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ABSTRAKT 

Cílem bakalářské práce je analýza a optimalizace nákladových kalkulací v konkrétním 

podniku. 

Teoretická část objasňuje pojem náklady, členění nákladů, podnikové kalkulace a kalku-

lační systém. 

V praktické části je charakterizována firma, její produkce, náklady a současný kalkulační 

vzorec včetně identifikace jeho nedostatků. Na základě provedené analýzy je navrţeno 

moţné zpřesnění nákladových kalkulací aplikací rozdílného způsobu přiřazení nepřímých 

nákladů, neţ jaký doposud volí podnik. V závěru je provedeno praktické srovnání stávající 

a optimalizované verze kalkulačního vzorce.  

 

Klíčová slova: Náklady, členění nákladů, kalkulace nákladů, kalkulační vzorec, reţijní 

náklady.   

 

ABSTRACT 

The main objektive of this bachelor´s thesis is an analysis and optimization of cost calcu-

lations in the selected company. 

The theoretical part explains the concept of costs, costs classification, business calculations 

and costing system. 

The practical part describes the company, its economic situation, production, costs and the 

current costing systém, including its deficiencies. On the basis of the analysis, a method of 

optimization of the cost calculation is suggested, using an allocation method of indirect 

costs that differs from the method being used in the company at the present time. In the 

end, these two methods are compared in a practical example. 

 

Keywords: Costs, costs clasification, costing, calculation formula, indirect costs.   
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ÚVOD 

V období plně rozvinuté ekonomické krize se mnohé podniky soustředí na jediný cíl: pře-

ţít. Úkolem manaţera v situaci, kdy podnik ztrácí pevnou půdu pod nohama a trţby i vý-

roba se propadají, je v krátké době zanalyzovat situaci a najít všechny dostupné způsoby, 

jak pomoci zachránit to nejcennější, čím podnik disponuje. Práce je to velmi důleţitá – na 

dobrém (či špatném) rozhodnutí závisí ţivobytí zaměstnanců firmy, mnohdy ţivotaschop-

nost celých regionů. Zásadním kritériem je udrţení podniku na trhu, mnohdy za cenu 

striktního omezení výdajů firmy (propouštění zaměstnanců, zastavení investic, zeštíhlení 

výroby), či přehodnocení cenové politiky podniku (rozhodující jiţ není zisk, ale cena, která 

umoţní přeţití firmy). 

Právě v takové situaci se ocitla firma XY, a. s., jejíţ kalkulační systém je předmětem ana-

lýzy v této bakalářské práci. Firma podniká v textilním průmyslu. Vlivem hospodářské 

krize a vysokého úvěrového zatíţení se podnik ocitl v roce 2008 v nelehké ekonomické 

situaci. Po razantním propouštění, zmrazení veškerých zbytných výdajů a při omezeném 

provozu se v současné době podnik postupně stabilizuje. Kromě jiţ zmíněných problémů 

čelí tato firma i tvrdé konkurenci z Asie.  

Základním kritériem při výběru tématu bakalářské práce byla pro mě praktická pouţitel-

nost této práce ve zvoleném podniku. Protoţe prodejní cena produktu v textilní branţi je 

důleţitým nástrojem marketingového mixu a prodej sám o sobě je alfou a omegou pro sa-

motnou existenci firmy na trhu, povaţuji za přínosné zmapovat způsob tvorby nákladových 

kalkulací výrobků, které jsou ve zvoleném podniku základním podkladem pro cenotvorbu. 

Cílem bakalářské práce je analýza způsobu přiřazování nákladů na kalkulační jednici, ná-

vrh moţného zpřesnění kalkulací výrobků metodou rozdílného přiřazování nákladů, neţ 

jaký je v současnosti v podniku vyuţíván a vyjádření přínosů této změny v porovnání 

s náklady, které by bylo nutné na tuto změnu vynaloţit.  

Na začátku bakalářské práci si dovolím vyslovit následující hypotézu: 

- Ve firmě XY, a. s. existuje v oblasti nákladových kalkulací další prostor pro zpřes-

nění přiřazování nepřímých nákladů na kalkulační jednici. 

Východiskem pro moji práci bude studium odborné literatury související s tématem a 

vlastní zkušenosti z praxe.    
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I.  TEORETICKÁ ČÁST 
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1 CHARAKTERISTIKA NÁKLADŮ 

1.1 Vymezení pojmu náklady 

Základním předpokladem pro vymezení pojmu náklady je určení, jakými náklady se bu-

deme zabývat. Je důleţité rozlišovat mezi náklady, které zachycuje finanční účetnictví a 

náklady, kterými se zabývá účetnictví manaţerské. 

 „Ve finančním účetnictví se náklady vymezují jako úbytek ekonomického prospěchu, který 

se projevuje úbytkem aktiv nebo přírůstkem dluhů, který v hodnoceném období vede ke 

snížení vlastního kapitálu.“ [5] 

„V manažerském účetnictví se naopak vychází z charakteristiky nákladů jako hodnotově 

vyjádřeného, účelného vynaložení ekonomických zdrojů podniku, účelově souvisejícího 

s ekonomickou činností.“ [5] 

Náklady vţdy také souvisejí s výnosy podniku v určitém období – je tedy nutné náklady 

časově rozlišovat. Pojem náklady je často zaměňován s pojmem výdaje. Ty ale představují 

pouze úbytek peněţních prostředků. Ne všechny výdaje jsou tedy zároveň náklady podniku 

a naopak. [12] 

1.2 Pojetí nákladů 

Termín náklady se liší podle jejich pojetí. Jiný obsah mají náklady ve finančním pojetí, 

jiný v hodnotovém pojetí a jiný v ekonomickém pojetí. 

a) Finanční (pagatorní) pojetí nákladů je předmětem finančního účetnictví. Náklady 

jsou vyjadřovány v cenách pořízení ekonomických zdrojů nebo v účetních cenách. 

Toto pojetí nákladů představuje koncepci zachování peněţního nominálního kapitá-

lu. 

b) Hodnotové pojetí nákladů je vlastní manaţerskému účetnictví. Spotřebované eko-

nomické zdroje se oceňují na úrovni cen, které odpovídají jejich současné věcné 

reprodukci. Od právě uskutečněné aktivity se očekává, ţe nezajistí jen návratnost 

původní výše investovaných peněz, ale i reprodukci ekonomických zdrojů na jejich 

původní výši.  

c) Ekonomické pojetí nákladů dává náklady na úroveň hodnoty, kterou lze získat je-

jich nejefektivnějším vyuţitím, nebo představují maximální ušlý efekt, který vznikl 

pouţitím omezených zdrojů na danou alternativu. [12] 
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Pro účely bakalářské práce budou zkoumány náklady v hodnotovém pojetí, tedy náklady, 

jimiţ se zabývá manaţerské účetnictví. 

Pro náklady z pohledu manaţerského účetnictví, které je vyuţíváno manaţery při řízení 

podniku, jsou charakteristické dva základní rysy: 

1) Účelovost - je vyjádřená ekonomickým prospěchem, který představuje na pení-

ze převoditelný výstup dané aktivity 

2) Účelnost – vyjadřuje se pomocí kritérií racionality vynaloţených nákladů. Kri-

térii jsou hospodárnost a ekonomická účelnost. [6] 

1.3 Řízení nákladů a zisku uvnitř podniku 

Pro řízení nákladů a zisku uvnitř podniku je důleţité vytvořit systém účetních informací 

(controllingu), který umoţní sledovat příčiny vývoje nákladů a zisku, oddělit vnější (exter-

ní) a vnitřní (interní) faktory. 

Hospodárnost se projevuje ve formě úspornosti (sniţování spotřeby ekonomických zdrojů 

na jednotku výstupu v čase) a ve formě výtěţnosti (zvyšování podílu výstupu na jednotku 

vstupu. 

Ekonomická účinnost vyjadřuje míru ekonomického zhodnocení vynaloţených nákladů. 

Norma je nástrojem řízení, stanovením úkolu ve spotřebě ekonomických zdrojů, která je 

příčinně vyvolána kaţdou vytvořenou, přesně definovanou jednotkou výkonu, kalkulační 

jednicí. Pokud normovanou spotřebu finančně ohodnotíme, můţeme vytýčit nákladový 

úkol ve spotřebě normovaných zdrojů, tedy stanovit kalkulaci těchto nákladů. Pokud oce-

níme normovanou spotřebu zdrojů plánovanými cenami, je moţné plánovat a kontrolovat 

vývoj nákladů. 

Rozpočet reţijních nákladů je sestavován k řízení nákladů, výkonů a střediska jako celku, 

tedy k nákladům, za které je středisko zodpovědné a které nejsou normovány. [10] 

Plán nákladů je ve většině podniků součástí finančního plánu (rozpočtu). Ten obsahuje 

plán výnosů, nákladů a zisku – coţ je vlastně plánovaná výsledovka podniku. Cílem plá-

nování nákladů je dosáhnout jejich sníţení. 
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Obr. 1. Základní souvislosti a nástroje řízení nákladů a zisku [2] 
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2 ČLENĚNÍ NÁKLADŮ 

Náklady ve všech jejich pojetích netvoří jednolitý celek, ale skládají se z nestejnorodých 

sloţek. Tyto odlišnosti nákladů vyvolávají potřebu jejich členění. 

2.1 Členění nákladů v závislosti na objemu výroby 

Základem tohoto členění jsou dvě skupiny nákladů: náklady, které se v závislosti na obje-

mu výkonů mění (variabilní) a náklady, které zůstávají neměnné i při změnách provádě-

ných výkonů či vyuţití kapacity (fixní). 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2. Průběh celkových, variabilních a fixních nákladů [8] 

2.1.1 Fixní náklady 

Fixní neboli reţijní náklady jsou takovým typem nákladů, které firma musí vynakládat i při 

nulovém výstupu a změna objemu výroby na ně nemá vliv.  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3. Průběh celkových fixních nákladů [8] 
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Typickým představitelem fixních nákladů jsou např. odpisy. Semifixní náklady narůstají 

při dosaţení určité výše objemu výroby, např. nákup nové technologie. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4. Degrese fixních nákladů na jednotku produkce [8] 

 

2.1.2 Variabilní náklady 

Do nákladů variabilních, jejichţ výše je závislá na objemu výroby, patří spotřeba přímého 

(jednicového) materiálu, přímých energií nebo mzdy přímých (jednicových) dělníků. Se-

mivariabilní náklady skokově rostou při dosaţení určitého stupně výstupu, a poté se chova-

jí jako variabilní náklady (např. nově uzavřená smlouva o zvýšení příkonu elektrické ener-

gie z důvodu změny dvousměnného provozu na třísměnný). V praxi nejsnáze kvantifikova-

telnou částí variabilních nákladů jsou náklady proporcionální. Tyto rostou přímo úměrně 

počtu vyráběných výrobků. Podproporcionální náklady rostou v absolutní výši pomaleji 

neţ objem prováděných výkonů a jejich průměrný podíl na jednotku produkce klesá. Nad-

proporcionální náklady jsou způsobeny faktory, které zapříčiní, ţe náklady rostou rychleji 

neţ objem výkonů.  

 

Obr. 5. Průběh celkových variabilních nákladů [8] 
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Obr. 6. Průběh jednotkových variabilních nákladů [8] 

2.2 Druhové členění nákladů 

Druhové třídění dává odpověď na otázku, co bylo spotřebováno. Základními nákladovými 

druhy jsou: 

- Spotřeba (surovin a materiálu, paliv a energie, provozních látek) 

- Odpisy (budov, strojů, výrobních zařízení, dlouhodobého majetku) 

- Mzdové a ostatní osobní náklady (mzdy, platy, sociální a zdravotní pojištění) 

- Finanční náklady (pojistné, placené úroky, poplatky) 

- Náklady na externí sluţby (opravy a udrţování, nájemné, dopravné, cestovné) 

2.3 Účelové třídění nákladů 

2.3.1 Třídění podle vnitropodnikových útvarů 

Třídění nákladů podle místa vzniku a odpovědnosti určuje, kde náklady vznikly a kdo je 

odpovědný za jejich vznik. Náklady dle této logiky členíme na náklady výrobní činnosti a 

náklady nevýrobní činnosti. Ve výrobě se dále náklady člení na technologické náklady 

(jsou obvykle řízeny technicko-hospodářskými normami) a náklady na obsluhu a řízení. 

Technologické náklady, které přímo souvisejí s určitým výkonem, se označují jako jedni-

cové, ostatní technologické náklady a náklady na obsluhu a řízení se označují jako reţijní. 

n Progresivní náklady 

Konstantní náklady 

Degresivní náklady 

x 

Efekt z progrese nákladů 

Efekt z degrese nákladů 
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2.3.2 Kalkulační třídění nákladů 

Kalkulační členění nákladů ukazuje, na co byly náklady vynaloţeny (na které výrobky 

nebo sluţby). Toto hledisko je pro podnik rozhodující, umoţňuje zjistit rentabilitu (zisko-

vost) jednotlivých výrobků či sluţeb a řídit výrobkovou strukturu. Je podkladem pro řadu 

manaţerských rozhodování (např. zda výrobek, sluţbu vyrobit nebo koupit). 

2.4 Třídění nákladů podle způsobu jejich přiřazení kalkulační jednici 

2.4.1 Přímé náklady 

Přímé náklady lze bezprostředně přiřadit konkrétnímu druhu výkonů. Tyto náklady přiřa-

zujeme pomocí dělení celkové výše přímých nákladů konkrétním kalkulovaným mnoţ-

stvím. Přímé náklady jsou vţdy náklady jednicové. Přiřazují se přímo jednotlivým druhům 

výrobků bez jejich předchozího soustřeďování podle místa vzniku. Skutečné jednicové 

náklady jsou zjišťovány v účetnictví.  Náklady přímé obvykle zahrnují: 

Přímý materiál – suroviny, základní materiál, polotovary, pomocný a ostatní materiál. Jed-

ná se o materiál, který se stává trvalou součástí výrobku. 

Přímé mzdy – jedná se o mzdy základní (úkolové, časové apod.), příplatky a doplatky ke 

mzdě, prémie a odměny výrobních dělníků přímo související s kalkulovanými výkony. 

Přímé energie – v případě, ţe spotřeba energií na strojích je normovaná (jedná se o tzv. 

normohodiny), je moţné vyčíslit sumu nákladů na energie přímo na jednici. 

2.4.2 Nepřímé náklady 

Náklady nepřímé se vynakládají v souvislosti s vytvořením širšího sortimentu výkonů. 

Jejich vztah k výkonům jiţ není bezprostřední, jsou to společné reţijní náklady. Zahrnují 

nepřímé náklady, které jsou společně vynakládané na celé kalkulované mnoţství výrobků i 

jiné výrobky nebo zajištění chodu celého podniku. Není moţné je nastavit na kalkulační 

jednici přímo. Proto se tyto reţijní náklady na jednotlivé výrobky zúčtují nepřímo pro-

střednictvím přiráţek podle určitých klíčů. Jako přiráţky se pouţívají: 

Výrobní reţie – jedná se o nákladové poloţky související s řízením a obsluhou výroby. 

Výrobní reţie zahrnuje především reţijní mzdy, odpisy výrobních zařízení, spotřeba reţijní 

energie, náklady na opravy, reţijní materiál. 
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Správní reţie – patří sem nákladové poloţky související s řízením podniku, např. odpisy 

správních budov, platy řídících pracovníků, pojištění apod. 

Odbytové náklady – jsou to náklady spojené s odbytem – skladování, propagace, prodej a 

expedice výrobků. 

Vzhledem k tomu, ţe reţijní náklady představují značnou část celkových nákladů (v někte-

rých podnicích dokonce část převaţující) a jejich velikost neustále roste, je třeba řídit jejich 

vývoj a stanovit úkoly v jejich sniţování. Základním nástrojem pro řízení reţijních nákladů 

jsou plány a rozpočty (viz. Kap. 3).  

2.5 Členění nákladů podle odpovědnosti za jejich vznik 

Řízení hospodárnosti a efektivnosti není pouze účelovým spojením nákladů s činností, kte-

rá vyvolala jejich vznik. Je navíc ovlivněno jejich vztahem ke konkrétnímu vnitropodniko-

vému útvaru, ve kterém činnost probíhá a jehoţ pracovníci odpovídají za racionální vyna-

loţení či zhodnocení nákladů. [15] S členěním nákladů podle odpovědnosti za jejich vznik 

souvisejí pojmy: 

2.5.1 Odpovědností středisko 

Výraz odpovědností středisko je pojmem, který se vztahuje k tzv. ekonomické struktuře 

podniku. Tato struktura bezprostředně navazuje na organizační strukturu podniku, jejímţ 

úkolem je vymezit oblasti a úrovně pravomoci a odpovědnosti zejména vedoucích pracov-

níků. Smyslem ekonomické struktury je pak vymezit takovou úroveň vnitropodnikových 

útvarů, jejichţ řízení je zaloţeno na posouzení hodnotových výsledků. Rozeznáváme šest 

základních typů odpovědnostních středisek: nákladové, ziskové, rentabilní, investiční, vý-

nosové a výdajové. [15] 

2.5.2 Druhotné (interní), prvotní (externí) náklady 

Spojení mezi jednotlivými odpovědnostními středisky se uskutečňuje systémem vazeb, 

jejichţ nositeli jsou předávané, resp. přejímané výkony. Náklady, které vznikají odebírají-

címu středisku, se označují jako interní, jedná se o druhotné náklady. Externím nákladem 

je takový vstup do výroby, který byl pořízen mimo vlastní podnik (nejčastěji nakoupen – 

materiál, sluţby). [15] 
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3 VNITROPODNIKOVÉ PLÁNY A ROZPOČTY 

Pro sestavení podnikového rozpočtu jsou velmi důleţité informace o očekávaném vývoji 

poptávky na trhu, výnosů prodeje a nákladové náročnosti činnosti podniku, obchodně pla-

tebních podmínek apod.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7. Vztah mezi plány a rozpočty [14] 

 

Plánování podniku vychází z marketingem vypracovaného plánu odbytu. Z plánu odbytu 

se odvodí plán výroby, jeho nároky na zásobování a plán práce. Tyto dva plány jsou jiţ 

základem pro vznik plánu přímých i rozpočtu nepřímých (reţijních) nákladů, tj. k roz-

počtům jednotlivých reţií. Plán přímých nákladů i rozpočet reţijních nákladů se pak mo-

Plán 

odbytu 

Plán 

výroby 

Plán 

 zásobová-

ní 

Plán práce 

Plán 

 investic 

Plán 

 přímých 

 nákladů 

Rozpočet 

zásobovací 

reţie 

Rozpočet 

výrobní 

reţie 

Rozpočet 

správní 

 reţie 

Rozpočet 

odbytové 

reţie 

Plán 

 nákladů 

Předběţné 

kalkulace 

výrobků 

Plán 

 finanční  

Plán trţeb 

Plán zisku 

Rozpočet nepří-

mých nákladů 



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 22 

 

hou formálně spojit v jeden dokument, který bývá označován jako plán nákladů. Tento 

plán nákladů musí být sklouben se soustavou předběţných kalkulací. Plán nákladů a před-

běţné kalkulace jsou dále podkladem pro sestavení plánu trţeb. Trţby jako jediný vlastní 

zdroj příjmů podniku se stávají východiskem pro sestavení plánu finančního a plánu zisku. 

Zisk je zdrojem pro tvorbu nových investic, trţby prostřednictvím finančního plánu kryjí 

také veškeré přímé i nepřímé náklady. [14] 
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4 PODNIKOVÉ KALKULACE 

Oblast kalkulací spadá do manaţerského účetnictví a není nijak regulována, záleţí proto 

v zásadě na podniku, jaký způsob náhledu na firemní náklad zvolí, jak je bude interpreto-

vat a pouţívat. 

„V nejobecnějším slova smyslu se kalkulací rozumí propočet nákladů, marže, zisku, ceny 

nebo jiné hodnotové veličiny na výrobek, práci nebo službu, na činnost nebo operaci, kte-

rou je třeba v souvislosti jejich uskutečněním provést, na podnikovou investiční akci nebo 

na jinak naturálně vyjádřenou jednotku výkonu.“ [4] 

Mezi základní rozhodovací úlohy, pro které jsou kalkulace pouţívány, patří: 

- Rozhodování o změnách v objemu a struktuře výroby 

- Výpočet nákladové náročnosti jednotlivých výkonů (posouzení efektivnosti) 

- Stanovení hranice prodejní ceny 

- Tvorba vnitropodnikových cen 

- Řešení problému, jak vysoké náklady „unesou“ ceny konkrétních výkonů 

- Sestavování rozpočtů [4] 

Kalkulace nákladů je v podstatě písemný přehled jednotlivých sloţek nákladů a jejich úhrn 

na kalkulační jednici.  

4.1 Pojem kalkulace 

Pojem kalkulace se uţívá ve třech základních významech: 

- Jako činnost vedoucí ke zjištění či stanovení nákladů na výkon, který je přesně 

druhově, objemově a jakostně vymezen. 

- Jako výsledek této činnosti. 

- Jako vydělitelná část informačního systému podniku. [4] 

4.2 Předmět kalkulace 

Předmětem kalkulace je jednak kalkulační jednice a jednak kalkulované mnoţství. 

Kalkulační jednice je určitý výkon (výrobek, polotovar, práce nebo sluţba) vymezený mě-

řící jednotkou mnoţství (kusy), hmotnosti (kg), délky (m), plochy (m
2
), času (h) apod., na 

který se stanovují náklady. 
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 Mohou to být výkony odbytové, prodávané mimo podnik nebo vnitropodnikové předávané 

uvnitř závodu. [2] Kalkulované mnoţství zahrnuje určitý počet kalkulačních jednic, pro 

které se stanovují celkové náklady.  

4.3 Přiřazování nákladů předmětu kalkulace 

Členění nákladů je výchozím bodem pro široký rozsah činností a rozhodovacích úloh, kte-

ré manaţeři podniků zajišťují a řeší:  

- Analýzy ekonomické efektivnosti aktivit podniku a jeho útvarů 

- Investiční rozhodnutí 

- Hodnocení efektivnosti různých výkonů 

- Rozhodování o cenové úrovni 

- Řízení hospodárnosti 

I přesto, ţe se jedná o úlohy značně rozdílné, mají společnou metodiku, která se pouţívá 

při jejich řešení. Všechny jsou zaloţené na přiřazení relevantních (resp. oportunitních) ná-

kladů a výnosů příslušnému objektu. [4] Cílem přiřazování nákladů je získání přesných 

informací o nákladech určitého objektu s ohledem na rozhodovací úlohu, která se má řešit. 

Pro označení této činnosti se u nás začíná stále častěji pouţívat termín alokace. Je nutné 

zdůraznit, ţe neexistuje univerzálně správný ani špatný způsob přiřazení nákladů určitému 

výkonu. [6] 

4.4 Alokace nákladů 

Přiřazování nákladů určitému objektu (nákladová alokace) se z manaţerského účetnictví 

vyčlenila jako relativně samostatná oblast. Objektem nákladové alokace nemusí být jen 

finální výkon, ale i útvar, činnost, investiční projekt, zákazník, operace, jakékoliv rozhod-

nutí. [4] 

4.4.1 Principy alokace 

Ve vztahu k cílům, které alokace sleduje, lze rozlišit tři různé principy přiřazování nákladů 

výkonům:  

- Princip příčinné souvislosti 

- Princip únosnosti nákladů 

- Princip průměrování 
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Tyto principy nejsou zcela rovnocenné. Nejúčinnějším principem, který by měl kaţdý pro-

ces alokace sledovat, je princip příčinné souvislost. Ten vychází z úvahy, ţe kaţdý výkon 

by měl být zatíţen pouze těmi náklady, které skutečně vyvolal. 

Princip únosnosti nákladů se pouţívá např. v úlohách spojených s obhajobou ceny. Na roz-

díl od principu příčinné souvislosti neodpovídá na otázku, jaké náklady výkon skutečně 

vyvolal, ale jakou výši nákladů je schopen „unést“ např. v prodejní ceně. 

Princip průměrování se orientuje na otázku, jaké náklady v průměru připadají na určitý 

výrobek. [5] 

4.4.2 Alokační fáze 

Analýza alokačních fází je jednou z cest ke zpřesnění pohledu na příčinnou souvislost mezi 

náklady a výkony. Rozeznáváme tři alokační fáze: 

1) Cílem první fáze alokace je přiřazení přímých nákladů takovému objektu alokace, 

který příčinně vyvolal jejich vznik. Vztah přímých nákladů k určitému druhu pro-

váděných výkonů je bezprostřední. Tyto náklady je moţné zjistit a stanovit na kal-

kulační jednici poměrně přesně pomocí dělení nebo na základě norem. 

2) Cílem druhé fáze je co nejpřesněji vyjádřit vztah nákladů, které jsou nepřímé k fi-

nálnímu výrobku, k takovému objektu, který vyvolal jejich vznik, a umoţnit tak je-

jich alokaci na principu příčinné souvislosti.  

3) Cíle třetí fáze je co nejpřesnější vyjádření podílu nepřímých nákladů připadajících 

na druh vyráběného nebo prováděného výkonu. [4] Jedná se vlastně o přiřazení ná-

kladů útvarů správy a řízení. Náklady správy a řízení jsou vlastně náklady období, 

jsou uhrazovány z výnosů prodeje v tomto období. Přiřazení správních nákladů 

útvarům se provádí na základě únosnosti nákladů. [3]  

Druhá a třetí alokační fáze je významně ovlivněna volbou tzv. rozvrhové základny (viz 

kap. 4.2.). 

4.5 Dvě koncepce řízení nákladů 

„Problematika kalkulace plných a variabilních nákladů nesouvisí pouze s otázkou členění 

kalkulovaných položek v kalkulaci nákladů výkonu, ale představuje dva rozdílné koncepční 

přístupy evidence, kontroly a řízení nákladů a zisku. Každá z těchto koncepcí má své před-

nosti a nedostatky, její použití závisí na tom, jaká rozhodovací úloha se má řešit.“ [2] 
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5 KALKULACE ÚPLNÝCH NÁKLADŮ 

Informace o úplných nákladech mají pro podnik význam zejména při dlouhodobých analý-

zách nákladové náročnosti finálních výkonů, při stanovení, resp. obhajobě cen individuál-

ních zakázek, pro věrné zobrazení změny stavu vnitropodnikových zásob apod. Zároveň 

jsou s tímto typem kalkulací spojeny některé problémy.  

Při kalkulaci plných nákladů vyvstává problém při rozvrhování společných (fixních, ne-

přímých) nákladů na kalkulační jednici. Kalkulace úplných nákladů: 

- nevyjadřuje souvislost mezi nákladovými činiteli a náklady, které jsou jimi vyvo-

lány. Značný podíl fixních nákladů je spojen s činností strojů, rozvrhovou zá-

kladnou pro náklady vyvolané touto technikou jsou však velmi často přímé 

mzdy, čímţ dochází k vyššímu nákladovému zatěţování výrobků s vyšším podí-

lem ruční práce, zatímco by měly být více zatíţeny výrobky, při jejichţ výrobě se 

pouţívá technika. 

- předpokládá znalost vyráběného mnoţství jednotlivých výrobků. 

- povaţuje za minimální hranici ceny výrobku jeho úplné vlastní náklady, výrobky 

s niţší cenou povaţuje za nerentabilní. [4] 

Lze tedy zjednodušeně konstatovat, ţe při rostoucím objemu výkonů klesá výše fixních 

nákladů na jednotku, a tím také hodnota průměrných plných nákladů, které připadají na 

kalkulační jednici. Naopak – při niţším vyuţívání kapacit se podíl fixních nákladů na jed-

nici zvyšuje. 

Výše uvedené tvrzení má závaţné dopady pro řízení hospodárnosti – vyvolává dojem, ţe 

růst takto přiřazených fixních nákladů je způsoben změnami v objemu výroby a manaţeři 

tak nejsou schopni identifikovat skutečné příčiny nehospodárnosti u fixních nákladů. 

5.1 Absorpční kalkulační metody 

1. Kalkulace dělením 

o Prostá kalkulace dělením 

o Stupňovitá kalkulace dělením 

o Kalkulace dělením s poměrovými čísly 

2. Kalkulace přiráţkové 

o Sumační 

o Diferencované 
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3. Kalkulace ve sdruţené výrobě 

o Zůstatková metoda 

o Rozčítací metoda 

o Metoda kvantitativní výtěţe 

4. Kalkulace rozdílové [7] 

Pro účely bakalářské práce povaţuji za přínosné blíţe specifikovat první dvě skupiny kal-

kulačních metod: 

5.1.1 Kalkulace dělením 

Jedná se o nejjednodušší kalkulační techniku. „Náklady na kalkulační jednici n se zjišťují 

podle poloţek kalkulačního vzorce dělením úhrnných nákladů N za období počtem kalku-

lačních jednic q vyrobených v období.“ [7] 

      N 

          n =    [ks] 

          q  

5.1.2 Kalkulace přirážkové 

Přiráţková kalkulace je v praxi nejrozšířenější metodou přiřazování nákladů. Při této me-

todě kalkulace se náklady nejdříve rozdělí na přímé a reţijní. Přímé náklady jsou vypočítá-

vány přímo na kalkulační jednici, reţijní náklady se zjišťují pomocí zvolené rozvrhové 

základny a zúčtovací přiráţky (sazby) jako přiráţky k přímým nákladům. [7] 

 

      nepřímé reţijní náklady 

Procento přiráţky nepřímých nákladů =               * 100 

            rozvrhová základna   

  

         nepřímé reţijní náklady 

Sazba nepřímých nákladů =                 * 100 

           rozvrhová základna (naturální jednotky)  
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5.2 Rozvrhová základna 

 Volba správné rozvrhové základny je pro podnik většinou kritická. Mezi tradiční rozvrho-

vé základny patřily především mzdy. V souvislosti s rozvojem nových technologií však 

podniky často přecházejí k modernějším rozvrhovým základnám, jako např. strojové hodi-

ny. V praxi je často vyuţíváno více rozvrhových základen pro různé skupiny nepřímých 

nákladů – diferencované rozvrhové základny. Mohou tak existovat různé rozvrhové zá-

kladny pro rozvrhování výrobní, materiálové, správní a odbytové reţie. [6] Snahou by mě-

lo být co nejvíce nákladů vykazovat ve formě přímých nákladů. [2] 

Rozvrhové základny se dělí na naturální a peněţní. Předností peněţních základen je jejich 

snadné a přesné zjišťování z účetnictví, podléhají však častým změnám (změna ceny, 

mzdy) – nejsou stálé. Naturální základny eliminují působení cenových vlivů, jejich zjišťo-

vání je však sloţitější a jejich výběr je uskutečňován na základě zkušeností nebo různých 

rozborů.  

Jako rozvrhových základen se tedy doporučuje vyuţívat: 

- Naturálních ukazatelů (kg, t, kWh, m
2
, m

3
, l, pracovní hodiny, normohodiny, 

strojové hodiny) a zúčtovací sazbu stanovit peněţní částkou na jednotku těchto 

ukazatelů (např. odpisy stroje na 1 strojovou hodinu). 

- Více rozvrhových základen (např. pomocný materiál rozvrhovat z větší části 

podle hmotnosti výrobků, z menší části podle jejich výrobního času). 

- Co nejvíce diferencovaných zúčtovacích sazeb (sazeb podle druhů strojů). [2] 

5.3 Typový kalkulační vzorec a jeho omezení 

S kalkulací úplných nákladů je neoddělitelně spojen tzv. typový kalkulační vzorec. Tento 

vzorec přiřazuje konkrétnímu výkonu veškeré náklady, které byly v podniku vynaloţeny 

od jeho vytvoření, dokončení aţ po prodej na trhu. 

V podmínkách centrálně plánovitého řízení byla úloha kalkulace do značné míry deformo-

vána – jejím úkolem bylo poskytovat podklady pro nákladovou tvorbu cen, která však pro-

bíhala v nadpodnikové úrovni. Pojem „kalkulační vzorec“ se však i v současnosti 

v některých podnicích spojuje s jeho tzv. typovou podobou. [6] 
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1. Přímý materiál 

2. Přímé mzdy 

3. Ostatní přímé náklady 

4. Výrobní (provozní) reţie 

Vlastní náklady výroby (provozu) 

5. Správní reţie 

Vlastní náklady výkonu 

6. Odbytové náklady 

Úplné vlastní náklady výkonu 

7. Zisk (ztráta) 

CENA VÝKONU (základní) 
                              

Obr. 8. Typový kalkulační vzorec [7] 

Tento vzorec svojí formou zdůrazňuje nákladový způsob tvorby ceny, kdy cena vzniká dle 

schématu „náklady + zisk = cena“, čímţ navozuje zdání o totoţnosti přístupů k cenové 

kalkulaci a kalkulaci nákladů. [5] Nákladová cena se pouţívá v případě, kdy cenu neurčí 

přímo trh (např. v zakázkové výrobě, u nových – na trhu dosud neexistujících výrobků 

apod.). Zisk připočtený k nákladům je stanoven tak, aby byla zajištěna poţadovaná výnos-

nost kapitálu. Cenová kalkulace slouţí jako základní podklad pro jednání s odběrateli. Na-

proti tomu kalkulace nákladů je interní informací, není přístupná veřejnosti. [3] Typový 

kalkulační vzorec má však své limity a není příliš vhodným podkladem pro řešení rozho-

dovacích úloh v manaţerském účetnictví: 

- Spojuje nákladové poloţky, které mají různý vztah ke kalkulovaným výkonům a 

měly by se přiřazovat podle různých principů alokace. Příkladem těchto poloţek 

jsou ostatní přímé náklady, výrobní reţie, správní reţie a odbytové náklady. 

- Spojuje nákladové poloţky bez ohledu na jejich důleţitost při řešení různých 

rozhodovacích úloh. Příkladem můţe být vyuţití kalkulací při rozhodování o op-

timalizaci sortimentu. 

- Je statickým zobrazením vztahu nákladů ke kalkulační jednici. Informuje o prů-

měrné výši nákladů, které připadají na kalkulační jednici, vychází z předpokladu, 

ţe objem a struktura výkonů se nezmění. Je tak nedostatečným podkladem pro 

odpovědi na otázky “Co se stane, kdyţ.“ [3] 
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6 KALKULACE VARIABILNÍCH NÁKLADŮ 

„Kalkulace variabilních nákladů reaguje na nedostatky absorpční kalkulace a na problémy 

spojené s jejich využitím v podstatě velmi jednoduchým způsobem. Protože fixní náklady 

příčinně nesouvisejí s kalkulační jednicí, nýbrž s časovým obdobím, je třeba je jednoznač-

ně oddělit od nákladů variabilních.“ [4] 

Čistá kalkulace variabilních nákladů tak jednici přiřazuje pouze variabilní náklady, tj. ná-

klady, které jsou konkrétně jednicí vyvolány a variabilní sloţku reţie. Na fixní náklady je 

pohlíţeno jako na nedělitelný celek, který je třeba uhradit v daném časovém období na 

chod podniku jako celku a do kalkulace výkonů se nezahrnují. Také kalkulace variabilních 

nákladů mají své nedostatky: 

- jejich konstrukce orientuje manaţery na krátkodobá rozhodnutí, která mohou být 

v rozporu se strategickými zájmy podniku. 

- tím, ţe fixní náklady v absolutní výši odečítá od celkových výnosů prodeje, je 

neadekvátně spojuje bez ohledu na příčinný vztah k nákladům. 

- tím, ţe nezahrnuje do ocenění fixní náklady, je zcela pouští ze zřetele. [4] 

Metoda vychází z předpokladu znalosti průměrných variabilních nákladů výrobku a zavádí 

pojem příspěvku na úhradu fixních nákladů a zisku (marţe). Tento je vyjádřen jako rozdíl 

mezi prodejní cenou výrobku a jeho variabilními náklady. Příspěvek na úhradu ukazuje, 

jak dalece je výrobek schopen uhradit část fixních nákladů a zisku, které na něj nelze pří-

mo přičíst. [6] 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9. Struktura nákladů v kalkulaci neúplných nákladů [6] 

CENA VÝROBKU 

Celkové náklady 

Přímé náklady Reţie 

HRUBÉ ROZPĚTÍ 

Zisk 

Přímé náklady Variabilní 

reţie 

Variabilní náklady 

Fixní reţie 

PŘÍSPĚVEK NA ÚHRADU 

fixních nákladů a zisku 

Zisk 
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6.1 Neabsorpční kalkulační metody 

1. Metoda variabilních nákladů 

o Jednostupňová metoda variabilních nákladů 

o Vícestupňová metoda variabilních nákladů 

2. Analýza ABC 

3. Analýza bodu zvratu 

6.1.1 Metoda variabilních nákladů 

Metoda variabilních nákladů umoţňuje rozhodování v případech výkyvů v míře vyuţití 

výrobní kapacity a odstraňuje nedostatky, které plynuly z nepřesného přiřazování fixní 

části reţijních nákladů. Je jí však vytýkána neschopnost blíţe analyzovat a alokovat tuto 

část nákladů. Jedním z řešení, které můţe pomoci zpřesnit kalkulaci variabilních nákladů, 

je rozklad fixních nákladů do několika úrovní. Metoda variabilních nákladů, která je 

v praxi pouţívána v několika variantách, se rozděluje na jednostupňovou a (přesnější) ví-

cestupňovou. [8] 

6.1.1 Analýza ABC 

Metoda kalkulace nákladů podle aktivit (Activity Based Costing – ABC) vznikla v USA 

jako reakce na nedostatky tradičních kalkulačních systémů. Klíčovým prvkem celého ABC 

systému jsou aktivity. Např. veškeré úkony, které musejí být provedeny při balení výrobku, 

jsou shrnuty do homogenní aktivity pod názvem „balení“. Náklady jsou pak k výkonům 

přiřazovány skrze jednotlivé aktivity. [8] 

6.1.2 Analýza bodu zvratu 

Je všeobecně známá pod angl. názvem Break Even Analysis a zkoumá rovnováhu mezi 

náklady a výnosy. Analýza bodu zvratu předpokládá, ţe podnik sleduje odděleně variabilní 

a fixní náklady. Oddělené sledování je důleţité také tehdy, kdyţ podnik pracuje s metodou 

příspěvku na úhradu. Pomocí této analýzy je moţné určit tzv. bod zvratu (Break Even 

Point), v němţ se vyrovnávají celkové výnosy s celkovými náklady podniku. Tímto způso-

bem lze vypočítat, jaký vliv mají změny prodávaného mnoţství, prodejní ceny, jakoţ i va-

riabilní a fixní náklady na výši dosahovaného zisku. [1] Bodu zvratu je dosaţeno, pokud se 

příspěvek na úhradu fixních nákladů a zisku rovná fixním nákladům připadajícím na jed-
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notku produkce – zisku můţe být dosaţeno teprve tehdy, kdyţ celkový příspěvek na úhra-

du pokryje celkové fixní náklady. Platí vztah: 

        FN 

ú =      [Kč] 

        q   

ú…………příspěvek na úhradu fixních nákladů a zisku 

FN………fixní náklady 

q…………mnoţství 

Příspěvek na úhradu fixních nákladů a zisku je dále definován jako: 

ú = p – b pro výrobek, zboţí či sluţbu 

nebo  

     Ú = T – VN pro podnik jako celek 

T…………trţby podniku 

VN………celkové variabilní náklady 

Obr. 10. Operační páka a bod zvratu [1] 
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6.2 Kalkulační vzorce orientované na řízení a rozhodování 

Jako reakce na omezení typového kalkulačního vzorce se v současnosti začínají vyuţívat 

vzorce s odlišně vyjádřeným vztahem nákladů výkonu k ceně a jinak strukturovanými ná-

klady výkonů. V praxi je vyuţíváno několik variant kalkulačních vzorců, které se odlišují 

přístupem ke strukturalizaci fixních nákladů. 

- Retrográdní kalkulační vzorec 

- Kalkulační vzorce oddělující fixní a variabilní náklady 

- Dynamická kalkulace 

- Kalkulace relevantních nákladů 

- Kalkulace se stupňovitým rozvrstvením fixních nákladů [5, 6] 

Nyní podrobněji charakterizuji tzv. dynamickou kalkulaci a kalkulaci se stupňovitým roz-

vrstvením fixních nákladů: 

6.2.1 Dynamická kalkulace 

Vychází z tradičního kalkulačního rozčlenění nákladů na přímé a nepřímé a z členění ná-

kladů podle fází reprodukčního procesu. Zachovává si tak informační základ typového 

kalkulačního vzorce. Jeho vypovídací schopnost je však rozšířena o odpověď na otázku, 

jak budou náklady ovlivněny změnami v objemu prováděných výkonů. 

1. Přímé (jednicové) náklady 

2. Ostatní přímé náklady  

- variabilní 

- fixní 

Přímé náklady celkem 

5. Výrobní reţie 

- variabilní 

- fixní 

Náklady výroby 

6. Odbytová reţie 

- variabilní 

- fixní 

Náklady výkonu 

7. Správní reţie 

ÚPLNÉ NÁKLADY VÝKONU 

Obr. 11. Dynamická kalkulace [5] 
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Abychom mohli vyjádřit dopovídající výši nákladů na výkon při různém stupni vyuţití 

výrobní kapacity, je nutné provést tzv. dynamizaci kalkulace. Při dynamizaci statické kal-

kulace lze pouţít přiráţkovou kalkulaci, kterou je však nutné modifikovat. Modifikace 

spočívá v přizpůsobení přiráţkové kalkulace příslušnému stupni vyuţití výrobní kapacity. 

Přizpůsobení výpočtu znamená, ţe pro kaţdý objem výroby je nutno vypočítat odpovídají-

cí reţijní přiráţku. [5] 

6.2.2 Kalkulace se stupňovitým rozvrstvením fixních nákladů 

Kalkulace se stupňovitým rozvrstvením fixních nákladů je modifikací kalkulace variabil-

ních nákladů. Rozdíl spočívá v tom, ţe fixní náklady neposuzuje jako nedělitelný celek – 

jejich hlavní rozčlenění spočívá v oddělení fixních nákladů alokovaných na principu pří-

činné souvislosti (vyvolaných konkrétním výrobkem) od fixních nákladů vyvolaných pod-

nikem jako celkem. [8]  

V praxi se nejčastěji pouţívá rozdělení do dvou vrstev:  

- zvláštní fixní náklady – mají přímou souvislost s určitými výrobky nebo skupi-

nami výrobků (např. fixní náklady marketingu a odbytu) 

- všeobecné fixní náklady – nemají přímou souvislost s jednotlivými výrobky (ná-

klady správní, vedení účetnictví…) 

 

 

 

 

 

 

 

           

Obr. 12. Dvojstupňová metoda varia-

bilních nákladů [8] 

Celkové výnosy 

- variabilní náklady 

 

 

Příspěvek na úhradu II 

- všeobecné fixní náklady 
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Příspěvek na úhradu I 

- zvláštní fixní náklady 

 Příspěvek na úhradu II 

- všeobecné fixní náklady 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 
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Díky tomu, ţe nepracujeme s fixními náklady jako s nedělitelným celkem, jsme schopni tu 

část fixních nákladů, která má určité vazby s objekty, těmto objektům adresně přiřadit. 

Fixní náklady můţeme tedy rozdělit na několik vrstev: 

- fixní náklady jednotlivých výrobků 

- fixní náklady jednotlivých skupin výrobků  

- fixní náklady jednotlivých středisek 

- fixní náklady úseků odpovědnosti 

- fixní náklady celého podniku [6] 
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7 KALKULAČNÍ SYSTÉM 

7.1 Prvky kalkulačního systému 

Všechny v podniku sestavované kalkulace a vztahy mezi nimi tvoří kalkulační systém.  

Jednotlivé prvky tohoto systému -  kalkulace - se liší nejen tím, ţe zobrazují vztah plných 

nebo dílčích nákladů ke kalkulační jednici, nebo metodami přiřazení nákladů předmětu 

kalkulace, ale také podle doby sestavení a svým vztahem k časovému horizontu jejich vyu-

ţití.  

Základní charakteristikou jednotlivých prvků kalkulačního systému je skutečnost, zda jsou 

předmětem strategického, taktického, preventivního nebo operativního řízení či následného 

ověření průběhu provádění podnikových výkonů. [6] 

 

 

Obr. 13. Kalkulační systém a jeho členění [6] 
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7.1.1 Propočtová kalkulace  

Smyslem propočtové kalkulace je dát podklady pro předběţné posouzení efektivnosti urči-

tého výkonu, resp. pro návrh ceny nově zaváděného nebo individuálně prováděného výko-

nu. Tento typ kalkulace se sestavuje zpravidla současně s technickým upřesněním výrobku, 

ještě před jeho konstrukční a technologickou přípravou. [9] 

7.1.2 Plánová kalkulace 

Zpracování plánových kalkulací má význam pro ty výrobky, jejichţ výroba se bude opa-

kovat v průběhu delšího časového intervalu. Sestavuje se jiţ v návaznosti na podrobnou 

konstrukční a technologickou přípravu výroby určitého výrobku, její součástí je stanovení 

výchozích spotřebních a výkonových norem. [3] 

7.1.3 Operativní kalkulace 

Jednotlivé operativní kalkulace jsou platné vţdy ode dne, kdy došlo ke změně výrobního 

procesu, vyjadřují úroveň předem stanovených nákladů, které odpovídají dosaţeným kon-

krétním technickým a výrobním podmínkám, v nichţ se výrobní proces uskutečňuje. Se-

stavují se zejména v poloţkách přímých jednicových nákladů, a to na základě tzv. opera-

tivních spotřebních a výkonových norem. Operativní kalkulace se vyuţívá hlavně při zadá-

vání nákladového úkolu výrobním útvarům a při kontrole jejich plnění. Další významný 

úkol operativní kalkulace vyplývá z jejího vztahu k plánové kalkulaci. Jejich vzájemným 

porovnáváním v průběhu roku se kontroluje zajištěnost ročního plánu nákladů podniku. [9] 

7.1.4 Výsledná kalkulace 

Nástrojem následné kontroly hospodárnosti je výsledná kalkulace. Vyjadřuje v podstatě 

skutečné náklady průměrně připadající na jednotku výkonu vyráběnou v určité sérii, za-

kázce či v celkovém mnoţství výkonů vyrobených za období. Tyto průměrné jednotkové 

náklady se porovnávají s nákladovým úkolem daným zpravidla operativní kalkulací a jsou 

podkladem pro: 

- hodnocení hospodářských útvarů, které se bezprostředně podílejí na výrobě 

- ověření reálnosti operativních kalkulací výkonu [3] 
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SHRNUTÍ TEORETICKÉ ČÁSTI 

Zpracovanou teoretickou část povaţuji za platformu, na jejímţ základě se v praktické části 

pokusím naplnit téma bakalářské práce. K tomuto účelu jsem na začátku provedla charak-

teristiku a přehledné členění nákladů včetně grafického znázornění. Ve 3. kapitole vysvět-

luji, jakým způsobem se s náklady pracuje při sestavování vnitropodnikových plánů a roz-

počtů. Dále jsem ve 4. kapitole charakterizovala pojem podnikových kalkulací a alokace 

nákladů. Následně v 5. a 6. kapitole představuji dvě základní koncepce pro kalkulaci ná-

kladů – absorpční a neabsorpční kalkulační metody. Vysvětluji rozdíly těchto dvou metod, 

jejich klady i zápory. Zároveň popisuji kalkulační vzorce charakteristické pro kaţdou kon-

cepci. V závěru teoretické části se zabývám kalkulačním systémem a jeho prvky.  
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II.  PRAKTICKÁ ČÁST 
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8 CHARAKTERISTIKA FIRMY XY 

S ohledem na dodrţení poţadavku vedení firmy na sdělování pouze nezbytně nutných úda-

jů v této práci se následující charakteristika podniku omezí pouze na základní informace o 

firmě, její ekonomické situaci, výrobním programu a organizační struktuře. 

8.1 Základní údaje 

Podnik se zabývá výrobou technických tkanin. Zákazníky tvoří výrobci pneumatik, do-

pravníkových pásů a podniky ve stavebnictví. Základní kapitál této akciové společnosti 

činí 562 197 000,- Kč. Vývoj produkce v letech 1993 – 2009 je zaznamenán na Obr. 14. 

V současné době má firma vybudované kapacity na výrobu 35 000 tun technických tkanin 

za rok. Tato kapacita je momentálně (r. 2010) vyuţívána cca ze 45 %.   

 

Obr. 14. Prodej v tunách 1993 – 2009 [Zdroj: Vlastní ] 

Vývoj hospodaření podniku za posledních pět let je zaznamenán v Tab. 1. Je zde patrný 

hluboký propad trţeb v roce 2009. Rokem 2008 se podnik dostává do ztráty, která se navíc 

v roce 2009 dramaticky prohlubuje. Tato situace byla způsobena souhrou dvou okolností: 

nástupem hospodářské recese, která způsobila krizi v automobilovém průmyslu, jenţ je 

hlavním odbytištěm firmy a zároveň vlivem dlouhodobého úvěrového zatíţení, které firma 

přestala finančně zvládat. Z důvodu své insolvence musela společnost v roce 2009 poţádat 

o soudní ochranu proti věřitelům. Noví majitelé, kteří podnik v roce 2010 převzali, se 

v současnosti pokoušejí o stabilizaci ekonomické situace ve firmě. 
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Tab. 1. Vývoj hospodaření 2005 – 2009 [Zdroj: Vlastní] 

Firma XY (tis. Kč) 2005 2006 2007 2008 2009 

Trţby za prodej zboţí 56 101 70 980 47 805 249 046 27 343 

Výkony 3 121 332 2 956 430 3 168 625 2 459 403 1 296 863 

Trţby za prodej vlast. výrobků a sluţeb 3 079 243 2 958 007 3 140 990 2 496 427 1 357 752 

Trţby z prodeje DM a materiálu 1 159 524 1 117 301 1 143 527 1 130 205 369 856 

Změna stavu zásob vlastní činnosti 37 887 -11 701 24 302 -40 100 -62 239 

Aktivace 4 202 10 124 3 333 3 076 1 349 

Ostatní výnosy 774 654 901 455 1 239 991 1 089 141 714 692 

VÝNOSY (tis. Kč) 5 111 611 5 046 166 5 599 948 4 927 795 2 408 753 

Náklady na prodané zboţí 48 735 64 979 46 088 247 803 26 310 

Výkonová spotřeba 2 553 166 2 432 309 2 614 042 2 222 728 1 078 783 

Nákladové úroky 47 845 63 420 85 689 87 189 43 448 

Odpisy DHM a DNM 127 625 122 948 125 912 130 901 122 331 

Osobní náklady 176 457 186 430 203 579 205 427 165 593 

Zůstatková cena prodaného DM a mat. 1 180 120 1 128 014 1 108 291 1 039 677 331 345 

Změna stavu rezerv a OP -18 390 -10 808 -11 529 19 535 49 057 

Ostatní provozní náklady 625 606 746 456 1 011 116 532 898 833 041 

Ostatní finanční náklady 131 371 118 208 176 382 618 093 638 251 

Daně a poplatky 2 732 2 379 2 454 565 639 

Daň z příjmů  60 774 48 361 51 377 3 815 -19 507 

NÁKLADY (tis. Kč) 4 936 041 4 902 696 5 413 401 5 108 631 3 269 291 

HV za účetní období (tis. Kč) 175 570 143 470 186 547 -180 836 -860 538 

 

8.2 Výrobky 

Výroba v podniku je rozdělena na tři základní produktové řady (názvy technických tkanin 

byly pro účely bakalářské práce změněny na X, Y, Z): 

1. Technická tkanina X – tato impregnovaná textilie je pouţívána v gumárenském 

průmyslu jako jeden ze základních konstrukčních prvků při výrobě pneumatik. 

Tkanina se skládá z osnovy a útku. Funkci v tkanině plní osnova (je pevná na tah), 

útek pouze dělí osnovní vlákna, aby se neslepila a nezapletla. Jako výchozí materiál 

pro osnovu je vyuţíváno syntetické vlákno (polyester, polyamid, viskóza, aramid), 

materiálem pro útek je syntetické vlákno opřádané bavlnou. 

2. Technická tkanina Y - impregnovaná tkanina v různých gramáţích, šířkách, pev-

nostech a délkách (od desítek metrů aţ po několik kilometrů) je vyuţívána pro vý-

robu dopravníkových pásů. Funkci v tkanině plní osnova i útek – tkanina je mimo-

řádně pevná na tah v podélném i příčném směru. Výchozím materiálem je stejně 

jako v případě tkaniny X syntetické vlákno. 
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3. Technická tkanina Z – tkaniny typu Z nacházejí uplatnění při mnoha stavebních 

aplikacích, např.: vyztuţení a stabilizace silničního nebo ţelezničního tělesa, zvý-

šení únosnosti měkkého a nehomogenního podloţí, vyztuţení strmých svahů, opěr-

né zdi a mostní opěry, zakládání se štěrkopískovými pilotami, protierozní ochrana, 

vyztuţení asfaltových vrstev vozovky, separace, filtrace. Surovinou pro výrobu je 

opět syntetické vlákno. 

8.3 Výrobní proces (4 stupně) 

 

Obr. 15. Schéma výrobního procesu [Zdroj: Archiv XY] 

 

1. Skaní – spojování dvou nebo více jednoduchých nití zakrucováním k získání jejich 

větší stejnoměrnosti a pevnosti, skaná vlákna jsou přitom navíjena na cívky, který-

mi je následně plněna tzv. cívečnice - jedná se o přípravnou operaci pro tkaní. Pro 

charakter skané příze je důleţitý směr a počet zákrutů jak u předkládaných, tak i u 

výsledných nití. Směr zákrutu je viditelný při pohledu na svisle drţenou nit. Jestliţe 

spirála zákrutu probíhá stejným směrem jako prostřední část písmene „Z“, jedná se 

o přízi točenou k sobě doleva vytvářející pravý závit. U pravého zákrutu se spirála 

podobá písmenu „S“. Se stoupajícím počtem zákrutů se (aţ do určité hranice) zvy-

šuje pevnost příze. 
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Obr. 16. Schéma technologie skaní [Zdroj: Archiv XY] 

 

 

 

2. Snování – skané nitě jsou navíjeny na tzv. osnovní vály, jedná se o přípravnou ope-

raci před tkaním textilií typu Y a Z.   

 

 

Obr. 17. Schéma technologie snování [Zdroj: Archiv XY] 

 

3. Tkaní – opakované provazování a sjednocování osnovních a útkových nití pomocí 

systému vazeb na tkacím stroji, přičemţ vzniká plošná reţná textilie. Útek je do os-

novy zanášen ze strany buď vzduchem, skřipcem nebo jehlou. Osnovní nitě jsou 

tkány buď z cívečnice nebo z osnovních válů. 

 

osnovní vály 
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Obr. 18. Schéma technologie tkaní [Zdroj: Archiv XY] 

 

4. Impregnace a dodatečná tepelná úprava (DTÚ) – utkaná reţná textilie je smáčena v 

impregnačním roztoku, následně sušena, případně dlouţena a ve finále tepelně sta-

bilizována. Impregnace je prováděna za účelem zvýšení adheze tkaniny k pryţi při 

dalším zpracování v gumárenských podnicích. U tkanin typu Z probíhá proces tkaní 

a impregnace současně na jednom výrobním zařízení. 

Obr. 19. Schéma technologie DTÚ 

[Zdroj: Archiv XY] 
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8.4 Ekonomická a organizační struktura podniku 

Celý podnik je rozdělen na jednotlivá nákladová střediska, organizační struktura je funkci-

onalistická. Ekonomická struktura (Obr. 20) v podstatě navazuje na strukturu organizační 

(Obr. 21). K 31. březnu 2010 měl podnik 360 zaměstnanců (75% dělníků). 

 

Obr. 20. Ekonomická struktura podniku XY [Zdroj: Vlastní ] 

Správní střediska

•Energetika                        410 xxx

•Logistika          560 xxx

•Správa majetku 710 xxx

•Úsek kvality 721 xxx

•Centrální laboratoř 722 xxx

•Technologie 723 xxx

•Vývoj a výzkum 724 xxx

•Technická knihovna 725 xxx

•Průmyslové inženýrství 730 xxx

•Informatika 740 xxx

•Tovární inženýrství 750 xxx

•Bytovky 873 xxx

•Personální odbor 910 xxx

•Finanční účetnictví 920 xxx

•Výrobní úsek 981 xxx

•Ekonomický úsek 982 xxx

•Technický úsek 983 xxx

•Vedení společnosti 990 xxx

•Nákup       520 754

•Prodej X    550 721

•Prodej Y   550 723

•Prodej Z    550 724

Výrobní střediska

•Výrobková řada X         111 xxx

•Výrobková řada Y a Z   151 xxx

•DTÚ 170 xxx
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Obr. 21. Organizační struktura XY [Zdroj: Vlastní ] 
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9 PODNIKOVÉ NÁKLADY 

9.1 Celkové náklady – druhové členění 

V Tab. 2 je zachycena struktura skutečných nákladů roku 2009 v druhovém členění. Nej-

významnější nákladovou poloţkou jsou náklady na přímý materiál, které v roce 2009 tvoři-

ly 25 % veškerých nákladů podniku. Náklady (výnosy) jsou zúčtovávány na jednotlivá 

střediska, přičemţ se uplatňuje hledisko příčinné souvislosti.
1
 

Tab. 2. Druhové členění nákladů roku 2009 v Kč [Zdroj:  

Vlastní ] 

Přímý materiál 831 407 020 

Finanční náklady 634 091 465 

Opravné poloţky 511 504 831 

Prodej materiálových zásob 

SHR 

331 345 282 

Faktoring pohledávek 283 187 595 

Reţijní mzdy + odvody 125 256 729 

Odpisy 122 330 951 

Ostatní náklady 111 384 837 

Sluţby 97 593 898 

Reţijní energie 61 359 704 

Přímé energie 46 883 921 

Přímé mzdy + odvody 38 743 930 

Náklady na prodané zboţí 26 309 900 

Náklady na prodaný materiál 25 376 657 

Reţijní materiál 19 016 511 

Sociální náklady 1 592 132 

Opravy 1 266 975 

Daně a poplatky 638 660 

Celkem 3 269 290 998  

 

9.2 Plánování nákladů 

V podniku je kaţdoročně sestavován tzv. Master Budget neboli podnikový rozpočet 

s tříletým výhledem. Podkladem pro tento rozpočet jsou obchodní plán a na něho navazují-

cí plán výroby. Plán výroby je východiskem pro výpočet celkové výše přímých nákladů a 

dále pro sestavení rozpočtů jednotlivých výrobních a správních středisek a plánu investic. 

                                                 

 

1
 Nákladové poloţky: náklady na prodané zboţí, prodej materiálových zásob SHR, faktoring pohledávek, 

opravné poloţky a finanční náklady jsou zúčtovávány přes tzv. zúčtovací středisko. Těmito náklady tedy 

nejsou zatěţována výrobní ani správní střediska a nepovaţují se za podklad pro nákladové kalkulace. 
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Souhrn rozpočtů těchto podnikových útvarů spolu s plánem trţeb, jenţ vychází 

z obchodního plánu, je základním podkladem pro sestavení výkazů manaţerského účetnic-

tví: plánovaného výkazu zisku a ztráty, rozvahy a cash flow. Rozpočty nákladů výrobních 

a správních středisek jsou v podniku zároveň důleţitým podkladem pro stanovení sazeb 

výrobní a správní reţie. Na Obr. 22 je graficky zachycena logika podnikového plánování 

nákladů a výnosů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 22. Logika podnikového plánování nákladů s výnosů [Zdroj: Vlastní ] 
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9.3 Náklady správních středisek 

Nyní blíţe specifikuji náklady, které spadají do správní reţie. Jedná se o náklady správních 

středisek. K 31. březnu 2010 měl podnik celkem 23 správních útvarů. Celková výše nákla-

dů těchto středisek za rok 2009 činila 248 177 250 Kč. Největší poloţky tvoří sluţby 

(34%) a reţijní mzdy (27%). Následují odpisy (19%) a reţijní energie (10%). Součástí 

správní reţie jsou také náklady na dopravu hotových výrobků, které zabírají 5% správní 

reţie. Podrobný výčet všech nákladových poloţek správních útvarů aţ na analytické účty 

je zobrazen v příloze PII, druhové členění a procentní rozloţení nákladů je graficky zná-

zorněno na Obr. 23. 

 

Obr. 23. Struktura režijních nákladů v roce 2009 [Zdroj: Vlastní ] 
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10  SOUČASNÝ PODNIKOVÝ KALKULAČNÍ SYSTÉM 

Kalkulace jsou sestavovány pro celý standardní sortiment. Pro výpočet kalkulací je vyuţí-

váno počítačového programu, který umoţňuje zpracovat kalkulace výrobků, dále zahrnuje 

TPV a plánování výroby. 

Kaţdý výrobek má vlastní jedinečné označení – sedmimístné číslo výrobku, který je spjat 

s technologickým předpisem, který stanoví: 

- spotřebu přímého materiálu (vlákno, případně chemikálie) 

- potřebu času přímé práce (jednicových dělníků) 

- technologii pro jednotlivé fáze výrobního procesu spolu s normohodinami – čas, 

který výrobek stráví na jednotlivých výrobních stupních 

10.1 Popis kalkulačního vzorce 

Kalkulační vzorec na Obr. 24 je v podniku základním podkladem pro veškeré nákladové 

kalkulace výrobků od 1. 1. 2009. Do té doby byl pouţíván typový kalkulační vzorec pl-

ných nákladů. Vzhledem k nastalým finančním problémům v roce 2008 však bylo evident-

ní, ţe současný způsob kalkulací nákladů jiţ neposkytuje relevantní podklady pro ceno-

tvorbu a jiná manaţerská rozhodování, a bylo tedy rozhodnuto přejít ze stávajícího typové-

ho vzorce na vzorec, který odděluje fixní a variabilní náklady. 

 

Obr. 24. Současný kalkulační vzorec [Zdroj: Vlastní] 

 

• Přímý materiál

+ • Přímé mzdy + odvod 34%

+ • Přímé energie
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Nyní stručně charakterizuji kaţdou poloţku současného podnikového kalkulačního vzorce: 

1. Přímý materiál 

Surovinami vyuţívanými ve výrobě jsou vlákna a chemikálie nakupované od externích 

dodavatelů. Do kalkulace vstupuje cena přímého materiálu získaná vynásobením nákupní 

ceny materiálu spolu s náklady na jeho dopravu případně clo a normy spotřeby materiálu. 

2. Přímé mzdy + odvod 34% 

Přímé mzdy zahrnují tarifní část mezd jednicových pracovníků (kaţdá operace je vyjádře-

na zatíţením v čase a tento čas násoben příslušnou mzdovou sazbou). Přímé mzdy obsahují 

také poloţku zákonné sociální pojištění – odvod z mezd 34%. 

3. Přímé energie 

Na některých pracovištích (konkrétně se jedná o skárny a některá střediska DTÚ) je ener-

gie normovaná – na skárnách se jedná o elektřinu, na DTÚ je to zemní plyn. Poloţka přímé 

energie se vypočítá jako norma spotřeby energie na konkrétním pracovišti krát vnitropod-

niková cena energie. 

4. Výrobní reţie variabilní 

Jedná se o variabilní část sazby výrobní reţie pro jednotlivé fáze výroby (technologie) sta-

novené na normohodinu. Sazby vycházejí z rozpočtovaných variabilních nákladů výrob-

ních středisek při plném vyuţití strojů. Náklady zahrnují např. reţijní materiál, náhradní 

díly, paliva, reţijní energie výrobních středisek. 

5. Náklady na balení 

Pro kaţdou ze tří výrobkových skupin se pouţívá při kalkulování nákladů sazba průměr-

ných nákladů, které připadají na zabalení 1 kg finálního výrobku. 

6. Výrobní náklady variabilní 

Poloţka vzniká jako součet: přímý materiál + přímé mzdy + přímá energie + výrobní reţie 

variabilní + náklady na balení. 

7. Výrobní reţie fixní 

Jedná se o fixní část sazby výrobní reţie pro jednotlivé fáze výroby (technologie) stanove-

né na normohodinu. Sazby vycházejí z rozpočtovaných fixních nákladů výrobních středi-
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sek při plném vyuţití strojů. Patří sem např. odpisy, opravy, nájemné, reţijní mzdy, reţijní 

materiál, sluţby, kancelářské potřeby, cestovné. 

8. Výrobní náklady celkem 

Poloţka vzniká součtem výrobních nákladů variabilních a výrobní reţie fixní. 

9. Správní reţie 

V současné době je stanovena fixní přiráţka 10,- Kč/kg finálního výrobku. Při její tvorbě 

byl (stejně jako u sazeb výrobní reţie) pouţit model plných kapacit. Tato sazba byla tedy 

stanovena z plánovaných ročních nákladů správních (nevýrobních) středisek při naplněné 

výrobní kapacitě závodu tak, ţe tyto celkové náklady byly vyděleny výrobou v kg při na-

plněné kapacitě závodu.  

10. ÚVN
2
 

Úplné vlastní náklady získáme součtem poloţek výrobní náklady variabilní, výrobní reţie 

fixní a správní reţie. 

Lze tedy konstatovat, ţe pouţívaný kalkulační vzorec nese znaky dynamické kalkulace 

(zachovává informační plnost typového kalkulačního vzorce, ale zároveň odděluje fixní a 

variabilní náklady). Dále, v případě pravidelně prováděné operativní kalkulace (viz Kap. 

10.2.2.), která zjišťuje rentabilitu prodaných výrobků, lze vzorec označit za kalkulaci se 

stupňovitým rozvrstvením fixních nákladů (pozn.: podrobněji popsána v Kap. 6.2.2.). 

10.2 Charakteristika podnikového kalkulačního systému 

- Jedná se o kalkulace plných nákladů v členění na náklady variabilní a fixní. 

- Kalkulační jednicí je 1 kg, v technologickém předpisu je stanovena i gramáţ 

(g/m
2
), je tedy moţné stanovit i náklady v Kč/ m

2
. 

- Kalkulace jsou chápány nejenom jako kalkulace nákladů, ale slouţí také jako 

podklad pro stanovení prodejní ceny. 

- Kalkulační systém zahrnuje tři základní typy předběţných kalkulací: propočtové, 

operativní a plánové (výsledná kalkulace není v podniku sestavována z důvodu 

                                                 

 

2
 Pro účely manaţerského účetnictví se dále pouţívá poloţka zpracovací náklady, které se rozlišují na varia-

bilní (přímé mzdy + odvody, přímé energie, variabilní výrobní reţie a náklady na balení) a fixní (fixní výrob-

ní reţie, správní reţie).  
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specifické povahy výroby, její sestavení není se stávajícím informačním systé-

mem technicky proveditelné). 

10.2.1 Propočtové kalkulace 

Jsou sestavovány u nových výrobků, u nichţ je nutné zjistit, zda budou rentabilní. Na zá-

kladě poptávky od zákazníka probíhá výpočet nákladů na výrobu (běţně dle kalkulace stá-

vajícího výrobku podobných parametrů), tyto náklady se porovnávají s prodejní cenou ak-

ceptovatelnou zákazníkem a posuzuje se výnosnost produktu v závislosti na přepokláda-

ném objemu prodeje.  

10.2.2 Operativní kalkulace 

Jsou vyuţívány při kaţdoměsíčním hodnocení realizovaných prodejů – při této proceduře 

probíhá hromadná kalkulace skutečně prodaných výrobků dle platných technologických 

předpisů, norem, mzdových tarifů a s pouţitím skutečných nákupních cen surovin. Tyto 

kalkulace slouţí např. ke stanovení „Top Ten“ prodejů z hlediska dosaţeného krycího pří-

spěvku (např.: deset nejlepších obchodů, deset nejhorších obchodů aj.). 

Nyní slovně i graficky naznačím filozofii, která je při samotném měsíčním hodnocení pro-

dejů pomocí operativní kalkulace v podniku uplatňována: 

- Hromadnou kalkulací je na kaţdý skutečně prodaný výrobek stanovena výše ná-

kladů na přímý materiál, přímé mzdy, přímé energie, výrobní reţii variabilní a 

fixní, přiráţkou pak připočtena sazba správní reţie 10,- Kč/kg. Při propočtu jsou 

pouţity platné normy, skutečné nákupní ceny surovin a energií, aktuální mzdové 

tarify. 

- Výrobky, jejichţ prodejní cena se pohybuje nad UVN jsou zařazeny do kategorie 

A (The Best), výrobky, jejichţ prodejní cena uhradí náklady na přímý materiál a 

variabilní zpracovací náklady dostávají označení B (Good), výrobky, jejichţ cena 

ani nepokryje variabilní zpracovací náklady, spadnou do kategorie C (Bad).  

- Prodejci mají za úkol sledovat aktuální kalkulace výrobků (ÚVN je základním 

podkladem pro stanovení prodejní ceny), nicméně při nenaplněné výrobní kapa-

citě je doporučeno přijímat veškeré obchody, kde se realizovaná prodejní cena 

pohybuje alespoň nad variabilními zpracovacími náklady. 
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- Kaţdoměsíční hodnocení prodeje je překládáno vedení společnosti, pečlivě se 

zkoumá rentabilita jednotlivých výrobků i výkonnost jednotlivých prodejců. Od 

hodnocení prodeje se odvíjí také hodnocení zaměstnanců (např. výše odměn). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 25. Schéma využití nákladových kalkulací při hodnocení prodaných výrobků [Zdroj: Vlastní] 

10.2.3 Plánová kalkulace 

Je podkladem pro sestavení plánovaného výkazu zisku a ztráty a na ně navazující plánova-

né rozvahy a výkazu cash flow. Vychází z předpokládaného sortimentu, jehoţ prodej (vý-

roba) jsou plánovány pro určité zamýšlené období (obvykle tříletý výhled). Pro výpočet se 
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pouţijí přepokládané ceny materiálů, energií, platné mzdové tarify a technické normy, plá-

nované měnové kurzy. Výsledkem této kalkulace je plánovaný roční objem nákladů, který 

je zásadním podkladem pro tvorbu celého podnikového plánu. 

10.3 Koncepce tvorby sazeb výrobní a správní režie 

Sazby výrobní a správní reţie vznikají v podniku na základě rozpočtů výrobních a správ-

ních středisek. Reţijní náklady se rozpočtují různými postupy, např.: 

- na základě skutečných nákladů minulého období  

- na základě plánu oprav a udrţování, odpisů, osobních nákladů, investic 

- indexovou metodou 

- technickými propočty (technologická el. energie, technologický plyn, obaly) 

10.3.1 Sazby výrobní režie 

Pro kaţdý technologický stupeň je stanovena samostatná sazba výrobní reţie od 1. 1. 2009 

v členění na variabilní a fixní část, která je udávána v Kč na normohodinu. Do roku 2009 

se sazba nedělila a náklady výrobní reţie byly povaţovány za nepřímý náklad. 

Mezi základní aspekty tvorby sazeb výrobní reţie patří to, ţe sazby jsou modelovány na 

plné vyuţití kapacit (pozn.: podnik má vybudované výrobní kapacity na roční objem pro-

dukce cca 35 000 t textilních tkanin). Vychází se z rozhodnutí nezatěţovat konečného zá-

kazníka situací, ţe výrobní kapacita závodu nebude naplněna, a brání se tak nekonkurence-

schopnosti výrobku díky vysoké prodejní ceně. Zohledňuje se tak princip únosnosti nákla-

dů výrobku na trhu. Při tvorbě rozpočtu výrobní reţie se tedy uplatňuje objem výroby při 

plném vyuţití výrobních kapacit a rozvrhovou základnou je suma normohodin daná vyuţi-

telnou kapacitou technologie. Rozpočty výrobních středisek zahrnují náklady jednicové 

(variabilní) i reţijní (fixní). K 31. březnu 2010 měl podnik 3 výrobní střediska. Sazby vý-

robní reţie se nemění kaţdý rok (poslední zásadní změna sazeb proběhla v roce 2003, revi-

ze sazeb s minimálními úpravami pak proběhla ke konci roku 2008 v souvislosti 

s přechodem na nový kalkulační vzorec). Výše nákladů, které se pouţívají pro sestavení 

modelu plných kapacit, jsou stanovovány na základě benchmarkingu nákladů světové kon-

kurence.  
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Sazba výrobní reţie pro jednotlivé technologie se vypočítá dle vztahu: 

 

rozpočet výrobní reţie technologie při plné kapacitě (Kč) 

      Sazba VR =           [Kč/Nhod] 

    vyuţitelná kapacita technologie (Nhod) 

Podnik pouţívá pro přiřazení výrobních reţijních nákladů metodu přiráţkové kalkulace. 

Rozvrhovými základnami pro rozvrhování nákladů výrobních středisek jsou: 

- čas strojů     -    počet fixních dělníků 

- celkový počet lidí     -    plocha v m
2
 

- celkový počet dělníků   -    výroba v kg 

- počet variabilních dělníků 

 

Konkrétní spojení nákladového účtu a rozvrhové základny jsem uvedla v Příloze PI. 

V Tab. 3 jsou zobrazeny v současnosti pouţívané sazby výrobní reţie.
3
 

Tab. 3. Sazby výrobní režie [Zdroj: Vlastní] 

Číslo 

 technologie 

Popis 

 technologie 

Variabilní výrobní 

reţie Kč/kg 

Fixní výrobní 

 reţie Kč/kg 

Výrobní reţie 

celkem Kč/kg 

17,37,38 skaní 1.07 1.93 3.00 

23 skaní 1.12 0.18 1.30 

31.33 skaní 2.03 1.67 3.70 

45 snování 228.43 420.67 649.10 

62 tkaní 123.36 183.34 306.70 

65 tkaní 115.47 216.93 332.40 

67, 68 tkaní 106.52 100.48 207.00 

71 DTÚ 1 094.00 1 566.00 2 660.00 

72 DTÚ 3 668.00 390.00 4 058.00 

73 DTÚ 2 510.00 470.00 2 980.00 

74 DTÚ 2 133.00 14.00 2 147.00 

75 DTÚ 895.00 1 650.00 2 545.00 

79 DTÚ 5 464.00 3 924.00 9 388.00 

                                                 

 

3
 Pozn.: Způsob výpočtu sazeb výrobní reţie v podniku XY je poměrně sloţitý a tato problematika přesahuje 

téma bakalářské práce. 
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10.3.2 Sazba správní režie 

Současná sazba správní reţie vychází ze součtu plánovaných nákladů jednotlivých správ-

ních středisek při naplněné výrobní kapacitě závodu. Do správní reţie jsou započítávány i 

náklady na dopravu a odbyt hotových výrobků. K 31. březnu 2010 měl podnik celkem 23 

správních středisek. Náklady správní reţie jsou výrobkům přiřazovány na základě průmě-

rování (dělí se objemem výroby v kg při naplněné výrobní kapacitě závodu). Jedná se o 

sazbu pohyblivou, k její změně dochází zpravidla kaţdý rok při tvorbě podnikového plánu, 

výkyvy ovšem nejsou nijak zásadní. Sazba správní reţie je pro všechny výrobky totoţná 

(od 1. 1. 2009 se pouţívá 10,- Kč/kg finálního výrobku).   

10.4 Zhodnocení kalkulačního vzorce 

Provedená analýza nákladových kalkulací naznačuje, ţe podnik se váţněji začal zaobírat 

problémem nenaplněné výrobní kapacity aţ koncem roku 2008, kdy byly provedeny po-

třebné kroky k přechodu z typového kalkulačního vzorce na vzorec současný, který se po-

uţívá od 1. 1. 2009. Velmi přínosné z hlediska cenotvorby dle mého názoru bylo hlavně 

rozdělení sazeb výrobní reţie na část fixní a variabilní. Došlo ke zpřesnění a zpřehlednění 

kalkulačního vzorce, který tak má pro prodejce vyšší vypovídací hodnotu – jsou známy 

úplné náklady na výrobek, a zároveň, díky členění nákladů na variabilní a fixní, zná prodá-

vající obchodník „mantinely“, kterých se musí drţet při vyjednávání se zákazníkem – pro-

dejní cena výrobku by neměla klesnout pod kalkulované náklady na přímý materiál plus 

variabilní zpracovací náklady výroby.  

Nedostatek spatřuji především v jednotné sazbě správní reţie. Domnívám se, ţe v této ob-

lasti existuje prostor pro další zpřesnění při přiřazování této skupiny nepřímých nákladů na 

jednici. V současném kalkulačním vzorci je uplatňovaná jednotná sazba správní reţie na 1 

kg finálního výrobku přičtením k celkovým výrobním nákladům (viz. Kap. 10.3.2.). Tím 

však, dle mého názoru, dochází k ne zcela přesnému přiřazování části reţijních nákladů na 

jednotlivé výrobkové skupiny X, Y, Z, čímţ se zkreslují podklady pro cenotvorbu. V sou-

vislosti s razantním sniţováním nákladů v období roku 2009 dále povaţuji za nutné provést 

revizi nákladové sumy reţií správních středisek, která slouţila jako poklad ke stanovení 

sazby správní reţie. 

V současné době, kdy firma tzv. bojuje o přeţití a udrţení stávajících či získání nových 

zákazníků má pro ni mimořádný význam, je zřejmé, ţe kaţdé (i minimální) zpřesnění ná-

kladových kalkulací výrobků, můţe znamenat prostor ke sníţení prodejní ceny, která je, 
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kromě kvality produktu, významným vyjednávacím prostředkem. Snaha o optimalizaci 

nákladových kalkulací je také významná z hlediska udrţení konkurenceschopnosti výrobků 

a získání přehledu o tom, které výrobky svým krycím příspěvkem nejvíce přispívají ke 

tvorbě zisku. 

Nepochybuji o tom, ţe stávající sazba správní reţie byla v podniku stanovena s maximální 

moţnou zodpovědností, přesto se pokusím v následující kapitole č. 11 zpracovat námět na 

optimalizaci stávajícího kalkulačního vzorce právě s ohledem na přiřazení nákladů správní 

reţie na jednotlivé výrobkové řady. 
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11 OPTIMALIZACE NÁKLADOVÝCH KALKULACÍ 

Navrhovaná optimalizace se týká způsobu přiřazování nákladů na jednici, které jsou zahr-

nované do správní reţie. Navrhuji, aby suma těchto nákladů byla rozdělena do tří skupin: 

 

1. odbytová reţie specifikovaná dle výrobkových řad 

2. náklady na dopravu specifikované dle výrobkových řad 

3. správní reţie 

 

11.1 Praktické provedení diferenciace nákladů zahrnovaných do správní 

režie 

Nyní se pokusím navrhnout praktickou realizaci rozčlenění dosud pouţívané jednotné saz-

by správní reţie na tři diferencované sazby. Budu přitom vycházet ze skutečných nákladů 

správních středisek za rok 2009 a z předpokladu, ţe náklady roku 2010 budou velmi po-

dobné skutečnosti roku 2009. 
4
 Jak jiţ bylo řečeno, v podniku existuje celkem 23 správních 

středisek. Celková suma nákladů těchto středisek za rok 2009 činila 248 177 250 Kč. Tyto 

náklady však, dle mého názoru, nejsou homogenní a lze je dále dělit. Navrhovaná optima-

lizace nákladových kalkulací vyţaduje přesnější roztřídění těchto nákladů dle příčinné 

souvislosti (viz. Obr. 26). 

 

 

 

 

Obr. 26. Diferenciace režijních nákladů [Zdroj: Vlastní] 

 

                                                 

 

4
 Pozn.: Zásadním důvodem pro rozhodnutí autorky vycházet při modelaci nových sazeb reţií ze skutečných 

nákladů roku 2009 bylo razantní sníţení skutečné výše nákladů správních středisek. Toto sníţení nákladů 

proběhlo v rámci reorganizace společnosti, přičemţ byly např. zrušeny smluvní vztahy týkající se výplaty 

provizí, byla propuštěna polovina zaměstnanců a eliminovaly se aktivity firmy, které přímo nesouvisely 

s provozní činností. Autorka vychází z konzultovaného předpokladu, ţe při výši nákladů správních středisek 

z roku 2009 je moţné realizovat chod podniku při naplněné výrobní kapacitě. 

Reţie správních středisek 

248 177 250 Kč 

Odbytová reţie 

15 718 777 Kč 

Náklady na dopravu 

13 689 789 Kč 

Správní reţie 

 218 768 684 Kč 
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Pro tyto účely v prvním kroku vyčlením náklady tří odbytových středisek (Prodej X, Pro-

dej Y a Prodej Z) a střediska nákupu, z nichţ namodeluji sazbu odbytové reţie specifickou 

pro kaţdou výrobkovou řadu. Poté se zaměřím na nákladové účty 518351, 518352 a 

518353, na kterých jsou zaúčtovány náklady na přepravu hotových výrobků, jeţ budou 

základem pro výpočet sazeb nákladů za dopravu, opět zvlášť pro kaţdou výrobkovou řadu. 

Zbylé náklady pouţiji pro výpočet jednotné sazby správní reţie. 

11.1.1 Sazba odbytové režie 

Prodej hotových výrobků je (stejně jako výroba) rozdělen na tři samostatné výrobkové 

řady: Prodej X, Prodej Y, Prodej Z. Kromě těchto tří odbytových středisek existuje samo-

statné oddělení nákupu, které zabezpečuje centrální nákup surovin a reţijního materiálu.  

Kaţdé toto prodejní oddělení má svého ředitele a několik manaţerů prodeje (nákupu). Nej-

většími poloţkami, které tvoří náklady těchto středisek, jsou osobní náklady a sluţby (kon-

krétně zprostředkovatelské provize). V Tab. 4 jsou uvedeny skutečné náklady jednotlivých 

odbytových středisek za rok 2009. 

Tab. 4. Skutečné náklady odbytových středisek za rok 2009 v Kč [Zdroj: Vlastní] 

Číslo střediska 520754 550721 550723 550724 

Název střediska  

Nákup 

 

Prodej X 

 

Prodej Y 

 

Prodej Z 

 

Účtová skupina 

50 Spotřebované nákupy 96 516 73 292 59 158 192 365 

51 Sluţby 345 739 961 856 376 785 1 879 905 

52 Osobní náklady 1 855 538 

 

3 346 640 1 777 752 4 688 768 

53 Daně a poplatky  5 607 9 929 3 826 30 965 

54 Jiné provozní náklady 0 0 0 10 000 

56 Finanční náklady 0 0 0 4 136 

Celkem 2 303 400 4 391 717 2 217 521 6 806 139 

 

Náklady odbytových středisek se diametrálně odlišují, proto povaţuji za správné, aby kaţ-

dá výrobková řada byla zatíţena pouze takovými fixními náklady, které vyvolá středisko, 

jeţ zabezpečuje její prodej. Náklady střediska Nákup povaţuji za společné všem výrobko-

vým skupinám a v Tab. 5 jsem tyto náklady poměrově rozdělila mezi odbytová střediska 

podle skutečné výroby v kg v roce 2009. Takto upravené náklady jsem dále vydělila sku-

tečnou výrobou za rok 2009 v kg, čímţ jsem získala sazbu odbytové reţie v Kč/kg finální-
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ho výrobku v roce 2009. Sazba odbytové reţie tedy představuje průměrné náklady na jed-

nici podle výrobkových skupin a je odvozena ze skutečných nákladů těchto správních útva-

rů z roku 2009. 

Tab. 5. Modelace sazeb odbytové režie dle výrobkových řad v roce 2009 [Zdroj: Vlastní] 

Název 

střediska 

Náklady 

2009 v Kč  

Skutečná 

výroba v kg 

2009 

Index pro 

rozpad stře-

diska Nákup 

Náklady upra-

vené (přičteno 

středisko Ná-

kup) 

Odbytová 

reţie 

Kč/kg 

Prodej X 4 391 717 7 206 080 0,55 5 658 587 0,79 

Prodej Y 2 217 521 4 368 500 0,33 2 977 643 0,68 

Prodej Z 6 806 139 1 600 020 0,12 7 082 547 4,43 

Nákup 2 303 400 x x x x 

Celkem 15 718 777 13 174 600 1,00 15 718 777 x 

Pokud budeme vycházet z předpokladu, ţe náklady odbytových středisek jsou fixní a 

v roce 2010 nedojde k zásadním změnám v jejich výši, můţeme tyto náklady rozpustit plá-

novanými objemy prodejů pro rok 2010. V Tab. 6 lze sledovat degresi fixních nákladů na 

jednotku díky vyšším plánovaným prodejům v případě výrobku Y a Z a jejich progresi 

v případě výrobku X. 

Tab. 6. Modelace sazeb odbytové režie dle výrobkových řad pro rok 2010 [Zdroj: Vlastní] 

Název 

střediska 

Náklady 

2009 v Kč  

Plánovaná 

výroba 

(prodej) v 

kg 2010 

Index pro 

rozpad stře-

diska Nákup 

Náklady upra-

vené (přičteno 

středisko Ná-

kup) 

Odbytová 

reţie 

Kč/kg 

Prodej X 4 391 717 6 298 000 0,44 5 405 213 0,86 

Prodej Y 2 217 521 6 150 000 0,43 3 207 983 0,52 

Prodej Z 6 806 139 1 788 000 0,13 7 105 581 3,97 

Nákup 2 303 400 x x x x 

Celkem 15 718 777 14 236 000 1,00 15 718 777 x 

 

11.1.2 Sazba nákladů na dopravu 

Náklady na dopravu jsou svým způsobem problematická poloţka. Prakticky neexistuje 

spravedlivý způsob, jak prostřednictvím určité sazby přiřadit tyto náklady jednotlivým 

výrobkům. Tato situace je způsobena především značnou variabilitou dopravních nákladů: 
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- aktuální částka za dopravu se liší dle momentální vytíţenosti dopravců - variant-

ně podnik hradí cestu k zákazníkovi i zpět, nebo pouze cestu tam, protoţe zpá-

teční cestu dopravce vytíţí jinou přepravou 

- firma má k dispozici dva vlastní kamiony, které jsou pro dopravu HV částečně 

pouţívány 

- některé dopravy si zákazník hradí sám 

- část výrobků je rozváţena tzv. hromadným závozem (výrobky jsou postupně vy-

kládány na trase) 

Jako řešení se jeví vyčlenění nákladů na dopravu do samostatné poloţky, která však nebu-

de fixně připočítávána ke kaţdé jednici. Budou vyčísleny pouze orientační náklady na do-

pravu 1 kg hotového výrobku nebo lze také náklady na dopravu vyčíslit zakázkovým způ-

sobem dle aktuální situace. Při modelaci sazby nákladů na dopravu budu opět vycházet ze 

skutečných nákladů na dopravu jednotlivých výrobkových řad, které vydělím skutečně 

prodanými kg v roce 2009. Získám tak přibliţnou částku za dopravu na jednici (viz. Tab. 

7).  

 

Tab. 7. Modelace sazby Kč/kg nákladů na dopravu hotových výrobků [Zdroj: Vlastní] 

Analy-

tické 

účty 

Popis 

Skutečné nákla-

dy na dopravu 

v Kč za rok 

2009 

Skutečný 

prodej v kg v 

roce 2009 

Průměrné ná-

klady na do-

pravu Kč/kg 

518351 Náklady na dopravu při 

prodeji hv - výrobky X 
5 827 460 7 206 080 0,81 

518352 Náklady na dopravu při 

prodeji hv - výrobky Y 
4 392 325 4 368 500 1,01 

518353 Náklady na dopravu při 

prodeji hv - výrobky Z 
3 470 004 1 600 020 2,17 

Celkem 13 689 789 13 174 600 x 

 

11.1.3 Sazba správní režie 

Při modelování nové sazby správní reţie budu opět vycházet ze skutečných nákladů správ-

ních středisek (viz. Příloha PII) za rok 2009 (budou však vyloučena střediska Nákup, Pro-

dej X, Prodej Y, Prodej Z, jejichţ náklady jsou předmětem odbytové reţie). Dále budou z 

nákladů vyčleněny náklady na dopravu, pro které je taktéţ stanovena samostatná sazba. Na 

zbylé náklady pouţiji kalkulaci dělením – zachovám přitom v podniku pouţívaný model 
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plných kapacit a sumu nákladů vydělím výrobou v kg při vytíţené výrobní kapacitě, čímţ 

získám průměrnou sazbu správní reţie v Kč/kg. Tato sazba bude společná pro všechny 

výrobky, poněvadţ náklady zbylé po vyčlenění nákladů odbytové reţie a nákladů na do-

pravu, jiţ není moţné adresně přiřadit pouze na některé výrobkové skupiny, jsou společné 

celému podniku, tedy všem výrobkům. 

Tab. 8. Modelace sazby správní režie [Zdroj: Vlastní] 

Skutečné náklady správ-

ních středisek za rok 2009 

v Kč 

Výroba v kg při vytíţené 

kapacitě 
Sazba správní reţie Kč/kg 

218 768 684 35 000 000 6,25 

 
 

Pokud bychom zkoušeli vydělit skutečné náklady správních středisek za rok 2009 skuteč-

ným prodejem v roce 2009 (13 174 600 kg), vyšla by nám sazba správní reţie na jednici 

16,61 Kč – velká část výrobků by byla zcela neprodejná. 

Poté, co jsem stanovila tři sazby fixních reţií, je moţné zkonstruovat novou podobu kalku-

lačního vzorce. 

11.2 Nový kalkulační vzorec 

                             

   Obr. 27. Nový kalkulační vzorec [Zdroj: Vlastní] 

•Přímý materiál

+ •Přímé mzdy + odvod 34%

+ •Přímé energie

+ •Výrobní režie variabilní

+ •Náklady na balení

+ •Náklady na dopravu X, Y, Z

= •Výrobní náklady variabilní

+ •Výrobní režie fixní

= •Výrobní náklady celkem

+ •Odbytová režie X, Y, Z

+ •Správní režie

= •ÚVN Kč/kg
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Původní sazba správní reţie je nyní rozdělena na tři samostatné sazby (odbytová reţie, 

náklady na dopravu, správní reţie). Sazby odbytové reţie a náklady na dopravu jsou dife-

rencované dle jednotlivých výrobkových skupin, sazba správní reţie je jednotná. Náklady 

na dopravu povaţuji za variabilní náklad, odbytovou a správní reţii za náklad fixní. 

11.3 Praktické srovnání stávající a optimalizované podoby kalkulačního 

vzorce 

Pro praktickou demonstraci přínosů optimalizovaného kalkulačního vzorce jsem si z kaţdé 

výrobkové řady vybrala jednoho typického reprezentanta. Nejdříve výrobky zkalkuluji 

prostřednictvím stávajícího kalkulačního vzorce (viz. Tab. 9). Poté tytéţ výrobky zkalkulu-

ji optimalizovaným kalkulačním vzorcem (viz. Tab. 10). 

Při srovnání stávajícího a optimalizovaného kalkulačního vzorce je zřejmý rozdíl ve vý-

ši ÚVN - u výrobků X a Y došlo ke sníţení kalkulovaných nákladů na jednici, naproti to-

mu u výrobku Z došlo ke zvýšení ÚVN. Tento efekt byl způsoben adresnějším přiřazením 

části fixních nákladů a dále pouţitím nových podkladů pro výpočet sazeb, které vycházejí 

ze skutečných nákladů správních středisek v roce 2009. Protoţe v průběhu roku 2009 došlo 

k rozsáhlému propouštění reţijních zaměstnanců a ke sníţení reţijních nákladů jako celku, 

povaţuji za přínosné vycházet při výpočtu sazeb reţií z takto redukovaných nákladů, které 

jsou, dle mého názoru, pro nejbliţší období, přesnějším vyjádřením nákladovosti na jedni-

ci. 

Výpočty prokázaly, ţe výrobková řada Z měla (byť minimálně) podhodnocenou kalkulaci 

úplných vlastních nákladů. 

Zřetelným přínosem je dále oddělení nákladů na dopravu, které jiţ nezatěţují společnou 

správní reţii. Stanovené sazby nákladů na dopravu povaţuji za nepovinnou sou-

část optimalizované podoby kalkulačního vzorce (slouţí pouze pro hrubou orientaci při 

cenotvorbě, protoţe pro přesné vyčíslení nákladů na dopravu je nutný individuální přístup 

ke kaţdé zakázce). 
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Tab. 9. Kalkulace nákladů dle stávajícího kalkulačního vzorce [Zdroj: Vlastní] 

 

Tab. 10. Kalkulace nákladů dle optimalizovaného kalkulačního vzorce [Zdroj: Vlastní] 

 

Pro úplnost porovnám stávající sazbu správní reţie se součtem nově vypočítaných sazeb 

v členění na jednotlivé výrobkové řady. Výpočty v Tab. 11 ukazují, ţe současná jednotná 

sazba správní reţie (10,- Kč/kg) znevýhodňuje výrobky X a Y, naopak u výrobků Z se jeví 

jako nízká.  

 

 

Poloţka Výrobek X Výrobek Y Výrobek Z 

Přímý materiál 51,95 58,11 80,91 

Přímé mzdy + odvod 34% 2,24 2,09 0,71 

Přímé energie 3,35 1,40 0,17 

Výrobní reţie variabilní 4,49 4,18 2,50 

Náklady na balení 0,75 0,75 1,98 

Výrobní náklady variabilní 62,78 66,53 86,27 

Výrobní reţie fixní 4,60 3,61 2,20 

Výrobní náklady celkem 67,38 70,14 88,47 

Správní reţie 10,00 10,00 10,00 

ÚVN Kč/kg 77,38 80,14 98,47 

Poloţka Výrobek X Výrobek Y Výrobek Z 

Přímý materiál 51,95 58,11 80,91 

Přímé mzdy + odvod 34% 2,24 2,09 0,71 

Přímé energie 3,35 1,40 0,17 

Výrobní reţie variabilní 4,49 4,18 2,50 

Náklady na balení 0,75 0,75 1,98 

Náklady na dopravu 0,81 1,01 2,17 

Výrobní náklady variabilní 63,59 67,54 88,44 

Výrobní reţie fixní 4,60 3,61 2,20 

Výrobní náklady celkem 68,19 71,15 90,64 

Odbytová reţie 0,86 0,52 3,97 

Správní reţie 6,25 6,25 6,25 

ÚVN Kč/kg 75,30 77,92 100,86 

 Rozdíl ÚVN v porovnání se 

stávající kalkulací Kč/kg 
-2,08 -2,22 2,39 
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Tab. 11. Optimalizovaná výše sazeb režijních nákladů správních středisek [Zdroj: Vlastní] 

 

11.3.1 Analýza ziskovosti  

Nyní se zaměřím na praktické posouzení moţného dopadu do hospodaření podniku při 

aplikaci optimalizovaných nákladových kalkulací. Pro výpočet jsem vyuţila simulaci pou-

ţití optimalizovaného kalkulačního vzorce v počítačovém programu pouţívaném ve firmě 

pro výpočet plánových kalkulací. Vycházela jsem z obchodního plánu na rok 2010, který 

specifikuje plánovaný výrobní sortiment včetně prodejních cen a dodacích podmínek. 

Pokud kalkuluji náklady výrobků pomocí optimalizovaných kalkulací, zjišťuji, ţe 

v porovnání se stávajícími kalkulacemi jsou úplné vlastní náklady výrobků X a Y niţší, 

naopak u výrobku typu Z vyšší. Celkový dopad optimalizovaných kalkulací lze získat 

srovnáním PHV kalkulovaného na základě současného kalkulačního vzorce s PHV, který 

je kalkulován jeho optimalizovanou verzí. Z výpočtů (Tab. 12) vyplývá, ţe PHV při pouţi-

tí optimalizovaných kalkulací je v součtu téměř o 24 mil. Kč vyšší neţ při stávající kalku-

laci. Pokud ovšem porovnám celkový dosaţený krycí příspěvek na úhradu fixních nákladů 

a zisku, je tomu přesně naopak. Došlo k jeho sníţení o 13,7 mil. Kč, coţ bylo způsobeno 

přeřazením nákladů na dopravu z nákladů fixních do nákladů variabilních.  

Vyčíslené rozdíly platí za předpokladu neměnné prodejní ceny. Dle konkrétní situace lze 

prodejní cenu výrobků X a Y ponechat ve stejné výši (realizovat tak vyšší zisk) nebo sníţit 

(zachovat cenovou konkurenceschopnost). 

U výrobků typu Z je situace sloţitější – kalkulace nákladů navrhovanou novou metodikou 

signalizuje, ţe dosavadní nákladové kalkulace těchto výrobků jsou podhodnocené. Záleţí 

tedy na obchodních manaţerech, jaké stanovisko zaujmout. Zvýšení ceny by zřejmě při-

neslo pouze odliv zákazníků, řešením je tedy úspora nákladů. 

 

Poloţka Výrobek X Výrobek Y Výrobek Z 

Odbytová reţie 0,86 0,52 3,97 

Náklady na dopravu 0,81 1,01 2,17 

Správní reţie 6,25 6,25 6,25 

Celkem Kč/kg   7,92 7,78 12,39 
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Tab. 12. Plánová kalkulace PHV pro rok 2010 – optimalizovaný vs. současný kalkulační 

vzorec [Zdroj: Vlastní] 

Plán výroby 2010 Optimalizace Kč Současnost Kč 

Výrobky 

X 

výroba v kg (dle BISFA) 6 298 000 6 298 000 

Přímý materiál 397 381 000 397 381 000 

Zpracovací náklady 

variabilní 

Přímé energie 28 647 000 28 647 000 

Přímé mzdy 15 893 000 15 893 000 
VR_variabilní 34 066 000 34 066 000 

Balení 4 724 000 4 724 000 
Náklady na dopravu 3 527 000 0 

Zpracovací náklady 

fixní 

VR_fixní 27 642 000 27 642 000 

Správní reţie 39 362 500 62 980 000 
Odbytová reţie 5 416 280 0 

PHV 61 778 220 47 104 000 

Tržby 618 437 000 618 437 000 

Příspěvek na úhradu fixních nákladů a zisku 134 199 000 137 726 000 

  

Výrobky 

Y 

výroba v kg (dle BISFA) 6 150 000 6 150 000 

Přímý materiál 364 981 000 364 981 000 

Zpracovací náklady 

variabilní 

Přímé energie 11 735 000 11 735 000 

Přímé mzdy 17 019 000 17 019 000 
VR_variabilní 32 172 000 32 172 000 

Balení 4 627 000 4 627 000 

Doprava 6 292 000 0 

Zpracovací náklady 

fixní 

VR_fixní 28 577 000 28 577 000 

Správní reţie 38 437 500 61 500 000 
Odbytová reţie 3 198 000 0 

PHV 20 838 500 7 266 000 

Tržby 527 877 000 527 877 000 

Příspěvek na úhradu fixních nákladů a zisku 91 051 000 97 343 000 

  

Výrobky 

Z 

výroba v kg (dle BISFA) 1 788 000 1 788 000 

Přímý materiál 88 375 000 88 375 000 

Zpracovací náklady 

variabilní 

Přímé energie 393 000 393 000 
Přímé mzdy 2 269 000 2 269 000 

VR_variabilní 5 030 000 5 030 000 
Balení 2 635 000 2 635 000 

Doprava 3 879 960 0 

Zpracovací náklady 

fixní 

VR_fixní 4 558 000 4 558 000 

Správní reţie 11 175 000 17 880 000 

Odbytová reţie 7 098 360 0 

PHV 49 573 680 53 847 000 

Tržby 174 987 000 174 987 000 

Příspěvek na úhradu fixních nákladů a zisku 72 405 040 76 285 000 

  

Výrobky  

celkem 

výroba v kg (dle BISFA) 14 236 000 14 236 000 
Přímý materiál 850 737 000 850 737 000 

Zpracovací náklady 

variabilní 

Přímé energie 40 775 000 40 775 000 
Přímé mzdy 35 181 000 35 181 000 

VR_variabilní 71 268 000 71 268 000 
Balení 11 986 000 11 986 000 

Doprava 13 698 960 0 

Zpracovací náklady 

fixní 

VR_fixní 60 777 000 60 777 000 
Správní reţie 88 975 000 142 360 000 

Odbytová reţie 15 712 640 0 

PHV 132 190 400 108 217 000 

Tržby 1 321 301 000 1 321 301 000 

Příspěvek na úhradu fixních nákladů a zisku 297 655 040 311 354 000 
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11.4 Způsob uvedení optimalizovaných kalkulací do praxe 

Při snaze zavést optimalizované kalkulace do praxe bych nejdříve povaţovala za nezbytné 

představit námět optimalizace nákladových kalkulací všem zainteresovaným podnikovým 

sloţkám – tzn. jednotlivým obchodním ředitelům, útvaru ekonomického ředitele, a vyvolat 

tak diskuzi nad vhodností tohoto záměru. Pokud by byl přechod ze současného kalkulační-

ho vzorce na optimalizovaný shledán manaţery podniku jako účelný, bylo by na zváţení, 

zda tuto změnu provést ještě v průběhu roku 2010 nebo z důvodu zachování jisté kontinui-

ty manaţerského účetnictví počkat na nové účetní období roku 2011. Praktická realizace 

přechodu na nový kalkulační vzorec by pak vyţadovala programátorské zásahy do počíta-

čového programu, ve kterém jsou kalkulace zpracovávány a také modifikaci současného 

hodnocení prodejů. Výše uvedené zásahy lze dle mého názoru zrealizovat za minimálních 

nákladů, které by spočívaly např. ve vyplacení mimořádných odměn pracovníkům IT od-

dělení a Controllingu za přesčasové hodiny. Ve srovnání s vyčíslenými přínosy této změny 

povaţuji tyto náklady v řádu desetitisíců za velmi nízké. 
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ZÁVĚR 

Cílem práce byla analýza nákladových kalkulací ve firmě XY a návrh způsobu jejich opti-

malizace. Při analýze jsem nalezla segment nákladů, jehoţ způsob přiřazování na výrobky 

ne zcela optimálním způsobem vypovídá o jejich skutečné nákladovosti. Tento nedostatek 

se týká nákladů správních středisek.  

Absolutní hodnota částky nákladů správních středisek je poměrně vysoká a jejím efektiv-

ním řízením lze dosáhnout objektivnějšího přiřazení nákladů na jednotlivé výrobkové řady. 

Vznikl by tak prostor pro případné sníţení prodejní ceny nebo realizaci vyššího zisku. 

Ve firmě dále postrádám zpracování výsledných kalkulací - podnik nemá zpětnou vazbu a 

kontrolu nad skutečnou nákladovostí výrobků. Tento nedostatek by bylo moţné odstranit 

zavedením nového informačního systému, coţ ovšem v současnosti překračuje finanční 

moţnosti firmy. 

V návaznosti na cíle, které jsem si v úvodu práce vytýčila, jsem dospěla k následujícím 

poznatkům: 

Způsob přiřazování nákladů na jednici ve firmě XY v podstatě odpovídá povaze výrobního 

procesu a poskytuje dostatečné podklady pro cenotvorbu a řízení nákladů. 

Náklady přímé (materiál, přímé mzdy, přímé energie) jsou kalkulovány na základě THN. 

Náklady nepřímé se alokují v závislosti na původci těchto nákladů – náklady výrobních 

středisek v dělení na fixní a variabilní jsou prostřednictvím rozmanitých rozvrhových zá-

kladen přiřazovány na jednici metodou přiráţkové kalkulace. Náklady správních středisek 

jsou výrobkům přiřazovány na základě průměrování. Sazby výrobní i správní reţie v Kč/kg 

se stanovují pomocí modelu plných kapacit, čímţ se uplatňuje princip únosnosti nákladů 

výrobku na trhu. 

Zásadní problém spatřuji v jednotné sazbě správní reţie, která zvyšuje kalkulované ÚVN 

podstatné části výrobků. Řešení vidím v navrhované diferenciaci sazeb reţií správních 

středisek dle jednotlivých výrobkových řad. V konečném důsledku by tak doposud jednot-

ná sazba SR byla rozdělena na tři samostatné sazby: sazba odbytové reţie, sazba nákladů 

na dopravu (jako nepovinná součást kalkulačního vzorce) a sazba správní reţie. Následné 

srovnání současného a optimalizovaného kalkulačního vzorce prokázalo, ţe při aplikaci 

nového kalkulačního vzorce dochází ke sníţení ÚVN výrobkových řad X a Y, a naopak ke 
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zvýšení ÚVN výrobkové řady Z. Tato skutečnost se pak výrazně projevuje v celkovém 

kalkulovaném PHV podniku pro rok 2010. 

Je nutné připomenout, ţe nákladové kalkulace v podniku XY sice slouţí jako podklad pro 

cenotvorbu, výše marţe však v konečném důsledku závisí na cenovém vyjednávání se zá-

kazníkem. Některé výrobky jsou vysoce ziskové, jiné svým krycím příspěvkem pouze čás-

tečně přispívají k úhradě fixních nákladů a zisk nevytvářejí. Podstatnými rozhodovacími 

prvky jsou objemy celkových realizovaných obchodů, důleţitost zákazníka, moţnost zís-

kání nového trhu či momentální vytíţenost výrobní kapacity. Celkové portfolio prodaných 

výrobků by však samozřejmě mělo výnosově zabezpečit chod podniku jako celku. 

Výsledky mé analýzy jsem předloţila ekonomickému řediteli firmy, coby zadavateli téma-

tu práce, k posouzení. Reakce byla kladná s příslibem, ţe moje návrhy budou projednány 

s příslušnými odpovědnými pracovníky. 

Na základě výše uvedených poznatků, si dovoluji konstatovat, ţe hypotéza, kterou jsem 

vyslovila na začátku práce, se potvrdila a mé výpočty mohou poslouţit jako námět pro 

optimalizaci stávajícího kalkulačního vzorce. 

Na závěr bych ráda poděkovala společnosti XY za poskytnutí prostoru pro vypracování 

bakalářské práce, včetně potřebných podkladů a informací. V průběhu shromaţďování 

těchto podkladů a údajů z podnikového finančního i manaţerského účetnictví jsem měla 

moţnosti srovnat teorii z odborné literatury s praxí ve výrobním podniku, coţ povaţuji za 

přínosné jak pro podnik, tak i pro mě osobně. 
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PŘÍLOHA P I: ROZVRHOVÉ ZÁKLADNY REŢIJNÍCH NÁKLADŮ 

Rozvrhové základny pro náklady společné výrobním stupňům a celým střediskům 

Účtová 

skupina 
Účet Popis 

Výrobní střediska 

111, 151 170 

501 501501 VRM-balení (čela, válečky, klíny, folie) výroba kg výroba kg výroba kg 

  501502 VRM-osobní ochranné prostředky dělníci lidé lidé 

  501504 VRM-náhradní díly dělníci lidé výroba kg 

  501602 FRM-kancelářské potřeby dělníci lidé lidé 

  501603 FRM-drobný hmotný majetek dělníci lidé výroba kg 

  501604 FRM- čisticí prostředky plocha plocha plocha 

  501605 FRM-drobné předměty dělníci lidé lidé 

  501607 FRM-bal. materiál pro identifikaci výroba kg výroba kg výroba kg 

502 502102 Spotřeba plynu - technologická x x Nhod 

  502601 Spotřeba elektrické energie - reţijní plocha plocha plocha 

  502603 Spotřeba plynu - reţijní plocha plocha plocha 

511 511623 Opravy strojů a zařízení - paušál výroba kg výroba kg výroba kg 

  511624 Opravy strojů a zařízení výroba kg výroba kg výroba kg 

  511630 Opravy dopravních a manipulačních prostředků výroba kg výroba kg výroba kg 

  511654 Opravy drobného DM+drobných předmětů  výroba kg výroba kg výroba kg 

512 512610 Cestovné tuzemské výroba kg výroba kg výroba kg 

  512620 Cestovné zahraniční výroba kg výroba kg výroba kg 

518 518602 Rozbory, měření, revize výroba kg výroba kg výroba kg 

  518604 Nájemné movitých věcí výroba kg výroba kg výroba kg 

  518607 Celní odbavení na hranicích - ostatní výroba kg výroba kg výroba kg 

  518610 Náklady na metrologii výroba kg výroba kg výroba kg 

  518615 Komunální sluţby (praní, čištění) výroba kg výroba kg výroba kg 

  518619 Ostatní sluţby výroba kg výroba kg výroba kg 

  518620 Revize a tech. prohl. tech. zařízení - el. zař. výroba kg výroba kg výroba kg 

  518642 Mand. sml. zajišt. pov. o obl. ekologie výroba kg výroba kg výroba kg 

  518643 Mand.sml. zajišt. vývozu odpadků výroba kg výroba kg výroba kg 

  518644 Sluţby úklidové a technické výroba kg výroba kg výroba kg 

  518680 Sluţby v oblasti metrologie výroba kg výroba kg výroba kg 

  518681 Sluţby v oblasti bezpečnosti práce výroba kg výroba kg výroba kg 

521 521112 D-jednicový - tarif D var D var D var 

  521613 D-jednicový - příplatek D var D var D var 

  521614 D-jednicový - ostatní D var D var D var 

  521615 D-fixní- tarif D fix D fix D fix 

  521616 D-fixní- příplatek D fix D fix D fix 

  521617 D-fixní - ostatní D fix D fix D fix 

  521625 THP-tarif x lidé lidé 

  521626 THP-příplatek x lidé lidé 

  521627 THP-ostatní x lidé lidé 

  521640 OON-D dělníci dělníci dělníci 

524 524100 Zákonné sociální pojištění D var D var D var 

  524603 Zákonné sociální pojištění - D-fix.-tarif D fix D fix D fix 

  524606 Zákonné sociální pojištění - THP-tarif x lidé lidé 

527 527601 Školení a vzdělávání - nadstandard lidé lidé lidé 

528 528694 Rehabilitace - lázně lidé lidé lidé 



 

 

Rozvrhové základny pro náklady společné výrobním stupňům a celým střediskům 

Účtová 

skupina 
Účet Popis 

Výrobní střediska 

111, 151 170 

  528695 Rehabilitace - lázně - mzdy lidé lidé lidé 

548 548601 Ostatní provozní náklady výroba kg výroba kg výroba kg 

  548602 Výdaje dle §24 od. 2 Sb.) zák. č.586/1992 Sb. výroba kg výroba kg výroba kg 

  548650 Odškodnění pracovních úrazů výroba kg výroba kg výroba kg 

551 551820 Odpisy strojů a zařízení výroba kg výroba kg výroba kg 

802 802120 Vytápění x Nhod Nhod 

  802130 Voda x lidé lidé 

  802132 Voda upravená x výroba kg výroba kg 

  802141 Vzduch stlačený x výroba kg výroba kg 

  802142 Klimatizace x výroba kg výroba kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PŘÍLOHA P II: SKUTEČNÉ NÁKLADY SPRÁVNÍCH STŘEDISEK V KČ ZA ROK 2009 

Analytické 
účty 

Popis 

Skutečné 
náklady 

správních stř. 
2009 

Energetika Logistika 
Správa 
majetku 

Úsek 
kvality 

Centrální 
laboratoř 

Technologie 
Vývoj a 
výzkum 

Technická 
knihovna 

Průmyslové 
inženýrství 

Informatika 
Tovární 

inženýrství 
Bytovky 

Personální 
odbor 

Finanční 
účetnictví 

Výrobní 
úsek 

Ekonomický 
úsek 

Technický 
úsek 

Vedení 
společnosti 

Nákup Prodej X Prodej Y Prodej Z 

    410xxx     560xxx     710xxx     721xxx    722xxx     723xxx     724xxx    725xxx    730xxx     740xxx     750xxx     873xxx    910xxx     920xxx     981xxx     982xxx     983xxx     990xxx 520 754 550 721 550 723 550 724 

501502 FRM-os. ochr. prostředky 2 920 0 112 0 0 0 0 2 351 0 0 231 0 0 226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

501503 FRM-paliva 107 303 0 107 303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

501504 FRM-náhradní díly 73 453 0 0 0 0 29 729 0 43 724 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

501505 FRM-díly a komponent 1 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 800 0 0 0 0 0 

501508 FRM-ostatní 817 0 817 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

501514 FRM - náhradní díly 89 181 0 89 181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

501602 FRM - kancelářské potřeby 394 605 0 71 186 0 9 801 49 856 32 236 14 506 0 0 2 650 686 0 58 871 72 287 20 581 20 885 9 007 23 341 1 597 141 2 523 4 451 

501603 FRM- drobný hmotný majetek 540 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 162 0 0 0 2 846 3 441 2 995 36 848 72 323 94 003 72 950 56 635 187 914 

501604 FRM - čistící prostředky 5 201 0 0 0 0 132 0 192 0 0 646 0 3 018 0 0 0 0 0 1 012 0 201 0 0 

501605 FRM- drobné předměty /do 2 000,- Kč/ 22 054 0 2 487 0 0 3 051 539 2 718 0 0 125 0 8 842 294 0 191 0 1 364 1 527 916 0 0 0 

501606 FRM - speciální chemikálie 67 169 0 0 0 0 35 085 0 886 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 198 0 0 0 0 0 

501609 FRM-ostatní režijní materiál  147 714 0 1 151 0 0 101 365 0 648 0 0 40 720 0 0 3 830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

501699 Spotřeba rež. materiálu  5 027 0 0 0 0 5 027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

502601 Spotřeba elektrické energie - režijní 17 853 796 16 138 072 817 650 0 0 469 260 0 33 180 0 0 170 640 0 224 995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

502602 Spotřeba tepla,páry (plynu-kotelna) 5 766 438 0 638 021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 128 417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

502603 Spotřeba plynu, režijní 174 036 47 023 54 280 0 0 0 0 72 734 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

511603 Opravy strojů a zařízení  209 617 0 209 617 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

511604 Opravy strojů a zařízení - externí 36 255 0 36 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

511615 Opravy budov a staveb 507 657 0 0 379 388 0 0 0 0 0 0 0 0 98 203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

511623 Opravy strojů a zařízení - paušál 436 086 0 436 086 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

511624 Opravy strojů a zařízení 101 053 0 65 230 20 153 0 0 0 7 724 0 0 6 345 0 0 0 0 0 0 0 1 600 0 0 0 0 

511654 Opravy drobného hmotného majetku 6 374 0 0 0 0 550 500 2 074 0 0 3 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

512610 Cestovné tuzemské 103 436 0 15 560 0 0 180 105 8 184 0 126 5 619 0 0 2 653 14 947 0 2 827 2 018 34 979 560 206 476 15 117 

512620 Cestovné zahraniční 1 976 909 0 0 0 765 399 52 999 36 613 0 0 1 201 2 431 0 0 0 0 2 673 141 262 582 521 89 110 464 908 211 940 390 087 

512699 Cestovné nad limit 105 0 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

513698 Náklady na reprezentaci 201 281 0 0 0 0 0 4 620 3 200 0 0 0 0 0 0 599 0 370 16 310 52 089 59 164 19 286 5 474 40 169 

513699 Pohoštění 326 825 0 225 0 1 562 0 1 021 631 0 0 896 0 0 11 604 0 5 673 11 567 21 982 172 033 23 767 39 711 17 001 19 093 

518343 Obchodní provize X 4 921 840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 921 840 0 0 0 0 0 0 

518345 Obchodní provize Y 571 675 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 314 634 0 0 0 257 041 0 0 

518346 Obchodní provize Z 1 061 782 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 242 068 0 0 0 0 0 819 713 

518350 Nákl.na dopr.při prodeji zboží 596 215 0 596 215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

518351 Nákl.na dopravu při prodeji hv - výrobky X 5 827 460 0 5 857 526 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

518352 Nákl.na dopravu při prodeji hv - výrobky Y 4 392 325 0 4 392 325 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

518353 Nákl.na dopravu při prodeji hv - výrobky Z 3 470 004 0 3 470 004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

518359 Nákl.na dopr.při prodeji suroviny 96 150 0 96 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

518501 Údržba nemovitostí 748 938 0 5 278 514 310 0 0 0 0 0 0 0 0 229 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

518600 Inzerce, plakáty, reklama 202 212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 071 0 0 77 034 0 58 377 0 0 0 20 729 

518601 Kooperace VV 695 466 0 0 0 0 0 0 509 438 0 0 0 0 0 0 0 0 0 186 028 0 0 0 0 0 

518602 Rozbory, měření, revize, ekologie 561 074 137 800 5 099 413 975 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

518603 Telekomunikace 1 240 018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 288 0 0 0 0 0 1 239 730 0 0 0 0 0 0 

518604 Nájemné movitých věcí 2 749 254 0 114 851 0 347 1 378 21 320 35 054 0 0 20 687 0 0 7 108 93 810 0 272 397 177 474 1 102 855 172 560 136 030 140 192 453 193 

518605 Náklady na informační technologie 3 581 733 0 18 000 0 0 0 0 0 0 0 3 562 565 0 0 1 168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

518606 Údržba IS - NORIS 2 901 683 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 899 918 0 0 0 0 0 0 1 765 0 0 0 0 0 

518607 Celní odbavení na hranicích - ostatní 7 688 0 6 908 0 0 780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

518608 Poštovní služby 182 647 0 964 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 377 0 177 353 0 2 776 362 0 387 428 

518609 Likvidace, odvoz, uložení odpadu 1 646 543 0 1 646 543 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

518610 Náklady na metrologii 114 339 0 8 005 0 0 106 334 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

518611 Provozně tech.zajištění vlečky 327 176 0 327 176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

518612 Dopravné - taxi 37 720 0 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 960 5 565 14 887 0 9 339 1 117 2 525 

518613 Autodoprava /obaly/ 626 572 0 611 807 0 0 14 765 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

518614 Dopravné ČD 59 368 0 59 368 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

518615 Komunální služby /praní, čištění/ 2 821 0 0 0 0 943 524 274 0 0 325 145 0 176 390 44 0 0 0 0 0 0 0 

518616 Stočné 964 482 0 799 680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 164 802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

518617 Služby právní a poradenské 28 002 286 0 24 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 365 665 0 612 622 0 0 0 0 

518618 Audit 1 201 307 0 0 0 199 463 0 0 78 744 0 0 0 0 0 0 0 0 923 100 0 0 0 0 0 0 

518619 Ostatní služby 1 689 575 0 571 232 141 410 0 2 938 0 26 000 0 0 0 0 27 682 11 879 0 0 811 361 0 69 189 276 19 783 200 7 626 
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518620 Služby v obl.revizí,měření 32 020 0 18 500 0 0 13 520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

518621 Kalibrace 223 576 0 0 0 0 223 576 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

518622 Smlouva o dílo KS-KO 2008/3 13 718 542 13 718 542 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

518623 Služba v obl.distr.en.a provoz.el.zař 862 140 773 880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

518624 Služby v obl.servisu byt.fondu 444 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 444 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

518627 Služby v obl.spis.a archivní  149 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149 400 0 0 0 0 0 0 

518628 Požár.ochrana a ochrana majetku  5 659 992 0 0 5 659 992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

518644 Služby úklidové a technické  5 958 724 0 0 5 881 924 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 800 

518674 Znalecké posudky 113 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113 500 0 0 0 0 0 0 

518680 Služby v oblasti metrologie  220 500 0 18 000 0 0 202 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

518681 Služby v obl.bezp.práce  97 200 0 19 440 0 0 19 440 15 552 3 888 0 0 7 776 0 0 7 776 0 0 7 776 0 0 0 15 552 0 0 

518682 Služby v obl. servisu nemovitostí  444 000 0 0 444 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

518686 Nájemné nemovitostí 48 703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 703 0 0 0 0 

518692 Služby dle mandátní smlouvy 180 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180 000 0 0 0 0 0 0 

518999 Služby nedaňově 572 936 0 471 623 0 0 0 0 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 57 592 0 7 297 0 0 0 34 424 

521615 D-fix.-tarif 3 424 589 0 1 538 471 0 0 1 555 075 0 142 777 0 0 188 266 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

521616 D-fix.-příplatek 331 596 0 183 625 0 0 147 437 0 93 0 0 441 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

521617 D-fix.-ost. 2 741 943 0 1 457 669 0 0 1 101 075 0 76 607 0 0 106 592 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

521625 THP-tarif 29 377 888 0 1 166 209 0 0 672 033 2 689 075 1 084 145 0 590 816 2 067 563 58 066 0 1 322 215 2 333 053 590 431 0 1 011 744 9 285 002 1 043 798 1 882 075 990 278 2 591 385 

521626 THP-příplatek 68 773 0 3 709 0 0 16 871 902 925 0 999 2 231 36 0 9 507 24 122 262 0 0 5 378 285 3 103 61 382 

521627 THP-ostatní 12 480 832 0 635 518 0 0 301 429 1 248 041 655 549 0 345 775 951 152 92 565 0 618 471 1 005 376 274 169 0 582 270 3 613 426 317 571 600 400 336 195 902 925 

521640 OON-D 5 600 0 0 0 0 5 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

521641 OON-THP 251 843 0 0 0 0 6 042 0 0 0 0 119 808 0 0 60 000 65 993 0 0 0 0 0 0 0 0 

521643 Náhrada mzdy při PN-D-fix 8 898 0 5 329 0 0 2 897 0 0 0 0 673 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

521644 Náhrada mzdy při PN-THP 3 719 0 0 0 0 0 2 267 0 0 0 0 0 0 897 0 0 0 0 0 556 0 0 0 

523699 Odměny členům org. spol. a druž. 1 459 772 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 459 772 0 0 0 0 

524603 Zákonné sociální pojištění-D-fix tarif 2 066 266 0 1 023 957 0 0 872 995 0 71 147 0 0 98 167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

524606 Zákonné sociální pojištění-THP-tarif 13 990 723 0 610 547 0 0 332 664 1 332 515 592 009 0 317 464 1 073 005 51 432 0 676 483 1 158 356 292 328 0 539 430 4 023 164 484 973 861 062 451 218 1 194 076 

527600 Školení a vzdělávání - zákonné 50 698 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 698 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

527601 Školení a vzdělávání - nadstandard 52 209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

527602 Odborné knihy a literatura 135 422 0 541 0 0 629 0 0 80 234 0 0 0 0 491 41 175 0 0 3 987 0 8 355 0 0 0 

527603 Posk.závodní zdrav.prev.péče 144 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

527604 Nákl. na strav. dle par. 24 DPPO 868 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 868 742 0 0 0 0 0 0 

527620 Zákonné sociální náklady 14 465 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 465 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

527625 Příspěvek na dopravu 20 190 0 7 460 0 0 11 730 0 0 0 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

528692 Nepeněžní dary 31 297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 517 0 0 0 0 15 780 0 0 0 0 

528693 Sociální oblast, úmrtí, výpomoci 12 006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

538600 Ostatní daně a poplatky 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 250 420 

538630 Spotřeba kolků 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 940 700 100 1 200 

538640 Poplatky s cizinou 34 989 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 608 8 378 1 555 22 449 

538641 Mýtné 5 638 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 821 1 920 2 896 

538699 Daně a poplatky 4 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 000 

548601 Ostatní provozní náklady 121 105 0 86 627 0 0 0 0 0 0 0 0 24 478 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 

548602 Výdaje dle § 24 od.2 zb) zák.č.586/1992 Sb., 10 600 0 2 007 0 0 0 0 0 0 0 8 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

548640 Pojistné 6 330 085 0 8 432 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 061 0 0 0 6 238 592 0 0 0 0 0 0 

548649 Pojistné - X, Y, Z 9 178 0 9 178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

548650 Odškodnění pracovních úrazů 3 076 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 076 0 0 0 0 0 0 

548660 Poj. 125/93 Sb. 530 554 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 530 554 0 0 0 0 0 0 

548690 Příspěvky sdružením 3 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 0 0 0 0 500 0 0 0 0 

551800 Odpisy dlouh. nehm. majetku 11 720 319 0 0 21 384 0 0 0 0 0 0 11 698 935 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

551810 Odpisy DHM budov a staveb 21 863 498 0 0 21 248 750 0 0 0 0 0 0 0 0 614 748 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

551820 Odpisy strojů a zařízení 13 626 161 10 699 765 2 238 638 583 078 0 13 119 0 0 0 0 0 0 0 36 106 0 0 45 557 0 9 900 0 0 0 0 

563 700 Finanční náklady 4 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 136 

Celkem 248 177 250 41 515 081 30 662 199 35 308 364 211 938 6 320 403 5 402 217 3 508 014 80 234 1 255 179 23 050 476 229 839 7 115 378 3 172 350 4 813 332 1 187 119 44 585 249 2 770 051 21 271 050 2 303 400 4 391 717 2 217 521 6 806 139 

 

 


