
ZÁKLADY MANAGEMENTU 2
MGR. TEREZA VIPLEROVÁ 20. 3. 2022

1



UKÁZKY PODNIKOVÉHO PLÁNOVÁNÍ

 Finanční plánování

 Marketingové plánování
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FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ

 Náklady

 Výnosy

 Výsledek hospodaření
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FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ

 Náklady 

 Spotřeba věcných prostředků

 Výnosy

 Oceněné výkony

 Výsledek hospodaření

 Rozdíl mezi výnosy a náklady

 Podnik tyto ekonomické veličiny včetně řady dalších plánuje ve svém finančním plánu
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VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

Podnik A

 Optimalizoval vstupy výroby a byl schopen svoji 

produkci úspěšně realizovat 

 Výsledek hospodaření končí ziskem

Podnik B

 Nedokázal udržet růst nákladů pod úrovní výnosů, 

resp. Nedokázal prodat svoji produkci

 Výsledek hospodaření končí v záporných číslech 

ztrátou
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Výnosy

Náklady

Zisk

Náklady

Výnosy

Ztráta



PLÁNOVÁNÍ NÁKLADŮ PODNIKU

Účet Středisko I. Středisko II. Středisko III. Středisko IV. Úsek celkem

501 1205 481 384 102 2172

501/100 100 200 250 75 625

501/200 320 156 89 14 579

501/300 785 125 45 13 968

502 480 366 295 106 1247

502/100 115 194 210 60 579

502/200 65 72 30 26 193

502/300 300 100 55 20 475

… … … … … …

Celkem … … … … …

6

Účet 501 představuje syntetický (souhrnný) účet spotřeby materiálu: 501/100 představuje dílčí účet jednotlivého druhu materiálu (např. mouky), účet 501/200 např. spotřebu vajec atd.



VARIABILNÍ A FIXNÍ NÁKLADY PODNIKU

 Plánovaná výše C se většinou odvíjí od plánovaného objemu produkce

 Čím více se vyrábí…. – co se stane s náklady?

 Fixní 

 Variabilní 
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FIXNÍ NÁKLADY

 Výše těchto C není závislá na objemu vyráběné produkce

 S růstem objemu výroby zůstávají neměnné
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VARIABILNÍ NÁKLADY

 S rostoucím objemem výroby jejich výše roste

 Rostoucí přímka  vycházející z počátku
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CELKOVÉ NÁKLADY

 Součet variabilních a fixních nákladů = celkové náklady
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FIXNÍ NÁKLADY

 S rostoucím objemem produkce průměrné FC připadající na vyrobenou jednotku 

 Klesají?

 Rostou?

 Stagnují?
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FIXNÍ NÁKLADY

 S rostoucím objeme produkce průměrné FC připadající na vyrobenou jednotku klesají!

FC – fixní náklady

Q – množství výrobků

AFC – fixní náklady na jednotku produkce
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FC 100 000 100 000 100 000 100 000

Q (ks) 20 25 40 50

AFC 5 000 4 000 2 500 2 000



JAK JE TO V PRAXI?
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 Někdy má vývoj a průběh fixních nákladů tzv. skokový charakter

 Jaká je příčina?

 Změna určitého parametru (často objem výrobků) 



JAK JE TO V PRAXI?
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 VC mají často i nelineární průběh, buď progresivní nebo degresivní podoba

 Progresivní – např. růst mezd v závislosti na přesčasech či příplatky za práci ve dnech volna

 Degresivní – např. dopravní náklady – se zvyšujícím se objemem přepravovaných výrobků se relativní náklady na 

jednotku snižují
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JAK JE TO V PRAXI?

 Lze jednotlivé druhy nákladů jednoznačně označit jako fixní nebo variabilní?

 Většinou kombinace obou 

 Záleží na individuálním posouzení každého nákladového druhu, jaké jsou jeho vlastnosti…

 I zdánlivě fixní náklad může být od určitého okamžiku variabilní…

 Příklady typicky fixního nákladu?

 Zároveň uveďte, kdy přesně (za jakých okolností) se bude jednat o FC

 Příklad typicky variabilního nákladu?

 Zároveň uveďte, kdy přesně (za jakých okolností) se bude jednat o FC
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JAK JE TO V PRAXI?

 Z daňového pohledu

 Co jsou daňově uznatelné náklady?

 Vše, co souvisí se zabezpečením provozu podniku – technologické celky, výplaty mezd, materiál a suroviny, pohonné 

hmoty pro firemní dopravní prostředky a energie atd.
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OBECNÝ POSTUP PŘI PLÁNOVÁNÍ REŽIJNÍCH NÁKLADŮ

 Režijní náklady = společné náklady na celkovou činnost

 Dělí se na:

 Náklady výrobní režie – osvětlení, topení, spotřeba vody, plynu atd.

 Náklady správní režie – platby za telefony, kancelářské potřeby atd.

 Náklady zásobovací režie – náklady na uskladnění atd.

 Náklady odbytové režie – náklady na obaly, adjustace, povinné vybavení výrobků atd.

 Většina nelze stanovit jednoznačně na základě plánovaného objemu produkce a služeb 

 Mělo by se stát celopodnikovou záležitostí

 Pokud takto sestavíme plán nákladů, je třeba sestavit i protiváhu, tj. plán výnosů 

 Jejich podstatou jsou tržby za prodané výrobky nebo poskytnuté služby
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PLÁN VÝNOSŮ

 Základem je sestavení plánu příjmu nových zakázek

 Mít dostatečný přísun nových zakázek – zásadní pro přežití podniku

 Důležité z hlediska plánovaného objemu kapacit

 Na základě výzkumů trhů, odhadů odborníků, zkušeností, uzavřených smluv, pravidelných dodávek, rámcových smluv apod.

 Obvykle sestavuje odd. marketingu a prodeje

 Málo zakázek 

 Hledání nových možností uplatnění na trhu, uvažovat o redukci výrobních faktorů

 Převis poptávky po firemním zboží nad nabídkou

 Zabezpečit vhodné rozprostření zakázek v čase, aby s omezenými výrobními kapacitami byl podnik schopen maximálně plnit sjednané 

termíny dodání výrobků a služeb

 Příklad podniku s nerovnoměrným využitím kapacit?
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VÝROBNÍ KAPACITY

 Nutné vytipovat tzv. nejužší místo – kritický bod určující zpracovatelné množství produkce

 Př. 

 Uveďte vlastní příklad

 Jak vyřešit tento kritický bod?

 Nákup nového výrobního zařízení, které navýší kapacitu

 Pronájem zařízení 

 Využití služeb jiných zpracovatelů (tzv. outsourcing)
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ZÁKLADNÍ PLÁN VÝNOSŮ, TJ. PLÁN TRŽEB

 Tržby z prodeje výrobků a služeb jsou pro většinu hlavním zdrojem výnosů (hlavní náplň hospodářské činnosti)

 Jaké další příjmy má podnik kromě výnosů z prodeje vlastních výrobků, služeb a zboží?

 Vedlejší hospodářská činnost

 Pronájem budov, strojů  nebo pozemků

 Tržby z prodeje nepotřebného materiálu

 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku

 Výnosy z úroků apod.
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ZÁKLADNÍ PLÁN VÝNOSŮ, TJ. PLÁN TRŽEB

 Zpracovává prodejní oddělení – na základě evidence termínů přijatých zakázek, smluv, zkušeností, očekávaných 

prodejů a dalších faktorů (např. výrobní kapacita)

 Je výchozím bodem

 Odvíjí se od něj ostatní složky plánu, zejm. náklady

 Měl by obsahovat minimálně tyto údaje:

 Časové rozložení tržeb po měsících

 Strukturu dle typů výrobků, zboží a služeb

 Místo realizace produktů

 Hodnotové vyjádření výrobků, zboží a služeb; množstevní vyjádření 

 Vyhodnocování objemu tržeb v čase s ohledem na minulá i budoucí období

 Porovnání změny objemu tržeb v čase – důležitý ukazatel vývoje podniku
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ZÁKLADNÍ PLÁN VÝNOSŮ, TJ. PLÁN TRŽEB

 Pro vyhodnocování je nutné rozlišovat nominální a reálné tržby – jaký je rozdíl?

 Nominální – jednoznačně určeny cenou, za kterou jsou výrobky, služby či zboží prodány

 Reálná – vypočítá se z nominální tak, že se očistí o meziroční změny cen výrobků, služeb a zboží a také o změny kurzu

 př.

 Tržby v roce 2020 po zohlednění kurzu + 3 Kč/Eur -> 7 840 000 Kč

100…x

110…280 000

100/110 = x/280 000

X = 254 545

 Ceny 2019 + kurz 2019 -> obrat v roce 2020 je 7,13 mil. (254 545 x 28) – tzn. o 2,13 mil. Kč více než v roce 2019

 Ceny 2019 + kurz 2020 -> obrat v roce 2020 je 6,36 mil. (254 545 x 25) – tzn. kolik vyděláme, kdyby se nezvýšili ceny o 10 % při ostatních 

podmínkách neměnných, ale při kurzu v roce 2020 22

Rok Kurz Meziroční 

zvýšení cen

Celkové tržby Tržby v eurech

2019 28 CZK/EUR
+10 %

5 mil. Kč 178 571,429

2020 25 CZK/EUR 7 mil. Kč 280 000



PLÁN TVORBY A ROZDĚLENÍ VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ

 VH = VÝNOSY – NÁKLADY 

 Rozdělení zisku / plán úhrady ztráty

 vždy se počítá s 3 variantami:

 Optimistická

 Pesimistická

 Realistická 
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MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ

 BCG analýza

 Jedna z nejpoužívanějších firemních metod

 Zjištění stavu vlastního portfolia aktivit

 Porovnává růst a podíl výrobku na trhu prostřednictvím tzv. portfoliové matice růstu
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BCG MATICE RŮSTU
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Podíl na trhu (%)

Vysoký Nízký 

Tempo 

růstu 

trhu (%)

Vysoký Hvězdy Otazníky 

Nízký 

Dojné krávy Bídní psi

← vstup výrobku na trh

→ ústup výrobku z trhu

 Model strategie – vyvinula ho The Boston Consulting Group (BCG)

 Naznačuje, jak si výrobek firmy „stojí“ na trhu

 Pojmy odpovídající fázím výrobku na trhu



OTAZNÍKY (QUESTIONS)

Podíl na trhu (%)

Vysoký Nízký 

Tempo 

růstu 

trhu (%)

Vysoký Otazníky 

Nízký 

 malý podíl na trhu

 rostoucí tendence 

 vyžaduje další vývoj, podporu, reklamu, distribuční 

síť (konkurence)
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BCG MATICE RŮSTU
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Podíl na trhu (%)

Vysoký Nízký 

Tempo 

růstu 

trhu (%)

Vysoký Hvězdy

Nízký 

 rychlý nárůst prodeje výrobku

 velký podíl na trhu

 nadějný zdroj zisku

 vyžaduje však stále podporu prodeje, reklamu



BCG MATICE RŮSTU
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Podíl na trhu (%)

Vysoký Nízký 

Tempo 

růstu 

trhu (%)

Vysoký 

Nízký 

Dojné krávy

 vysoký podíl na trhu 

 nízký růst

 velmi ziskový 

 přináší podniku prostředky pro financování dalších 

firemních aktivit



BCG MATICE RŮSTU
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Podíl na trhu (%)

Vysoký Nízký 

Tempo 

růstu 

trhu (%)

Vysoký 

Nízký 

Bídní psi

 ztrácí pozice na trhu

 vykazuje nízké tempo růstu 

 pro podnik je již neperspektivní a ztrátový

 opouští trh



PŘÍKLAD/UKÁZKA PŘÍPRAVY MARKETINGOVÉHO ŘÍZENÍ

30

III. Algoritmus 
marketingové činnosti

•Analýza minulého vývoje a 
současného stavu

•Prognóza vývoje exogenních 
podmínek a předpokládané 
vlivy na rozvoj podniku

•Realizace

II. Stanovení 
harmonogramu úkolů

I.I. Stanovení 
marketingových 
činností



1. Stanovení filozofie podniku

2. Sběr informací o minulém vývoji, současných podmínkách 
a stavu a o předpokládaném vývoji exogenních podmínek

3. Analýza informací a návrh postupu dle dílčích oblastí

4. Souhrnné zhodnocení a specifikace vlivu na rozvoj a 
podmínky rozvoje podniku
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I. STANOVENÍ MARKETINGOVÝCH ČINNOSTÍ 



5. Zpracování návrhu komplexní strategie a úkolů k 
realizaci

6. Předložení návrhu k projednání a připomínkám ve 
vedení podniku

7. Projednání návrhu strategie ve vedení, připomínky, 
doplnění a zpřesnění

8. Úprava a korekce cílů a úkolů dle závěrů z vedení, 
předání strategie úkolů k realizaci útvarům
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I. STANOVENÍ MARKETINGOVÝCH ČINNOSTÍ 



9. Realizace úkolů k dosažení strategických cílů

10. Kontrola plnění úkolů, korekce postupu

11. Zpětná vazba
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I. STANOVENÍ MARKETINGOVÝCH ČINNOSTÍ 



II. STANOVENÍ HARMONOGRAMU ÚKOLŮ
1. ANALÝZA MINULÉHO VÝVOJE A SOUČASNÉHO STAVU 

Úkol Termín Odpovídá 

1. Soustředění dříve zpracovaných a dosud platných materiálů T + 7 Garanti

2. Vyhodnocení materiálů T + 14 Marketingový ředitel

3. Historie podniku T + 14 Personální ředitel

4. Ekonomický vývoj, současný stav, hlavní ekonomické vlivy a podmínky T + 21 Ekonomický ředitel

5. Technická úroveň T + 21 Technický ředitel

6. Výrobní kapacity, technický stav, rezervy T + 21 Výrobní ředitel

7. Modelová tvorba, podmínky pro kvalitní činnost T + 21 Personální ředitel

8. Pracovní síla, kvalita, kvantita, zdroje T + 21 Personální ředitel

9. Organizace a řízení T + 21 Ekonomický ředitel

10. Dodavatelé, kvalita produkce, serióznost, spolehlivost, pružnost T + 21 Obchodní ředitel

11. Distribuční síť (velko a maloobchodníci, vlastní prodejny) T + 21 Obchodní ředitel
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II. STANOVENÍ HARMONOGRAMU ÚKOLŮ
1. ANALÝZA MINULÉHO VÝVOJE A SOUČASNÉHO STAVU 

Úkol Termín Odpovídá 

12. Konkurence (tuzemsko, zahraničí) T + 21 Obchodní ředitel

13. Spotřebitelská poptávka (objemy prodeje, chování spotřebitelů) T + 21 Obchodní ředitel

14. Hospodářská legislativa T + 21 Ekonomický ředitel

15. Obchodní legislativa (celní bariéry, vývozní a dovozní podmínky) T + 21 Obchodní ředitel

16. Pracovněprávní oblast T + 21 Personální ředitel

17. Politický vývoj a vliv na podnik T + 21 Marketingový ředitel

18. Zpracování SWOT analýz T + 21 Marketingový ředitel

19. Soustředění podkladů dle bodů 1-18 v útvaru marketingu T + 21 Garanti 

20. Vyhodnocení podkladů T + 31 Marketingový ředitel

21. Předání souhrnné zprávy poradě vedení T + 35 Marketingový ředitel

22. Projednání výsledné zprávy a případné požadavky na doplnění T + 51 Generální ředitel

23. Definování filozofie podniku T + 61 Vedení 35



II. STANOVENÍ HARMONOGRAMU ÚKOLŮ
2. PROGNÓZA VÝVOJE EXOGENNÍCH PODMÍNEK A PŘEDPOKLÁDANÉ VLIVY NA ROZVOJ PODNIKU

Úkol Termín Odpovídá 

24. Postavení odívání v hierarchii potřeb T + 91 Marketingový ředitel

25. Vývoj v oblasti dodavatelů a jejich podmínek T + 91 Obchodní ředitel

26. Ostatní zdroj (elektřina, plyn, voda) T + 91 Výrobní ředitel

27. Ekologické vlivy T + 91 Technický ředitel

28. Distribuční síť T + 91 Obchodní ředitel

29. Spotřebitelská poptávka a předpoklady vývoje T + 91 Marketingový ředitel

30. Konkurenční podniky (výrobní, importní) T + 91 Obchodní ředitel

31. Cenový vývoj T + 91 Obchodní ředitel

32. Hospodářská legislativa T + 91 Ekonomický ředitel

33. Obchodní legislativa T + 91 Obchodní ředitel

34. Pracovně právní oblast, vliv na pracovní síly T + 91 Personální ředitel
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II. STANOVENÍ HARMONOGRAMU ÚKOLŮ
2. PROGNÓZA VÝVOJE EXOGENNÍCH PODMÍNEK A PŘEDPOKLÁDANÉ VLIVY NA ROZVOJ PODNIKU

Úkol Termín Odpovídá 

35. Pracovní síly, zdroje, kvalita T + 91 Personální ředitel

36. Politický vývoj v tuzemsku a v zahraničí a jeho vlivy na podnik T + 91 Marketingový ředitel

37. Předání podkladů útvaru podniku T + 91 Garanti 

38. Souhrnné vyhodnocení podkladů T + 105 Marketingový ředitel

39. Projednání návrhu strategie podniku ve vedení T + 126 Generální ředitel

40. Formulace strategických cílů na období 3 let T + 133 Generální + 

marketingový ředitel

41. Zahájení realizace jednotlivých útvarů T + 133 Odborné útvary

42. Konkretizace úkolů v rámci útvarů T + 135 Marketingový ředitel

43. Sběr a vyhodnocení marketingových informací průběžně Odborné útvary

44. Vyhodnocení vývoje, odchylky od předpokladů, návrhy korekcí průběžně Marketingový ředitel
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II. STANOVENÍ HARMONOGRAMU ÚKOLŮ
3. REALIZACE

Úkol Odpovídá Spolupráce 

1. Zhodnocení postavení odívání, směry rozvoje stylu odívání, 

módní směry

Technický ředitel –

modelárna 

Marketingový ředitel

2. Technická, ekonomická a obchodní analýza sortimentu Marketingový ředitel Technický, obchodní 

a ekonomický ředitel

3. Vývoj prodeje dle sortimentu a teritorií Obchodní ředitel Marketingový ředitel

4. Zhodnocení jednotlivých odběratelů Obchodní ředitel Marketingový ředitel

5. Zhodnocení dodavatelů materiálů a příprav Marketingový ředitel Technický ředitel

6. Zhodnocení konkurence Obchodní ředitel Marketingový ředitel

7. Analýza cenové oblasti Obchodní ředitel Ekonomický ředitel
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II. STANOVENÍ HARMONOGRAMU ÚKOLŮ
3. REALIZACE

Úkol Odpovídá Spolupráce 

8. Účinnost propagace Marketingový ředitel -

9. SWOT analýzy Marketingový ředitel Ekonomický, 

technický, obchodní, 

výrobní ředitel

10. Souhrnné zhodnocení pozice firmy Marketingový ředitel -

11. Návrh na zlepšení strategie firmy Marketingový ředitel -

12. projednání, zpřesnění a schválení definitivního znění 

strategie firmy, včetně úkolů k realizaci

Generální ředitel -

13. Zahájení realizace

14. Zpracování marketingového plánu Marketingový ředitel -
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PŘÍPRAVA MARKETINGOVÉHO ŘÍZENÍ V PODNIKU

 Takto zpracovaný plán postupu obdrží všichni pracovníci podniku, kterým jsou dané úkoly ukládány

 Harmonogram činností a úkolů řídících pracovníků na období několika měsíců

 Údaje jsou v průběhu realizace pravidelně kontrolovány a případně aktuálně pozměňovány
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MATICE RŮSTU PODNIKU

Strategie 
pronikání

Strategie 
rozvoje 
výrobku

Strategie 
rozvoje trhu

Strategie 
diversifikace
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Výrobek

Stávající Nový

 Cílené zjišťování příležitostí růstu firmy 

 4 možná strategická řešení



1. STRATEGIE PRONIKÁNÍ (PENETRACE)

 Hlubší a intenzivnější proniknutí na stávající trh se stávajícími produkty s cílem dosáhnout vyššího obratu

 Vhodná pro výrobky v počátečním stadiu jeho životního cyklu (zaváděn do prodeje)

 Může podpořit prodej propagací, informovaností zákazníků, dalším zvyšováním kvality či jeho užitné hodnoty

42

Strategie 
pronikání



2. STRATEGIE ROZVOJE TRHU

 Nabízení stávajícího výrobku na nových trzích

 V případě, že je stávající trh nasycen (nebo pokud je podnik z trhu vytlačován konkurencí)

43

Strategie 
rozvoje trhu



3. STRATEGIE ROZVOJE VÝROBKU

 Snaha prosadit se na plně obsazeném trhu novým výrobkem

 Snaha neztratit své zákazníky, proto je oslovuje inovovaným výrobkem
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4. STRATEGIE DIVERSIFIKACE

 Nabídnutí zcela nových výrobků na novém trhu

 Riziková strategie – podnik velmi často vstupuje na území konkurence 

 Je i finančně náročná, nákladná na propagaci a získání distribučních kanálů apod. 
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KLÍČOVÉ POJMY Z OBLASTI PLÁNOVÁNÍ

 Obecné cíle

 Strategické cíle

 Dílčí cíle

 Individuální cíle

 Soustava plánů

 Prognózy

 Vize

 Druhy plánů

 Strategický, taktický, 

operativní plán

 Dlouhodobý, 

střednědobý, 

krátkodobý plán

 Fáze tvorby plánů

 Fáze přenosu obsahu 

plánů
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OTÁZKY K TÉTO OBLASTI

 Co rozumíme pod pojmem vize, mise, prognóza a plán? Jak se liší?

 Jak byste definovali pojem plán, jaké nezbytné části musí mít?

 Proč hovoříme o soustavě plánů, jak na sebe plány navazují?

 Jaké fáze tvorby a přenosu plánů rozeznáváme?

 Jaké typy plánů rozeznáváme a podle jakých hledisek je rozlišujeme?
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PŘÍKLADY TESTOVÝCH OTÁZEK

1. Věta „Nebude-li pršet, nezmoknem“ je:

a) Prognóza

b) Vize

c) Plán 

2. Strategické plány jsou spíše plány:

a) Dlouhodobé

b) Střednědobé

c) Krátkodobé

3. Mezi povinné a charakteristické prvky plánu nepatří:

a) Stanovení cíle

b) Stanovení prostředků

c) Stanovení možností

4. Postupy jsou plány, které:

a) Nemají podobu chronologických posloupností požadovaných 
činností

b) Nepředstavují návody, které podrobně a přesně určují, jakým 
způsobem mají být určité činnosti provedeny

c) Nepředstavují určení dlouhodobých základních cílů

5. V Shakespearově hře Romeo a Julie při známé balkonové 

scéně říká Romeo Julii: „Nemám nic jiného v plánu než být 

s tebou jen chvilku šťasten“. Je to:

a) Plán strategický

b) Plán taktický

c) Plán operativní
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PŘÍKLADY TESTOVÝCH OTÁZEK – ODPOVĚDI 

1. Věta „Nebude-li pršet, nezmoknem“ je:

a) Prognóza

b) Vize

c) Plán 

2. Strategické plány jsou spíše plány:

a) Dlouhodobé

b) Střednědobé

c) Krátkodobé

3. Mezi povinné a charakteristické prvky plánu nepatří:

a) Stanovení cíle

b) Stanovení prostředků

c) Stanovení možností

4. Postupy jsou plány, které:

a) Nemají podobu chronologických posloupností požadovaných 
činností

b) Nepředstavují návody, které podrobně a přesně určují, jakým 
způsobem mají být určité činnosti provedeny

c) Nepředstavují určení dlouhodobých základních cílů

5. V Shakespearově hře Romeo a Julie při známé balkonové 

scéně říká Romeo Julii: „Nemám nic jiného v plánu než být 

s tebou jen chvilku šťasten“. Je to:

a) Plán strategický

b) Plán taktický

c) Plán operativní
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PROSTOR PRO DOTAZY
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