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 Abstrakt 

 Príspevok prezentuje vybrané prístupy k 
znižovaniu nákladov v aktuálnych podmienkach 
globálnej krízy. Analyzuje reinžinieringový prístup, 
metódu Kaizen, prax IT firiem a automobilovej 
výroby. Zdôrazňuje pružnú reakciu na meniace sa 
podmienky a potrebu implementácie klasických a 
inovačných techník manažmentu nákladov. 

Kľúčové slová automobilová výroba, globálna  
kríza, redukcia nákladov 

Abstract 
 This article deals with specific principles 

of cost reduction in present conditions of global 
crisis. It analyzes reengineering approach, Kaizen, 
best practices in IT firms and automotive producers. 
There is emphasized the flexible reaction on 
changing conditions and need of implementation of 
traditional and innovation techniques of cost 
management.         
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ÚVOD 

Súčasná ekonomická situácia si vyžaduje 
strategický prístup k znižovaniu nákladov. 
Spoločnosti dosahujúce vysokú výkonnosť  úspešne 
znižujú celkové náklady výrazne a dlhodobo.  

V situácii, keď sa spomalenie ekonomiky  
prejavilo po celom svete, sa znižovanie nákladov 
stáva pre manažérov prioritou viac ako kedykoľvek 
predtým. Hľadajú sa nové riešenia a použitie 
overených postupov v nových podmienkach. 

Z rozsiahleho súboru techník a metód 
manažmentu nákladov tento príspevok analyzuje 
reinžinieringový prístup, metódu Kaizen, prax IT 
firiem a automobilovej výroby. 

REINŽINIERINGOVÝ PRÍSTUP K 
NÁKLADOM 

Reinžiniering považuje znižovanie 
nákladov za jednu zo zložiek stratégie [2]: 

• Revitalizácia podnikovej kultúry,  
• Znižovanie výrobných nákladov, 
• Reštrukturalizácia výrobného programu, 
• Prestavba výrobných systémov, 
• Optimalizácia procesov, 
• Globalizácia podnikania. 

Racionalizačné postupy sú zamerané nasledovne: 

Osobné náklady sú pri racionalizácii 
spravidla redukované ako prvé. Dôvodom je vysoký 
podiel osobných nákladov napr. v strojárstve (25-35 
%), potreba rastu miezd (nepomer k parametrom 
EÚ, sociálna stratégia), produktivita verzus kvalita, 
štruktúrna nevyváženosť (jednicoví a režijní 
pracovníci, THP). Racionalizačné postupy sú: 
optimalizovaný počet a štruktúra pracovníkov, 
zvýšenie využitia pracovných kapacít, 
viacprofesnosť a mobilita pracovníkov, zvyšovanie 
produktivity práce, automatizácia a nové 
technológie, organizácia práce, motivovanie 
pracovníkov, externá kooperácia (spin - off), presun 
nevyužitých kapacít do externej kooperácie. 

Zásoby prinášajú viazanie obežného 
kapitálu a dodatočné náklady na spravovanie zásob  
(skladovanie, manipulácia, administratíva). Zásoby 
neprinášajú pridanú hodnotu, sú "nutným zlom". 
Redukciu zásob umožňuje skrátenie výrobného 
cyklu, eliminácia prerušení výrobného toku a 
integrácia výrobných operácií. Štrukturálnym 
opatrením v oblasti zásob je realizácia logistiky 
typu JIT: 

• nákup podľa potrieb v malých dávkach 
(zásoby materiálov) 

• výroba podľa zákazok (zásoby 
hotových výrobkov) 

• riadenie materiálových tokov 
(rozpracovaná výroba). 

Nadbytočné výrobné zdroje - mnoho  
podnikov  má nadbytočné strojové a priestorové 
kapacity. Nadbytočné zdroje majú diferencovanú 
štruktúru: technicky a morálne zastaralé kapacitne 
nevyužiteľné v reálnom trhovom prostredí resp. 
čiastočne aktivizovateľné. Typické postupy 
racionalizácie sú: kritická analýza využiteľnosti 
výrobných zdrojov a v súlade so stratégiou 
rozhodnutie o likvidácii, predaji alebo prenájme 
alebo retrofit a rekonfigurácia na nové úlohy. 

Procesové úspory nákladov nesmú 
negatívne ovplyvniť kvalitu, výkonnosť a 
spoľahlivosť výroby. Základná orientácia zlepšení 
je na výrobnú plochu (technologické spracovanie, 
materiálový tok, technická obsluha výroby a iné) 
a na úspory v administratívnych procesoch a 
infraštruktúre. Typové postupy sú:  

• technologickosť výrobkov, štandardizácia a 
typizácia procesov, 

• monitorizácia procesov, preventívna údržba 
strojov, rýchle zoraďovanie nástrojov, 

• optimalizácia technologických parametrov, 
• koncentrácia operácii, paralelné práce, 

viacstrojová obsluha, 
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• iniciatíva pracovníkov pôsobiacich v 
procesoch, zlepšovateľstvo. 

Finančné náklady sa v krízovom období 
dostávajú do popredia s ohľadom na zdražovanie 
úverov, rast pohľadávok a podobne. Typové 
postupy sú: reštrukturalizácia úverov, opatrenia v 
oblasti riadenia pohľadávok a záväzkov a prísne 
riadenie finančných tokov. 

Náklady na energie sú zdrojom úspor aj v 
období relatívnej stability. Mnoho podnikov má 
vysokú energetickú náročnosť výroby a zastaralé 
energetické systémy. Postupy: redukcia priestorov, 
zatepľovanie, inovácia energetických systémov, 
energeticky úsporné technológie, organizačné 
opatrenia (monitorizácia, motivovanie úspor, 
technické riešenia).  

Organizácia programu znižovania 
nákladov: 
1. Analýza východiskového stavu 
2. Systém merania produktivity (ukazovatele, 

referenčné ciele) 
3. Spracovanie projektov racionalizácie 

- integrácia do stratégie 
- procesové riešenia 

4. Zapojenie pracovníkov 
- úlohy vrcholového manažmentu 
- vytvorenie pracovných skupín, činnosť 

pracovných skupín 
5. Realizácia zlepšení 

- jednorázové a kontinuálne zlepšenia 
- hodnotenie efektívnosti, motivácia. 

KAIZEN JE AKTUÁLNY AJ V 
PODMIENKÁCH KRÍZY 

KAIZEN je najznámejšou metódou 
sústavného zlepšovania založeného na tvorivom 
myslení pracovníkov. Kaizen znamená: 
KAI – zlepšovanie (všetko sa dá zlepšiť, každý 
výrobok, technologický postup, pracovná činnosť, 
výrobný systém), 
ZEN – zlepšovanie je neustále, reaguje na každú 
novú možnosť, zmenu podmienok, novú informáciu 
a môže sa na ňom podieľať každý pracovník.  

Kaizen preferuje zlepšovanie produkcie v 
zameraní na zákazníkov, zlepšovanie všetkých 
procesov v hodnotovom reťazci podnikových 
činností, pri súbežnom znižovaní nákladov.  
Cieľom zlepšovania je odstrániť nedostatky, ktoré 
japonskí manažéri označujú ako „3MU“. Je to 
interpretácia troch japonských slov, ktoré 
symbolizujú tie činnosti, ktorých sa musí podnik 
bezpodmienečne zbaviť, ak chce, aby sa pri riešení 
jeho problému dosiahlo rozumnejšie riešenie a 
vyššia účinnosť. Význam „3MU“ je priamo 
vzťahovaný k redukcii nadbytočných nákladov:  

MURI - prebytky, preťaženia, 
MUDA - straty, plytvania, 
MURA - nerovnomernosť, odchýlky. 

Rozdiely medzi tradičným prístupom 
k riadeniu nákladov a metódou Kaizenu sú 
špecifikované v tab. 1. 
Tab. 1 Porovnanie prístupov k riadeniu nákladov 
Štandardné metódy 
- koncept riadenia nákladov 
- analýza súčasných podmienok 
- dosiahnutie štandardov nákladov 
- ročné stanovovanie štandardov 
- porovnávanie aktuálnych nákladov a štandardov
Kaizen 
- koncept redukcie nákladov 
- analýza možností zlepšovania 
- dosiahnutie redukcie nákladov 
- mesačné ciele pre redukciu 
- porovnávanie cieľov a skutočnej redukcie 

 
V metóde Kaizen je redukcia nákladov 

zohľadnená už pri vývoji výrobku. Napríklad 
automobilové firmy uplatňujú nasledovný postup: 
1. Plán výroby, distribúcie a predaja (vrátane 

projekcie zisku) 
2. Projektovanie nákladov materiálov a súčastí 
3. Plán racionalizácie výroby (redukcia výrobných 

nákladov) 
4. Plán personálnych nákladov (priama práca 

a servisné služby)  
5. Plán investícií (uplatnenie princípov redukcie 

nadbytočnosti) 
6. Plán doplňujúcich nákladov (výdavky na 

prototyping, údržbu, podporu predaja, 
administratívu a pod.). 

ZNIŽOVANIE NÁKLADOV PODĽA PRAXE 
IT FIRIEM 

Podľa Accenture [1] v minulosti sa 
znižovanie nákladov podľa praxe IT firiem týkalo 
najmä dvoch oblastí  
• nepovinných nákladov (v zmysle nákladov, 

ktoré možno upravovať v závislosti od aktuálnej 
situácie, napr. kapitálové investície do  inovácií, 
obnovy technológií atď., ktoré je nevyhnutné 
realizovať z pohľadu dlhodobej profitability, ale 
na druhej strane sa dajú odložiť na neskoršie 
obdobie);  

• výdavkov vyčlenených na rast biznisu.  
Spolupráca IT spoločností s firmami 

majúcimi ambíciu stať sa vysoko výkonnými 
podnikmi, ktoré majú záujem strategicky znížiť 
svoje náklady, sa začína diskusiou o tom, ako by 
mal vyzerať želaný  rozpočet. V takomto rozpočte 
je výrazne zmenený pomer nákladov v prospech 
variabilných, voliteľných výdavkov a v neprospech 
nevyhnutných výdavkov, vyvolaných napríklad 
investíciami z predchádzajúceho obdobia, pričom v 
mnohých prípadoch ide o výdavky, ktoré prinášajú 
veľmi malú  hodnotu. 
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Celé úsilie je zamerané na izolovanie a 
odstránenie „skrytých“ nákladov – tieňových aktív 
a infraštruktúry v rámci organizácie. Je to praktická 
cesta k zabezpečeniu dosiahnutia zníženia nákladov 
a vysokej výkonnosti, a nie dosiahnutia jedného 
cieľa na úkor druhého.  

Spoločnosť Accenture zistila, že vysoko 
výkonné  organizácie pre dlhodobo udržateľný 
prístup k znižovaniu nákladov zvyčajne prejdú 
trojfázovou cestou. Tento prístup nielen podporuje 
zmeny, ktoré v budúcnosti prinesú väčšie úspory, 
ale podporuje aj rast a inovácie. Odporúčania: 
1. Minimalizovať: najskôr treba identifikovať 

oblasti so zreteľnými a okamžitými 
možnosťami na úsporu nákladov.  

2. Optimalizovať: následne sa treba zamerať na 
efektívnejšie riadenie súčasnej prevádzky 
prostredníctvom lepšieho využitia aktív, teda 
zbavovať sa nepotrebných aktív a znižovať 
priemerné jednotkové náklady na prevádzku 
IT.  

3. Redizajnovať: potom je potrebné zrealizovať 
štrukturálne zmeny zamerané na výkonný a 
efektívny  prevádzkový model. 

PRÍSTUPY AUTOMOBILOVÉHO 
PRIEMYSLU  V PODMIENKACH KRÍZY 

V podmienkach krízy je kľúčovou 
stratégiou zníženie nákladov tak, aby nebol 
ohrozený potenciál rastu pre post krízové obdobie.  

Metóda mechanicky znížiť stav 
zamestnancov o 10-20%, presne o koľko sa znížil 
dopyt, sa nepovažuje   za správnu.   

Optimálny prístup k redukcii nákladov 
môžeme dokumentovať výsledkami výskumnej 
štúdie KPMG [3], kde 200 špičkových manažérov 
automobilového priemyslu na celom svete stanovilo 
preferencie a príležitosti pre znižovanie nákladov 
pre nasledujúcich 5 rokov (obr. 1). 

Sú to inovácie výrobných procesov - 70%, 
inovácie materiálov - 60%, relokácia výroby 59%, 
optimalizácia dodávateľskej siete 58%, redukcia 
režijných nákladov 50%, podniková 
reštrukturalizácia 48% a znižovanie priamej práce   
29%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Znižovanie počtu pracovníkov je teda nutné až po 
vyčerpaní ostatných možnosti znižovania nákladov. 
 
ZÁVER 

Autoritatívne presadzovanie zásadných 
manažérskych rozhodnutí v „zlých časoch“ kladie 
vyššie nároky na ich kvalitu. Nedomyslené 
opatrenia (radikálne prepúšťanie, obmedzenie 
marketingových a inovačných aktivít) možno 
krátkodobo niečo ušetria, no v pokrízovom období 
si vynútia omnoho vyššie výdavky na nápravu 
„škôd“ (strata trhov, firemná kultúra a ľudské 
zdroje, komunikačné medzery a pod.). 

Globálna hospodárska kríza núti 
podnikateľský sektor znižovať a reštrukturalizovať 
vlastné výdavky, dôkladnejšie optimalizovať svoje 
náklady a zamedziť plytvaniu, manažment musí 
neodkladne pristúpiť k strategickým opatreniam, 
ktoré naštartujú prevádzky po obnovení 
hospodárskeho rastu. 
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Obr.1 Príležitosti znižovania nákladov v automobilovej výrobe v pokrízovom období 


