhla na základě výpočtu stupňovitého 

p íspěvku ke krytí je podpora prodejů vozidel. V této podpo e by se firma měla zamě it 

primárně na značku Kia, jejíţ p íspěvek ke krytí je větší a marţe na jednotlivých 

vozidlech vyšší a tím tedy zisk celé společnosti poroste rychleji. Velký prostor u značky 

Kia nabízí prodeje vozidel k podnikatelským účelům, kde má dodavatel velké rezervy. 

Základním stavebním kamenem tohoto vylepšení by v první adě mělo být jednání 

s dodavatelem o moţnosti fleetových nabídek, které doposud tato značka nenabízí 

i p esto, ţe zájem podnikatelů o tato vozidla stále stoupá. Po vyjednání moţností 

fleetových nabídek by firma měla navrhnout reklamní kampaň, samoz ejmě s finanční 

pomocí i zapojením dodavatele, aby pomocí reklamy informovala podnikatele, ţe tato 

vozidla jsou vhodná právě pro ně. Také by se společnost neměla tolik bát odběru 

nových, draţších modelů, protoţe mnohé z nich ani nenabízí, takţe by na show-roomu 

měla vystavit alespoň jedno vozidlo od kaţdého nového modelu, aby tyto novinky 

mohla v plném rozsahu p edvést a nabídnout zákazníkovi.      

3.2 Analýza ziskovosti zákazník  

Tím, ţe firma pouze poskytuje sluţby a nakupuje výrobky za účelem dalšího prodeje, 

není tedy výrobcem, p ichází o adu moţností a v neposlední adě i o to, ţe nemůţe 

určovat cenu zboţí a mnoho dalších věcí. Jedinou moţností, jak sniţovat náklady na 
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prodej výrobků a sluţeb je tedy maximální vyuţití mnoţstevních slev a fleetových 

nabídek a maximální komunikace s editelstvími značek, protoţe ty jediné mají 

pravomoc něco změnit. Tento krok firma podniká od roku 2016 velice úspěšně, da í se 

jí zlepšovat podmínky pro prodej právnickým osobám a právě díky poskytnutí těchto 

nápravných kroků se společnosti da í výrazným způsobem zvyšovat zisk.  

3.2.1 Doplňky 

V p ípadě značky Kia jsou doplňky a nadstandardní p íslušenství vozidel témě  všechny 

p íplatkové. Problémem však je, ţe v mnoha p ípadech tyto p íplatky hradí dealer, který 

uţ je nadále nemůţe účtovat zákazníkovi (mimo jejich instalaci). Ani od samotného 

výrobce v tomto ohledu nep ichází ţádná finanční pomoc a mnohdy je výsledek takový, 

ţe firma nákupem tohoto, zákazníkem poţadovaného p íslušenství, sniţuje svůj zisk, 

protoţe jej platí z vlastních finančních prost edků. Rozhodně by bylo vhodné tento 

problém probrat s editelstvím značky Kia, protoţe mnoho nadstandardních doplňků je 

v doplatkové ceně vozidla a nadále se neúčtuje. Je nutné, aby se značka Kia udrţela na 

trhu a poda ilo se jí získat konkurenční výhodu v boji se značkou Hyundai, avšak 

rozhodně by ceny doplňků pro dealera jako takového neměly znamenat ztrátu a úbytek 

vlastních finančních prost edků. editelství by tedy mělo zváţit moţnost programu 

dotací, který by se právě zmíněnými doplňky a výbavou zabýval a poskytoval vlastní 

finanční prost edky jako podporu, aby na tom netratili deale i samotní.  

3.2.2 Asistenční sluţba 

Druhou věcí je asistenční sluţba u značky Kia, která nespadá pod editelství značky, ale 

pod smlouvu s pojišťovnou. Dle mého názoru není nutné, aby firma tuto sluţbu 

zákazníkovi platila. Myslím, ţe by bylo vhodné dohodnout jiné podmínky s pojišťovnou 

a buď platbu této sluţby samostatně p esunout z prodejce na zákazníka a vytvo it 

nabídku, která by zákazníky p iměla tuto sluţbu po ídit (nap íklad formou zlevněných 

určitých standardních oprav či servisu vozidla), coţ by zákazníkovi p ineslo uţitek 

a dobrý pocit z této sluţby a zároveň by firmě zajistilo budoucí zisky z údrţby vozidla. 

Druhou moţností je smlouva s pojišťovnou, ţe by poskytování této sluţby zahrnula 

p ímo do pojištění vozidla, které ve většině p ípadů společnost zákazníkovi sjednává, 
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tedy byla by součástí p ímo pojištění a firma by tímto ušet ila vynaloţené finanční 

prost edky.  

3.2.3 Slevy  

P estoţe značka Fiat vykazuje výrazně niţší marţe na jednotlivých vozidlech, zároveň 

však paradoxně dealerovi poskytuje daleko větší slevy neţ značka Kia. Vzhledem 

k tomu, ţe tyto slevy pat í do speciálních poloţek a nakonec se anulují, jak jiţ bylo 

zmíněno výše, tyto poloţky můţe prodejce vykázat ve faktu e, kterou vystavuje 

zákazníkovi. I p esto, ţe tyto slevy má i dealer, zákazník bude mít pocit, ţe je pro 

společnost velmi důleţitý a jsou mu poskytovány individuální výhody. Proto bude 

společnosti věrný a stane se stálým zákazníkem na základě právě těchto poskytnutých 

slev, coţ firmě zaručí budoucí vyšší zisky. Pokud by značka Kia ešila tímto způsobem 

ceny vozidel, včetně jiţ zmiňovaných cen doplňků, mohla by konečně získat 

konkurenční výhodu nad značkou Hyundai, protoţe potenciální klienti by viděli vyšší 

slevy a to je jedna z nejdůleţitějších věcí, kterou drtivá většina zákazníků sleduje 

a preferuje, aniţ by nadále propočítala své náklady.  Značka Kia by také měla zváţit 

moţnosti vyuţívání větších výhod pro právnické osoby, včetně reklamní kampaně, coţ 

by p ilákalo velké mnoţství potenciálních klientů.  

3.3 P edpov ď dopadu navrhovaných opat ení 

Vzhledem k situaci, ţe společnost funguje jako osoba samostatně výdělečně činná 

a nemá ţádnou zve ejňovací povinnost, není v současné době moţné pouţít údaje 

z letošního roku z důvodu, ţe tyto údaje zatím ani samotná firma nemá k dispozici. 

Pokusím se však odhadnout, jaké změny by pro firmu nastaly, pokud by se jí povedlo 

vyjednat všechna navrhovaná opat ení.  

Pokud bych měla shrnout navrhovaná opat ení a zlepšení, dovolím si konstatovat, ţe 

z výsledků analýz je jasně patrné, jak moc velké jsou rozdíly ve fungování výrobních 

společností automobilů z různých částí světa. Jihokorejská Kia a italský Fiat mají 

naprosto rozdílně nastavené systémy prodeje.  

Pokud by editelství značky Fiat p istoupilo k jednání o odlišném nastavení bonusů, 

mohly by se nízké marţe na vozidlech z těchto bonusů částečně doplnit. Získání vyšších 

marţí na jednotlivá vozidla je pro dealera naprosto nereálné, ale pokud by byla forma 
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vyplácení bonusů nastavena podobným způsobem jako u značky Kia, mohla by 

prodejce výrazně motivovat k lepším výsledkům a vyšším prodejům. Rozdíl v marţi je 

tak velký, protoţe značka Fiat sice poskytuje dealerům výrazné a vysoké slevy na 

vozidla, avšak všechny tyto slevy jsou následně poskytnuty i zákazníkovi, z čehoţ 

vyplývá, ţe výrobce vlastně pro dealera nenabízí vůbec ţádné výhodné podmínky. 

Zavedení nap íklad skrytých registračních bonusů, či bonusů za určité počty prodaných 

vozidel či modelů by tedy u prodejců vedlo k velice pozitivním ohlasům, výrazné 

motivaci i snaze. Tyto bonusy by částečně zvýšily marţi vozidel a tím i její p íspěvek 

ke krytí (cca o 0,3 - 0,6 %) a motivace prodejců by vedla ke zvýšení počtu prodaných 

vozidel i p íslušenství, coţ by navýšilo trţby a tím i zisk celé společnosti, protoţe 

náklady by zůstaly neměnné. 

Značka Kia má nastavené vysoké marţe vozidel i výhodnou výši bonusů, čímţ vyuţívá 

v plné síle maximální motivace prodejců. Výše zmíněná doporučení by však mohla celý 

systém ještě vylepšit. Slevy, které značka poskytuje, nejsou zve ejněny jinde, neţ p i 

jednání s prodejcem. Vzhledem k tomu, ţe se značka snaţí nalézt konkurenční výhodu 

oproti značce Hyundai, způsob zavedení slev do faktur, které jsou vystaveny 

zákazníkovi, by jí v tomto ohledu mohl velice pomoct. Pro výrobce to neznamená ţádné 

dodatečné náklady, protoţe tyto slevy jsou poskytovány celou dobu a pro prodejce bude 

výsledkem lepší jednání se zákazníkem i snazší vyjednávání nových prodejů. Navýšení 

nákladů by se výrobce nevyhnul pouze v p ípadě, ţe by byl ochoten p istoupit na 

program dotování doplňků, které jsou v současné době částečně hrazeny dealerem, coţ 

je váţný problém pro kaţdého prodejce. Pokud by firma takový program uskutečnila, 

prodejce by ušet il cca 20 000 - 30 000 Kč ročně. T etím bodem u této značky jsou 

asistenční sluţby a jejich platby. Dojednání podmínky, která by zaručovala, ţe sluţbu 

asistence uhradí pojišťovně zákazník a nikoli firma, by p inesla úsporu v rozmezí mezi 

5 000 - 20 000 Kč ročně a varianta zavedení této sluţby do základní smlouvy k ostatním 

sluţbám by navíc pro společnost znamenala i budoucí vyšší výnosy z těchto sluţeb, 

protoţe by ji vyuţíval kaţdý zákazník. Značka Kia by se měla zamě it na prodeje 

vozidel firmám a vypracovat moţnosti mnoţstevních slev a fleetových nabídek, protoţe 

v současné době, ve srovnání se značkou Fiat, značně zaostává a zájem firem o její 

vozidla p itom stále stoupá. Zavedení větších moţností v oblasti fleetových nabídek by 
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poskytlo prodejci další zvýšení marţe na jednotlivých vozidlech (cca 1 %) a také by 

nabídlo širší moţnosti slev, které jsou poskytovány zákazníkům. 

Poslední změnou, kterou by měla firma provést je výrazné sníţení fixních nákladů na 

značku Fiat. Pokud by bylo zrušeno nevyuţívané internetové p ipojení, společnost by 

uspo ila 4 200 Kč ročně a vzhledem k minimálnímu vyuţívání vody i elekt iny by bylo 

vhodné nastavit platbu záloh na čtvrtletí ve výši 4 000 Kč za elekt inu a 2 500 Kč za 

vodu. P ípadné doplatky by byly hrazeny koncem roku, avšak vzhledem k vyuţívání 

energie i vody není p íliš pravděpodobné, ţe by společnost měla nějaké finance 

doplácet. Fixní náklady na značku Fiat by bylo reálné sníţit ze 72 000 Kč na pouhých 

26 000 Kč, coţ pro firmu znamená úsporu 46 000 Kč ročně. Druhým velice pozitivním 

efektem by byl fakt, ţe výrazné sníţení nákladů by znamenalo menší zatíţení trţeb 

z prodaných vozidel a niţší marţe by tedy nemusely pokrývat tak vysoké náklady, coţ 

by opět vedlo ke zvýšení zisku celé společnosti. 

P ehled dopadů jednotlivých opat ení je uveden v následující tabulce: 

Tabulka 17: Dopady jednotlivých opat ení na ekonomické ukazatele 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 17) 

 Fiat Kia 

P ísp vek na úhradu Zvýšení (0,3 - 0,6 %) Beze změny 

Počty prodej  Zvýšení Zvýšení 

Fleet Beze změny Zvýšení 

Zisk Zvýšení (cca 8 %) Zvýšení (cca 4 %) 

Náklady na doplňky Beze změny Snížení (20 000 - 30 000 Kč) 

Náklady na asistenční sluţby Beze změny Snížení (5 000 - 20 000 Kč) 

P ímé fixní náklady Snížení (46 000 Kč) Beze změny 
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ZÁV R 

Cílem této diplomové práce bylo vyuţití controllingu ve vybraném podniku. V tomto 

konkrétním p ípadě byl vybrán podnik Jaroslav Janíček - Auto Janíček, který se zabývá 

prodejem nových automobilů značek Fiat a Kia a jejich autorizovaným servisem 

s právní formou osoby samostatně výdělečně činné se sídlem v Novém Městě na 

Moravě.  

V teoretické části byly uvedeny základní teoretické poznatky o controllingu, nákladech, 

pouţitých metodách a důleţitých poznatcích, které s těmito metodami souvisejí. Dále 

byla podrobně popsána historie hodnocené firmy spolu s jejími základními údaji 

i ekonomickými ukazateli.  

Nejprve byl vypočítán stupňovitý p íspěvek na krytí fixních nákladů a zisku za 

sledovaná období, tedy roky 2015, 2016 a 2017. Na základě provedeného výpočtu, kde 

byly zohledněny náklady ve dvou stupních, bylo zjištěno, ţe je firma „zdravá“. Obě 

značky jsou výnosné a společnost tvo í zisk i p esto, ţe p íspěvek ke krytí vyjád ený 

v % není p íliš vysoký. Bylo zjištěno, ţe zisk firmy kaţdým rokem roste a v roce 2017 

je témě  dvojnásobný. P íspěvek ke krytí u obou značek je dosti podobný, není zde tedy 

ţádný náznak toho, ţe by jedna značka nebyla výnosná. Pro firmu je výhodné 

pokračovat v prodeji obou značek a snaţit se zvyšovat počty prodejů automobilů 

nap íklad cílenou reklamou, větším zviditelněním firmy či formou uzavírání závazných 

smluv operativních leasingů na delší doby či s moţností opakování. Jiţ z výpočtu 

stupňovitého p íspěvku na krytí fixních nákladů a tvorbu zisku začíná být patrné, ţe 

značka Kia se jeví pro společnost jako výnosnější, jelikoţ má nastavené vyšší marţe na 

jednotlivých vozidlech.  

Druhou částí diplomové práce byla analýza ziskovosti zákazníků, kde byli zákazníci 

rozděleni do 6 základních skupin a to podle značek a podle fyzických a právnických 

osob. To p edevším z důvodu, ţe struktura firemních zákazníků je velice rozmanitá 

a má nízké odběry. Analýza ziskovosti zákazníků prokázala, ţe ţádná ze skupin 

nevykazuje ztrátu, coţ je velice pozitivní. Také ale bylo zjištěno, ţe firma v roce 2015 

nevěnovala dostatečnou pozornost mnoţstevním slevám a tzv. fleetovým nabídkám pro 

právnické osoby. Firma si však tuto svoji chybu uvědomila a v dalších letech nejenţe 

výrazně navýšila svůj roční zisk, ale také zcela výrazně zvýšila marţi na prodej 
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uţitkových vozidel značky Fiat právnickým osobám. Dokonce se jí poda ilo zvýšit 

marţi natolik, ţe je srovnatelná se značkou Kia, jejíţ marţe jsou výrazně vyšší neţ 

u značky Fiat a to p eváţně z důvodu podmínek nastavených výrobcem. 

V poslední části mé diplomové práce jsem se zamě ila na výsledky provedených analýz 

a navrhla jsem moţná ešení a zlepšení nedostatků, které byly těmito analýzami 

zjištěny. Vzhledem k tomu, ţe společnost není výrobcem, ale pouze poskytovatelem 

sluţeb a prodejcem výrobků, nemá témě  ţádné moţnosti změny cen, aniţ by p itom 

nedošlo k vyuţití jejích finančních prost edků, coţ je pro firmu samoz ejmě 

nemyslitelné. Bylo by p íhodné, aby se firma zamě ila na větší komunikaci s výrobcem, 

a to p eváţně u značky Kia, která je výrazně zamě ená na soukromé osoby a málo 

vyuţívá moţností fleetových nabídek, coţ by vzhledem ke stoupání prodejů firmám 

p ineslo společnosti vyšší zisky. Firma by dále také měla ešit problém doplňků, kde 

výrobce poskytuje takové slevy, ţe samotný dealer se poté dostává do záporných čísel, 

coţ rozhodně není vhodné. Firma by také měla p enést platby asistenčních sluţeb na 

zákazníka, aby zvýšila marţi prodávaných vozidel a projednat s editelstvím značky 

Fiat moţnost získávání bonusů za prodeje vozidel.  

Dalším firemním problémem je, ţe společnost není p ipravena na moţná budoucí 

ohroţení a hrozby jak ze strany trhu, tak ze strany výrobců. Pouze na tyto problémy 

reaguje a to aţ v momentě, kdy jsou zcela aktuální a p ináší tak firmě zbytečné ztráty. 

Společnost by se tedy měla zamě it i na analýzu trhu a odhadování budoucích situací 

a to nejen hrozeb, ale i p íleţitostí, aby byla schopna na ně p íště reagovat správně 

a hlavně včas.  

Závěrem jsem zjistila, ţe firma je zisková, stabilní a má velice pozitivní prognózy do 

budoucna. Doporučením pro další rozvoj by bylo větší zamě ení na osobní vozy značky 

Fiat pro právnické osoby, nap íklad zvýšením reklamy, fleetových nabídek a vyhledání 

širšího okruhu firem, kterým by společnost mohla nabídnout své sluţby. 

Cíl mé diplomové práce, tedy vyuţití controllingu v podniku byl, dle mého názoru, 

skutečně naplněn a z celé práce je patrné, ţe controlling nákladů je velice důleţitým 

nástrojem pro vedení firmy a to nejen pro firmy většího rozsahu, ale jasně ukazuje, ţe 

i pro malý podnik můţe být velkým p ínosem. 
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Data, ze kterých jsem čerpala veškeré informace, nemohou být v závěru práce 

zve ejněny. Důvodem je ochrana obchodního tajemství společnosti, chráněná zákonem 

č. 89/2002 Sb., občanského zákoníku, § 504 a ochrana osobních informací 

o zákaznících, které jsou chráněny zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

ve znění pozdějších p edpisů. 
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