Úspory - úsporná řešení - úsporné opatření - zdroje úspor
Úspory jsou nezbytnou součástí procesu zvyšování konkurenceschopnosti a
zisku
Pro zvýšení a zajištění konkurenceschopnosti, prosperity a zisku je nezbytné snížení cen
produktů a služeb, neboť pro zákazníky a koncové spotřebitele je rozhodující především jejich
cena a je tedy nutné snížit výrobní, prodejní nebo jiné náklady.
Snížení nákladů můžeme dosáhnout úsporou, úsporným řešením nebo úsporným opatřením,
zavedeným do praxe na základě analýzy, vyhledání a odhalení skrytých možností a rezerv ve
všech možných oblastech, a to i bez dalších větších nákladů a investic.
Výrazných úspor můžeme dosáhnout zejména snížením nákladů v oblasti úsporou
materiálů, surovin, energií, zaměstnanců, zjednodušením a zefektivněním technologických
procesů výroby, odbytu, prodeje, konstrukční změnou produktu apod.

Zdroje úspor jsou v zefektivnění produkce snížením nákladů na
výrobu a odbyt:
• zvýšení produktivity / technické zlepšení, změna konstrukce, procesu, postupu, inovace,
know-how,
• nižší náklady produkce / lepší využití kapacit, energií a personálu, úspory materiálu,
dopravy a odbytu,
• jiné řešení podle možností / využití skrytých možností produkce a odbytu, vyřazení
konkurence z trhu.
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Oblasti řešení úsporných opatření a skryté zdroje významných
úspor
• produkty / konstrukční řešení produktu, sloučení funkcí, zjednodušení, zmenšení počtu
komponentů, úprava parametrů, inovace produktu nebo služby,
• výrobní náklady / produktivnější technologie výroby, postupy, procesy, operace,
automatizace, robotizace, hi-tech, zpracování, montáž, povrchová úprava, obal,
• materiály a suroviny / menší spotřeba, efektivnější využití, náhrady, náhražky,
subdodávky, vlastní zdroje, levnější suroviny, hmoty, média, materiály, komponenty,
• energie / snížení spotřeby, změna, hospodárný provoz, zamezení úniku a plýtvání,
energeticky méně náročné technologické postupy a procesy, méně operací a kratší,
• personál / nahrazení pracovní síly zavedením mechanizace, automatizace a robotizace do
praxe, sloučení funkcí, využití pracovní doby a času, racionalizace,
• odbyt a prodej / zjednodušení a zefektivnění distribuce, prodej, odbyt, doprava,
skladování, reklamace, instalace, údržba, opravy, servis, recyklace,
• jiné zdroje úspor / komunikace, reklama, výrobní prostředky, využití technologie, stroje
a zařízení, budovy, provozy, pozemky, využití zařízení netradičním způsobem.
Oblasti a zdroje se mění podle potřeb zadavatele, podle jeho specifických a konkrétních
požadavků a situace.
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Úsporná řešení a úsporná opatření jsou výhodná pro všechny, kteří potřebují rychle zvýšit
svou efektivitu, konkurenceschopnost, prosperitu a zisk.
Všechny tyto činnosti mohou být realizovány v relativně krátkém čase (podle jejich
náročnosti), přičemž náklady jsou jen zlomkem toho, čeho lze touto činností získat.
Rozhodnutí je čistě na vás.
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