
Pan L. a zombie

Vztah mezi mnoÏstvím produkce a její ziskovostí:
Proã neplatí jednoduchá schémata a jak fie‰it skuteãné
problémy v praxi

Je tomu uÏ pár let. Pan L. se tenkrát povaÏoval za ãlovûka s relativnû klidn˘m zamûst-
náním.

Jako controller podniku, zab˘vajícího se v˘robou obuvi, Ïil sv˘m vnitfiním rytmem
uzávûrek, rozborÛ a nejvût‰ím stresem, jak˘ si umûl pfiedstavit, byl zaseknut˘ papír
v tiskárnû ãtvrt hodiny pfied termínem prezentace v˘sledkÛ.

Jak hluboce se m˘lil! Kdo nezaÏil to, co L., tûÏko by uvûfiil, Ïe controller mÛÏe b˘t
stejnû exponován jako pilot pfiistávající s letadlem bez podvozku nebo chirurg pfied vy-
jmutím nefunkãního orgánu z tûla pacienta, a v situacích, jako je ta následující, pÛjde
dokonce o jedno i druhé zároveÀ.

Pfiedstavte si sami sebe ve spoleãnosti, která úspû‰nû restrukturalizovala svÛj v˘rob-
ní program, na‰la nové a dlouhodobé zákazníky a je plna oãekávání, co se t˘ãe té nejbliÏ‰í
budoucnosti. Máte za sebou razantní boj s náklady, dlouhé období plné neustál˘ch
slibÛ, Ïe zlep‰ení je za dvefimi. Atmosféra netrpûlivosti houstne kaÏd˘m dnem, aÏ by se
dala krájet.

Jednoho dne je to koneãnû tady: v˘sledek mûsíce prosince sice rok nezachrání, ale jak
se fiíká, konec dobr˘ v‰echno dobré. ProtoÏe zájem zákazníkÛ nadále roste, vsadili byste
cokoli nato, Ïe slab˘ zisk ze závûru roku pÛjde v dal‰ích mûsících je‰tû nahoru.

Za takové situace se ov‰em dosahované v˘sledky zaãnou zniãehonic a zcela nepocho-
pitelnû znovu pfievracet do ztráty. V˘sledky, které pan L. mûsíc po mûsíci reportoval
sv˘m nadfiízen˘m, vypadaly nûjak takto:

období prosinec leden únor bfiezen
trÏby (tis. Kã) 2 515 2 554 2 873 2 969
hospodáfisk˘ v˘sledek (tis. Kã) 115 –56 –63 –66

Prodávalo se tedy skuteãnû více a více. Jenom plus pfied v˘sledkem z prosince uÏ za-
se vystfiídalo staré známé mínus. Navíc, ztráta v dal‰ích mûsících byla tím vût‰í, ãím
více se podnik pokou‰el ãelit nepfiíznivému v˘voji vy‰‰í obchodní a v˘robní aktivitou.
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Snad jenom tehdy, kdyÏ ony dlouhé dny nervózního ãekání na kaÏd˘ náznak zlep‰e-
ní opravdu zaÏijete, dokáÏete pochopit pocit controllera, kter˘ má tento v˘voj zdÛvodnit.

Marnû se snaÏíte pfiipravit jednoduché anal˘zy, které by mohly ukázat snadno od-
stranitelnou chybu v evidenci skladÛ, nebo – pofiád je‰tû dobfie vysvûtliteln˘ – problém
s nákupními cenami. Navíc i celková spotfieba materiálu ve v˘robû (ve druhé kapitole
jsme pouÏili termín jednicov˘, tedy snadno kontrolovateln˘ oproti spotfiební normû)
ukazuje, Ïe v‰echno jde podle normy, dokonce o nûco lépe.

Mraziv˘ chlad v zádech, kdyÏ se na vás upírají zraky v‰ech tûch, ktefií dfiíve tak rádi
dávali najevo, jak se bez controllerÛ klidnû obejdou, a nyní ãekají zdÛvodnûní právû od
vás, nemá daleko k noãním mÛrám.

Pan L., kterého ti nejotrlej‰í ve firmû bez skrupulí naz˘vali obtíÏn˘m hmyzem, ve své
miniaturní kanceláfii ãasto sníval, jak jeho funkce získá u spolupracovníkÛ vût‰í váÏnosti.

Najednou ta chvíle nastala, ale radost z toho rozhodnû nemûl.

Jako v hororu: Zombie mezi námi

Jev, o kterém je fieã, má skuteãnû ponûkud mysteriózní pozadí. V sortimentu,
kter˘ firma vyrábí, se vynofiil „zombie“, kter˘ moÏná dlouho ãekal na svoji pfií-
leÏitost. Nejde o skuteãnou oÏivlou mrtvolu, i kdyÏ jisté projevy jeho existence
k ní nemají daleko.

„Zombie-produktem“ je v˘robek nebo sluÏba, kter˘ zaãne v˘znamn˘m zpÛ-
sobem konzumovat zdroje, aniÏ by na sebe kdykoli dfiíve upoutal jakoukoli po-
zornost. PÛsobí zejména v oblasti reÏií a ãasto nezanechá vÛbec Ïádnou stopu
ve spotfiebû jednicov˘ch nákladÛ, kde bychom jej mohli odhalit mnohem snáze.
Tak jako u skuteãn˘ch zombie, jeho fatální vliv mÛÏe b˘t fiadu mûsícÛ utlumen,
takÏe vypadá nev˘raznû, úplnû jako „mrtv˘“.

Zombie, jak pozdûji ukáÏeme, mívá mnoho rÛzn˘ch podob: v˘robek pro zá-
kazníka, kter˘ si Ïádá nepfieberné mnoÏství drobn˘ch sluÏeb spojen˘ch s do-
dávkou, v˘robek s vysok˘m nárokem na urãit˘ typ ãinnosti, kter˘ brzo vyãerpá
ve‰kerou va‰i kapacitu pro ten úãel vyhrazenou, nebo tfieba v˘robek pfiijat˘
k hromadné v˘robû, jehoÏ realizace v‰ak naráÏí na logistické nebo kvalitativní
problémy. To v‰e fiadu mûsícÛ nebudí Ïádnou pozornost, aÏ najednou.

âas zombie pfiichází, kdyÏ podnik ofenzivnû zvy‰uje svou aktivitu. Tehdy
„vstává z hrobu“, poÏaduje stále více zdrojÛ, proráÏí bariéru nev˘znamnosti
a s tím, jak roste, se stává je‰tû hladovûj‰ím. Jen si pov‰imnûte jeho charakteris-
tik z pfiedchozího odstavce, v‰echny do jediné se zv˘razÀují, jakmile rozsah pro-
dukce zombie narÛstá. Problém není jen v tom, Ïe si zombie uzurpuje ze spo-
leãného balíku mnohem více, neÏ slu‰nû se chovající prÛmûrn˘ v˘robek, se
kter˘m poãítají úãetní. Správn˘ zombie umí pfii svém rÛstu balík potfiebn˘ch
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zdrojÛ patfiiãnû nafouknout, takÏe stejné vûci jsou najednou nepochopitelnû
draÏ‰í. Nûkolik pfiíkladÛ:
� V˘roba je pfietíÏena a rostou prostoje z logistick˘ch (nestíháte uvolÀovat místo

nov˘m zásobám) nebo materiálov˘ch dÛvodÛ (dodavatelé nestíhají dodávat).
� Pracuje se pfiesãas, o svátcích, ãasto jenom na jedné urãité lince, aãkoli v pro-

vozu musí b˘t udrÏován cel˘ areál.
� Dûlníci zaskoãeni návalem stejného druhu práce, po ãemÏ vÏdy volali, ne-

pfiiznávají problémy s udrÏením kvality a dále omezují kapacitu tajnou opra-
vou zmetkÛ.

� PfietíÏení pracovníci obsluÏn˘ch ãinností chybují, ãímÏ vznikají mimofiádné
náklady.

� Stále více ãinností se neprovádí v podniku, ale nakupuje zvenãí.

Je‰tû pfiedtím, neÏ spoleãnû vyrazíme na lov, v‰ak musíme vyjasnit jednu
otevfienou záleÏitost.

(Ne)pfiirozená oãekávání a skuteãnost

Nejspí‰ vám nepfiipadne nepfiirozené, pokud dokáÏete podnikat se ziskem, po-
Ïadovat více zisku v pfiípadû, Ïe trÏby z prodeje va‰ich v˘robkÛ nebo sluÏeb dá-
le porostou. Aãkoli ani tato vûc není vÛbec tak samozfiejmá, jak by se zdálo, vût-
‰ina podnikatelÛ bude mít oãekávání je‰tû mnohem vy‰‰í.

I tehdy, pokud jsou ve ztrátû, jsou vût‰inou ochotni vsadit cokoli nato, Ïe pfii
dostateãnû velkém zájmu zákazníkÛ by stejné jejich produkty byly urãitû zisko-
vé. CoÏ zjevnû není jen tak.

Vydûlávám-li 2 koruny na kuse, pak na padesáti prodan˘ch kusech vydûlám
rovnou stovku. Pokud je ale v˘sledkem prodeje jednoho kusu koruna ztráty, jak
mohu na padesáti nebo je‰tû podivnûji pûti stech kusech naopak vydûlat?

StûÏí bychom mohli odpovûdût na tuto otázku, pokud by první, samozfiejmû
se tváfiící tvrzení bylo správnû. Ve skuteãnosti se zisk u vût‰ího poãtu kusÛ ne-
bude násobit, coÏ dá na stranû druhé ‰anci, aby ani ztráta nemusela podléhat
tvrdému zákonu pfiímé úmûry.

V souvislosti se spotfiebou zdrojÛ a vznikem nákladÛ jsme pouÏili jiÏ mnoho
rÛzn˘ch termínÛ. ¤eã byla ve druhé kapitole o jednicov˘ch nákladech s kuso-
vou spotfiební normou a jejich opaku, nákladech reÏijních. Upozornili jsme také
(a to jiÏ v kapitole první) na problémy spojené s hledáním cesty od spotfieby
zdroje ke konkrétním v˘robkÛm nebo sluÏbám a oznaãili související náklady ja-
ko nepfiímé. Opakem nepfiím˘ch nákladÛ jsou samozfiejmû „náklady pfiímé“,
a my jsme ve tfietí kapitole s pfiedstihem poukázali na jejich nejvût‰í (nikoli v‰ak
jedinou) skupinu, pfiímé nákupy.

Obû tyto dvojice charakteristik: pfiímé – nepfiímé, jednicové – reÏijní, mají pro
zachycení sloÏitosti otázek fiízení nákladÛ zcela zásadní v˘znam, jak v této knize
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bude ukázáno je‰tû mnohokrát. Favoritem praxe v‰ak zÛstává úplnû jiná 
dvojice charakteristik nákladÛ reprezentovaná pojmy „fixní“ a „variabilní“.

Proã tomu tak je, souvisí s otázkou z úvodu této podkapitoly. Jak mohu vy-
dûlat na vût‰ím poãtu prodan˘ch produktÛ nebo sluÏeb, kdyÏ jeden kus, obec-
nû jedna mnoÏstevní jednotka sama o sobû je ztrátová?

Bod zvratu a jak jej najít

Pfiíãinou jsou právû fixní náklady a situace, kterou oznaãujeme jako „bod zvra-
tu“ (angl. Break-even-point, BEP). Na níÏe uvedeném grafu je zkratkou BEP
oznaãeno takové mnoÏství prodeje, pfii kterém se protíná pfiímka celkov˘ch tr-
Ïeb s pfiímkou celkov˘ch nákladÛ. Obû ãáry jsou do grafu zaneseny tak, Ïe po-
zice jednotliv˘ch bodÛ na svislé ose znamená mnoÏství penûz, pozice na vodo-
rovné ose poãet prodan˘ch mnoÏstevních jednotek. U trÏeb je jasná pozice
poãáteãného bodu: pokud nic neprodáme, nemáme Ïádné peníze. âára pak mí-
fií pfiímo vzhÛru, protoÏe pfii stál˘ch cenách jistû platí, Ïe s prodan˘m dvojná-
sobn˘m mnoÏstvím inkasujeme také dvojnásobek v trÏbách atd.

Druhou, ãervenou ãáru pfiedstavující celkové náklady bychom do grafu nejspí‰
okamÏitû nezakreslili. Její umístûní v grafu je dáno pozicí dvou pomocn˘ch ãár-
kovan˘ch pfiímek, které jsme oznaãili názvy „Fixní náklady“, resp. „Variabilní ná-
klady“. âára odpovídající celkov˘m nákladÛm je tvofiena body, kde na svislou osu
je vynesen vÏdy souãet hodnot, které mají na svislé ose stejnému mnoÏství odpo-
vídající body obou pomocn˘ch pfiímek, tedy variabilních a fixních nákladÛ.
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Ano, tento graf vychází z pfiedpokladu, Ïe celkové náklady firmy lze vÏdy beze
zbytku rozdûlit na náklady fixní a variabilní; jsou tedy souãtem obou poloÏek.

Fixní náklady jsou v grafu zaznaãeny vodorovnou pfiímkou, musí b˘t tedy
nemûnné, aÈ je mnoÏství prodeje jakékoli. Není na první pohled nijak tûÏké ta-
kové náklady skuteãnû najít. V kaÏdé firmû utratíte urãité peníze kaÏd˘ mûsíc
nebo kaÏd˘ rok nezávisle na tom, zda prodáváte nebo neprodáváte, a pfii stál˘ch
cenách by tedy hodnota tûchto nákladÛ pro firmu mûla b˘t také stále stejná. Jde
napfiíklad o peníze za pronájem, mzdy stálého personálu a podobnû.

Pozice pfiímky variabilních nákladÛ v grafu zase pfiipomíná pozici pfiímky
celkov˘ch trÏeb, jenom její sklon je niÏ‰í. Variabilní náklady si mÛÏeme pfied-
stavit jako náklady pfiím˘ch nákupÛ, zdrojÛ spotfiebovan˘ch do v˘robku nebo
sluÏby. Ve dvou mnoÏstevních jednotkách bude dvakrát více neÏ v jedné atd.
Konstrukce pomocné pfiímky variabilních nákladÛ by tedy probíhala stejnû jako
konstrukce pfiímky trÏeb; protoÏe v‰ak vÏdy budeme chtít, aby cena (trÏba) 
urãitû pokryla náklady ve‰ker˘ch spotfiebovan˘ch zdrojÛ, bude pfiímka trÏeb
pro libovolné mnoÏství prodeje vÏdy probíhat v˘‰e – pfiedstavovat více penûz 
– neÏ pfiímka variabilních nákladÛ.

Kdyby byl zisk rozdílem trÏeb a variabilních nákladÛ, choval by se celkov˘
zisk firmy pfiesnû tak, jak jsme pfiedpokládali v minulé podkapitole: rostl by ná-
sobnû s poãtem prodan˘ch mnoÏstevních jednotek produkce. PÛsobením fix-
ních nákladÛ v‰ak dostáváme jin˘ typ závislosti:
� Do jistého kritického mnoÏství (bodu zvratu) je v˘robek nebo sluÏba vÏdy

ztrátová. Je tomu tak proto, Ïe urãité zdroje musí b˘t spotfiebovány vÏdy,
v nezmûnûné mífie. Pfii nedostateãné úrovni prodeje nejsou náklady tûchto
zdrojÛ zcela pokryty rozdílem mezi trÏbou a variabilními náklady a v˘sled-
kem je celková ztráta.

� V bodû zvratu se takzvan˘ „krycí pfiíspûvek“ (angl. Contribution Margin,
CM, roz‰ífien˘ je i nûmeck˘ název Deckungsbeitrag, DB – na obrázku ‰rafo-
vaná plocha oznaãená „KP“ mezi obûma pfiímkami procházejícími poãát-
kem), tj. rozdíl mezi trÏbou a fixními náklady – pouÏije beze zbytku právû na
úhradu nákladÛ fixních. V˘sledek hospodafiení je nulov˘.

� Od bodu zvratu smûrem vzhÛru se dostavuje zisk, kter˘ je s rostoucím mnoÏ-
stvím prodeje rostoucí. Podnikání se teì uÏ chová pfiesnû, jak jsme pfiedpo-
kládali: zdvojnásobíme-li mnoÏství prodeje nad bodem zvratu, dosáhneme
dvojnásobného zisku atd.

Zombie se probouzí

VraÈme se nyní k pfiípadu zombie. ObÏivnutí zombie je názornû ukázáno na ní-
Ïe uvedeném obrázku. Pov‰imnûte si, Ïe po svém zmrtv˘chvstání zombie
„tloustne“ ve dvou smûrech: v jednotkovû spotfiebovan˘ch nákladech i podílu na
celkov˘ch trÏbách. Zatímco obsah objektu v horní polovinû grafu (znázorÀující
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velikost celkov˘ch trÏeb) se v situaci „Pfied (probuzením zombie):“ a „Po (pro-
buzení zombie):“ pfiíli‰ nezmûní, obsah objektu „Z“, pfiedstavujícího celkové ná-
klady spojené s problémov˘m zombie-v˘robkem, narÛstá v situaci „Po:“ dra-
matick˘m zpÛsobem, aÏ zapfiíãiní celkovou ztrátu – trÏby nepokr˘vají náklady,
coÏ je zejména vidût na oblasti oznaãené vykfiiãníkem, kterou zjevnû nezaplní
ani zisk z ostatních v˘robkÛ (‰rafovaná oblast pod obdélníkem nákladÛ ostatních
v˘robkÛ).

Co zpÛsobuje nárÛst nákladÛ spojen˘ch s produkcí zombie-v˘robku, jiÏ 
bylo zmínûno; nejãastûji jde o problémy spojené s pfietíÏením urãit˘ch ãlánkÛ v˘-
robního procesu, jeho úzk˘ch míst, která najednou pohlcují mnohem vût‰í
mnoÏství podnikov˘ch zdrojÛ, neÏ za normální situace.

Jasné v‰ak není, jak taková situace mÛÏe korespondovat s modelem v˘voje
fixních a variabilních nákladÛ v závislosti na mnoÏství prodeje, kter˘ je pfied-
stavován grafem bodu zvratu v minulé podkapitole. V situaci „Po (probuzení
zombie):“ jednoznaãnû prodáváme více, pfiesto je v˘sledkem ztráta, zatímco pfii
men‰ím objemu prodeje pfied probuzením zombie jsme byli evidentnû ziskoví,
tedy za bodem zvratu (staãí porovnat v ãásti obrázku „Pfied:“ obsah ‰edého ob-
jektu nad osou pfiedstavujícího celkové trÏby s obsahy dvou men‰ích objektÛ
pod osou, fialového a ãerveného, pfiedstavujících celkové náklady – pfievaha 
trÏeb, tedy v˘nosÛ je vyznaãena jako ‰rafovaná nebarevná oblast ve spodní 
ãásti obrázku).

DÛsledek takového v˘voje je zobrazen na dal‰ím obrázku: âervená ãára cel-
kov˘ch nákladÛ musela v grafu protnout ‰edou ãáru znázorÀující celkové trÏby
dvakrát: jednou, abychom se dostali za bod zvratu v situaci „Pfied:“, podruhé,
aby v situaci „Po:“ mohly b˘t celkové náklady opût vy‰‰í neÏ celkové trÏby. 
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Muselo tedy dojít k jejímu zakfiivení, coÏ ale znamená, Ïe ohlednû rÛstu zisku
pfii rÛstu prodeje nemÛÏeme pfiedpokládat vlastnû vÛbec nic.

Kde se stala chyba

Jak to tedy je s bodem zvratu? Má pravdu jednoduch˘ a názorn˘ obrázek, nebo
je nutno uznat, Ïe praxe je mnohem sloÏitûj‰í? A pokud ano, kde v tak názorném
modelu jsme mohli udûlat chybu?

BudiÏ fieãeno pfiedem: V˘znam stanovení bodu zvratu je obecnû manaÏery
pfieceÀován a málokdo z jeho pfiíznivcÛ si je skuteãnû vûdom jeho podmínûné
platnosti. Ve vût‰inû pfiípadÛ je tato podmínûnost natolik silná, Ïe odsunuje
praktick˘ v˘znam nûkam do kategorie v˘ukov˘ch pomÛcek. Hlavní v˘hrady
jsou následující:

1. Model fixních a variabilních nákladÛ podniku v grafu bodu zvratu poãítá
s nezakfiiven˘m pfiímkov˘m (lineárním) rÛstem nákladÛ variabilních a „abso-
lutní nemûnností“ – vodorovností pfiímky – nákladÛ fixních. Obû tyto vlastnos-
ti jsou ov‰em idealizované: variabilní poloÏky nákladÛ mohou b˘t nûkdy v gra-
fu bodu zvratu reprezentovány zakfiiven˘mi ãarami, a to jak smûrem dolÛ od
ideální pfiímky, tak i smûrem nahoru. Pfiíkladem zakfiivení smûrem dolÛ mÛÏe
b˘t pÛsobení mnoÏstevních slev pfii nákupu zdrojÛ, opaãné zakfiivení mÛÏe b˘t
zpÛsobeno zase niÏ‰í efektivitou lidí nebo strojÛ pfii vy‰‰ím neÏ optimálním za-
tíÏení, pfiípadnû vy‰‰ími náklady na vyhledávání dal‰ích zákazníkÛ, jak ukazu-
je následující obrázek:
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