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Abstrakt 

Bakalářská práce Využití metody analýzy bodu zvratu při řízení nákladu ve firmě se 

zabývá tím, jak co nejlépe využít informací získaných z bodu zvratu při řízení firemních 

nákladů. Cílem práce je zadanou problematiku analyzovat v teoretické rovině a posléze 

zjištěné informace aplikovat na konkrétní firmě v praktické části. Na začátku je potřeba 

vysvětlit, objasnit a rozebrat základní slova a pojmy: bod zvratu, výnosy, náklady, zisk, 

firma (společnost), celkové výnosy, celkové náklady, variabilní náklady, fixní náklady, 

kritický bod, cena. V praktické části se práce bude zabývat konkrétní firmou, pro tuto 

část byla vybrána společnost BOVE s.r.o. zabývající se účetnictvím a mzdami. 

Na náklady této firmy se budeme snažit aplikovat získané znalosti z teoretické části 

o bodu zvratu a dělení nákladů.  

 

Abstract 

Bachelor thesis Using the methods of analysis break-even point in costs management in 

company deals with how best to use information obtained from a tipping point in 

corporate management costs. The aim is to analyze the given problems in the theory and 

then apply the information found on the particular company in the practical part. 

At the beginning you need to explain, clarify and analyze the basic words and concepts: 

break-even point, revenues, costs, surplus, company, total revenues, total costs, variable 

costs, fixed costs, a critical point, the price. The practical part of the work will address 

the specific company for this part was chosen BOVE Ltd. involved in accounting and 

payroll. The cost of this company, we try to apply the knowledge gained from the 

theoretical concept of a tipping point and cutting costs. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klíčová slova   

bod zvratu, výnosy, náklady, zisk, firma (společnost), celkové výnosy, celkové náklady, 

variabilní náklady, fixní náklady, kritický bod, cena. 

 

Key words 

break-even point, revenues, costs, surplus, company, total revenues, total costs, 

variable, costs,fixed costs, a critical point, the price. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HRDINA, M. Využití metody analýzy bodu zvratu při řízení nákladů ve firmě. Brno: 

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2013. 73 s. Vedoucí bakalářské 

práce doc. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D.. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čestné prohlášení 

Prohlašuji, že svoji bakalářskou práci na téma „Využití metody analýzy bodu zvratu 

při řízení nákladů ve firmě“ jsem zpracoval samostatně pod odborným vedením vedoucí 

bakalářské práce, a že citace použitých zdrojů a pramenů je úplná, neporušil jsem 

autorská práva (ve smyslu Zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském a o právech 

souvisejících s právem autorským). 

 

 

V Brně dne 24. května 2013 

 ……………………………… 

  Vlastnoruční podpis 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Na tomto místě bych rád poděkoval vedoucí bakalářské práce doc. Ing. et Ing. 

Stanislavovi Škapovi, Ph.D. za cenné rady, připomínky a metodické vedení práce. Dále 

děkuji společnosti BOVE s.r.o. a jejímu jednateli za poskytnutí informací a konzultací 

potřebných při tvorbě mé závěrečné práce. 



ÚVOD ............................................................................................................................... 9 

1 VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE .......................................................... 10 

2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE ............................................................... 11 

2.1 NÁKLADY PODNIKU ................................................................................... 11 

2.1.1 Účelové třídění nákladů ............................................................................ 12 

2.1.2 Evidence nákladů ...................................................................................... 12 

2.1.3 Plánování nákladů ..................................................................................... 14 

2.2 Nákladové funkce ............................................................................................. 15 

2.3 VÝNOSY PODNIKU ...................................................................................... 19 

2.3.1 Tržby ......................................................................................................... 19 

2.3.2 Cena .......................................................................................................... 20 

2.3.3 Kalkulace .................................................................................................. 22 

2.4 Výsledek hospodaření ...................................................................................... 24 

2.5 Bod zvratu ........................................................................................................ 28 

3 ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÁ SITUACE ........................................... 30 

3.1 Základní informace o společnosti .................................................................... 30 

3.2 Náklady ............................................................................................................ 31 

3.2.1 Náklady v roce 2010 ................................................................................. 31 

3.2.2 Náklady v roce 2011 ................................................................................. 33 

3.3 Výnosy ............................................................................................................. 36 

3.3.1 Výnosy v roce 2010 .................................................................................. 36 

3.3.2 Výnosy v roce 2011 .................................................................................. 38 

3.4 Výpočet bodu zvratu ........................................................................................ 40 

3.4.1 Výpočet bodu zvratu pro rok 2010 ........................................................... 40 

3.4.2 Výpočet bodu zvratu pro rok 2011 ........................................................... 48 

3.5 Průměrný měsíční bod zvratu v letech 2010 a 2011 ........................................ 57 

4 Vlastní návrhy řešení, přínos návrhu řešení ............................................................ 59 

4.1 Konkrétní návrhy na snížení nákladů a zvýšení výnosů .................................. 60 



Závěr ............................................................................................................................... 68 

Použitá literatura ............................................................................................................. 70 

Seznam tabulek ............................................................................................................... 71 

Seznam grafů: ................................................................................................................. 71 

Seznam vzorců ................................................................................................................ 73 

Seznam použitých zkratek .............................................................................................. 73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

ÚVOD 

 

Téma „Využití metody analýzy bodu zvratu při řízení nákladů ve firmě” jsem si zvolil 

z několika důvodů. Hlavním z nich je zájem o podnikání. V budoucnosti bych sám 

velice rád založil vlastní firmu, z tohoto důvodu jsem chtěl nabrat co nejvíce znalostí 

týkajících se vlivu bodu zvratu při řízení nákladů ve firmě.  

 

V současné době, se všechny společnosti snaží minimalizovat veškeré náklady, aby byly 

co možno nejdříve ziskové. Díky možnosti napsat tuto práci jsem měl možnost získat 

mnoho informací o tom, jak ve firmě řídit náklady. 

 

Cílem mé práce je zhodnocení současné situace řízení nákladů ve firmě na základě 

výstupů Break-even point analýzy a doporučit opatření v oblasti nákladů, která by měla 

vést k zefektivnění činnosti firmy. 

 

V první části jsem popsal základní pojmy, aby byla potom snadněji pochopitelná 

praktická část. Mezi základní pojmy jsem zařadil bod zvratu, výnosy, náklady, zisk, 

firma (společnost), celkové výnosy, celkové náklady, variabilní náklady, fixní náklady, 

kritický bod a cena. 

 

Ve druhé části jsem již konkrétně zkoumal členění nákladů a jejich řízení při použití 

analýzy bodu zvratu. Pro praktickou část jsem potřeboval najít společnost, která by byla 

ochotna mi poskytnout interní data, ze kterých by bylo možné přesně rozčlenit náklady 

a vypočítat bod zvratu. Díky společnosti BOVE s.r.o., která mi data poskytla, bylo 

možné uvést teoretické poznatky získané v první části do praktické části. 

 

V poslední části jsem se snažil o návrhy měnící výši, formu a rozložení nákladů, které 

nejvíce ovlivňují bod zvratu, aby mohl nastat v dřívějším bodě.  
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1 VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 

 

Bod zvratu je důležitým bodem každé společnosti i každého podnikatele. Základními 

cíly každého podnikajícího subjektu je dobré jméno, kvalitně odvedená práce, 

spokojenost zákazníků a především zvyšující se hodnota podniku a tvorba maximálního 

zisku. 

 

K dosažení maximálního zisku je potřeba dobře řídit své náklady ve vztahu k zisku, 

není žádný podnikatel ani společnost, která by ráda dosahovala ztráty. Při správném 

pochopení dobrého řízení nákladů může společnost posunout svůj bod zvratu na co 

nejdříve možný bod.  

 

Důležité je stanovit druhy nákladů, které když se sníží na minimum, neutrpí kvalita 

služeb nebo výrobků a udrží se standard, na který jsou klienti zvyklí. Z tohoto důvodu je 

nutné přesně vyčíslit fixní a variabilní náklady v celkových sumách, a poté i na jednotku 

výroby. Bez těchto údajů nemá společnost možnost spočítat svůj bod zvratu. 

 

Samotný výpočet bodu zvratu není náročný, ovšem pouze v případě kvalitních 

a kompletních dat. Větším problémem je výsledné hodnocení situace podniku 

a rozhodování o důležitosti jednotlivých nákladových položek.  

 

Při hodnocení situace hraje velkou roli, kdo situaci hodnotí. Má-li hodnotící člověk 

vlastní zkušenosti v oblasti podnikání, může mít velký vliv na hodnocení.  
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

 

PODNIKÁNÍ 

Podnikání je soustavná samostatně výdělečná činnost určité osoby za účelem dosažení 

zisku. Je prováděna samostatně vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.  

 

2.1 NÁKLADY PODNIKU 

Náklady podniku se dají nejlépe charakterizovat jako finanční součet všech 

vynaložených peněžních prostředků na výrobní faktory zaručující tvorbu podnikových 

výnosů. Toto pojetí je z pohledu finančního účetnictví, které tvoří základ pro výpočet 

daně z příjmů, DPH a dalších daní. Druhý možný pohled je pohled ekonomický. 

Ekonomický pohled nahlíží na náklady z úhlu, které peněžně vyjádřené náklady byly 

obětovány za účelem dosažení většího užitku.  

 

Druhové třídění náklady 

Z výrobních faktorů vychází druhové členění nákladů, např.: odpisy (dlouhodobý 

hmotný, nehmotný a finanční majetek), spotřeba materiálu, energie a zásob. Účetní 

výkaz zisku a ztrát dělí nákladů do dvou hledisek, podle oblasti na provozní, finanční 

a mimořádné a podle nákladových druhů. Druhové třídění nákladů může umožnit 

návaznost plánů nákladů na dílčí plány podniku (např. odpisy na plánované investice 

do hmotného majetku). 

 

Základní nákladové druhy 

· Spotřeba materiálu, energie a externích služeb 

· Osobní náklady (mzdy, platy, provize) 

· Odpisy hmotného i nehmotného dlouhodobého majetku 

· Finanční náklady 

· Mimořádné náklady 

· Ostatní provozní náklady 

 



12 

 

2.1.1 Účelové třídění nákladů 

Používají se dvě hlediska třídění účelových nákladů, podle útvarů a podle výkonů. 

Třídění nákladů podle útvarů 

Útvary se rozumí nákladová střediska. Náklady jednotlivých středisek se dají dělit 

do dvou skupin. První skupinou jsou náklady jednicové, jedná se o náklady, které lze 

přímo připočítat danému nákladovému středisku. Druhou skupinou nákladů jsou 

náklady režijní, jsou to náklady, které nelze připočítat přímo danému středisku, 

ale za pomocí určitého klíče či vzorce. Nejčastěji se v podnicích rozlišují náklady 

materiálové, výrobní, správní a odbytové. Rozpočet dává přesný náhled na jednotlivé 

výše nákladů. 

 

Třídění nákladů podle výkonů 

Třídění nákladů podle výkonů neboli kalkulační třídění nákladů zjišťuje náklady podle 

tzv. nositele nákladů jednotlivých výrobků či služeb. Je umožněno zjištění přímé 

výnosnosti jednotlivého výrobku či služby a díky tomu zajišťuje efektivnější strukturu 

výrobního programu. Rozlišují se dvě základní skupiny nákladů jednicové (přímé) 

náklady a režijní (nepřímé) náklady. Jednicové (přímé) náklady jsou účetně 

a ekonomicky zjistitelné a dají se přiřadit jednotlivým druhů výrobků či služeb. 

Typickými přímými náklady je spotřeba materiálu, zboží.  Režijní (nepřímé) náklady 

jsou vynakládány společně na více druhů výrobků či služeb. Je jimi zajišťován chod 

celého podniku, pobočky či dílny. Na vyčíslení konkrétních režijních nákladů 

jednotlivých výrobků a služeb je zapotřebí metody různých přirážek a kalkulací. 

Příkladem nepřímých nákladů může být spotřeba energie, nájemné, mzdy. 

 

2.1.2 Evidence nákladů 

Evidenci nákladů v podniku zabezpečuje účetnictví podniku. Nejčastější členění 

účetnictví je na finanční účetnictví, manažerské účetnictví a nákladové účetnictví. Další 

způsob členění může být na finanční a vnitropodnikové či finanční a manažerské. 

 

Finanční účetnictví 

Finanční účetnictví podává údaje zejména pro externí uživatele. Může se jednat o státní 

orgány, banky, pojišťovny a další organizace. Finanční účetnictví je upravováno 



13 

 

zákonem o účetnictví, jedná se o zákon číslo 563/1991 Sb., a dalšími vyhláškami. Vede 

přesnou evidenci o aktivech, o vlastním jmění, o dluzích od odběratelů a vůči 

dodavatelům, o výnosech, o nákladech a hospodářském výsledku. Hlavními výkazy 

finančního účetnictví jsou rozvaha (počáteční, průběžná a konečná) a účet zisků a ztrát. 

Náklady jsou ve finančním účetnictví evidovány v páté účtové třídě. Pátá účtová třída 

obsahuje jednotlivé nákladové skupiny (spotřebované nákupy, služby, osobní náklady, 

daně a poplatky, jiné provozní náklady, odpisy, rezervy a opravné položky provozních 

nákladů, finanční náklady, rezervy a opravné položky finančních nákladů, mimořádné 

náklady, daně z příjmů a převodové účty), tyto skupiny pak obsahují konkrétní 

jednotlivé syntetické účty. Ve vnitropodnikovém účetnictví jsou pro evidenci nákladů 

a výnosů určeny třídy 8. a 9. 

 

Manažerské účetnictví 

Manažerské účetnictví slouží především k efektivnějšímu řízení podniku. Hlavním 

přínos je pro vnitropodnikové útvary (jednotlivá střediska).  Manažerské účetnictví 

vychází z podkladů finančního účetnictví, nákladového účetnictví, kalkulací, 

statistických a matematických postupů a metod. Na náklady manažerské účetnictví 

nahlíží jinak než finanční účetnictví. 

 

Manažerské pojetí nákladů: 

Manažerské rozhodnutí téměř vždy vychází z porovnání nákladů (kolik co stojí) 

a výnosů (kolik se za něco utrží). Toto srovnání musí proběhnout vždy při zavedení 

nového produktu na trh. Porovnává se, kolik stál výrobek sám o sobě, připočtou 

se k tomu náklady vynaložené na reklamu a uvedení na trh. Celková suma je poté 

srovnávána s celkovými výnosy, které nový produkt přinesl. Náklady vedené 

v účetnictví jsou označovány za účetní náklady. Tyto náklady nejsou vždy rozhodující 

pro manažerská rozhodnutí. Z tohoto důvodu vzniklo tzv. manažerské pojetí nákladů. 

Manažerské pojetí nákladů se skládá z několika hledisek: 

· Ekonomické náklady (skutečné a relevantní) zahrnují i oportunitní (alternativní) 

náklady. Při zavedení nového výrobku se musí vykalkulovat oportunitní 

náklady, nikoliv pouze s náklady na tento výrobek. 
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· Při každém rozhodnutí se berou v úvahu přírůstkové náklady (tj. ty náklady, 

které jsou rozhodnutím přímo ovlivněny). Zbylé náklady nejsou relevantní 

a označují se za tzv. utopené náklady. 

· Rozlišuje se pohled na krátkodobý a dlouhodobý pohled na náklady. 

Při krátkodobém pohledu jsou některé náklady neměnné, některé proměnné. 

Při dlouhodobém pohledu jsou všechny náklady proměnné, neexistují žádné 

fixní náklady. 

 

Nákladové (provozní) účetnictví 

V nákladovém (provozním) účetnictví se náklady evidují na jednotlivých analytických 

účtech syntetických účtů. Není zde nutnost podvojného zaúčtování. Tato evidence 

nákladů slouží především pro vnitropodnikové řízení. Tvoří úzké spojení s interním 

chodem podniku (kontrolní činnost, kalkulace, rozpočty). Spojuje náklady s výnosy. 

 

2.1.3 Plánování nákladů 

Základním cílem plánování nákladů je jejich snížení. Plánování nákladů vytvoří nátlak 

na veškeré náklady ve všech oblastech podnikové činnosti. Plánování nákladů jde tvořit 

dvěma odlišnými způsoby. Dělí se na metody globální a metody podrobné. Globální 

metody plánují náklady pomocí základních vztahů v ekonomice podniku, které jsou 

zachyceny různými modely. Podrobné metody vychází z detailních plánů (např. normy 

spotřeby). Typické metody jsou rozpočty a kalkulace. 

 

Postup plánování nákladů: 

1. etapa – vypracuje se rozpočty hospodářských středisek pomocné a obslužné výroby, 

pak hospodářských středisek hlavní výroby a režijních středisek. Zjištěné rozpočtované 

náklady (členěné na přímé a režijní) se transformují do položek prvotních nákladových 

druhů, ve kterých je sestavován plán výnosů, nákladů a zisku. 

2. etapa – po vypracování podnikového plánu a jeho schválení vedením podniku 

nastává obracený proces – transformace prvotních nákladových druhů do nákladů 

jednicových a režijních a doplnění prvotních nákladů o náklady druhotné ve střediscích. 
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Tyto dvě etapy plánování nákladů se prolínají, probíhají i opakovaně tak, jak se hledají 

rezervy snižování nákladů.“
1
 

 

2.2 Nákladové funkce 

Nákladové funkce vyjadřují matematický vztah mezi nákladem a objemem výroby 

(outputem) podniku. Náklady, které ve vztahu s objemem výroby lineárně rostou, 

nazýváme proporcionální náklady. V případě, že se náklady vyvíjejí rychleji než 

celkový objem produkce, nazýváme tyto náklady nadproporcionální neboli progresivní 

náklady. V opačném případě, kdy se náklady vyvíjejí pomaleji než celkový objem 

produkce, nazýváme tyto náklady jako podproporcionální neboli degresivní náklady.  

Kombinací uvedených možností může vzniknout nákladová funkce z počátku klesající a 

později rostoucí. Tato funkce má tvar písmene S. Na počátku období jsou náklady 

podproporcionální, ovšem s rostoucí objemem produkce se náklady stávají 

nadproporcionální, jak je možné vidět na obrázku celkových nákladů. 

 

 

 

                                                 
1
 GRUBLOVÁ, E. a kol.  Podniková ekonomik, 2001. s 126 
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Zdroj: MILOSLAV, S. a kol. Ekonomika a řízení podniku, 1994. s 160 

 

 

Krátkodobé nákladové funkce 

Krátkodobá nákladová funkce, zobrazuje vývoj nákladů v krátkém období. Krátkým 

obdobím se rozumí období, ve kterém lze měnit pouze krátkodobě ovlivnitelné položky. 

Nejčastěji se jedná o spotřebu materiálu, pracovní síly. Nákladové položky typu odpisy, 

nájem, leasing v krátkém období měnit nelze a musí zůstat ve stejné výši po celé 

krátkodobé období. Výrobní kapacita je tedy limitována právě neměnnými nákladovými 

položkami. Fixní položky vyvolávají fixní náklady, měnné položky vyvolávají 

variabilní náklady. Krátkodobá funkce toto dělení přesně dodržuje, neboť právě 

variabilní náklady ovlivňují ve velkém množství její vývoj. 

 

Fixní náklady – fixní náklady nejsou přímo vázané na objemu výroby. Fixní náklady 

nezahrnují to, co by se neoddělitelně vázalo s každým vyrobeným zbožím 

či poskytnutou službou. Příklad fixních nákladů jsou nájmy, investice do strojů, 

disponibilní služby. 

 

Variabilní náklady – variabilní náklady rostou spolu s objemem výroby. Variabilní 

náklady v sobě obsahují to, co se přímo váže s každým vyrobeným kusem zboží 

či poskytnutou službou. Příklad variabilních nákladů můžou být odpisy strojů, odpisy 

budov, platy zaměstnanců, nákup obalové techniky.  

 

Celkové náklady – celkové náklady jsou součet všech nákladů vynaložených na výrobu 

zboží či poskytnutí služeb.  

 

Průměrné celkové náklady – průměrné celkové náklady jsou náklady vynaložené 

na jednotku výroby či služby. Zjistíme je tak, že celkové náklady podělíme součtem 

všech výrobků či služeb.  

 

Marginální náklady – marginální (diferenciální, mezní, hraniční) náklady jsou náklady 

vyvolané přírůstkem produkce o jednu jednotku. 
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Zdroj: MILOSLAV GRUBLOVÁ, E. a kol.  Podniková ekonomik, 2001. s 120 

 

 

Zdroj: MILOSLAV GRUBLOVÁ, E. a kol.  Podniková ekonomik, 2001. s 121 
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Dlouhodobé nákladové funkce 

Dlouhodobá nákladová funkce zobrazuje vývoj náklad v dlouhém období. Dlouhé 

obdobím se rozumí období, ve kterém lze měnit veškeré ovlivnitelné položky. 

V  dlouhém období lze měnit výrobní kapacity, technologické postupy, výše nájmů 

či mzdové náklady. Dlouhé období pracuje s průměrnými celkovými náklady 

a marginálními náklady, neexistují zde žádné fixní náklady. Dlouhodobá nákladová 

funkce se skládá z několika krátkodobých nákladových funkcí, zobrazující průběh 

nákladů jednotlivých výrobních kapacit. V rámci plynoucí ekonomie ze zvětšování 

objemu výroby dlouhodobá nákladová funkce na počátku sledovaného období klesá. 

Od určitého bodu se vývoj funkce obrací a dlouhodobá nákladová funkce začíná růst. 

Důsledek růst může být nadměrný počet řídicích pracovníků, obtížná koordinace řízení. 

 

 

 

Zdroj: MILOSLAV, S. a kol. Ekonomika a řízení podniku, 1994. s 162 
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Stanovení nákladových funkcí 

Pro sestavení konkrétních nákladových funkcí se používá řada metod. Pro roztřídění 

nákladů na fixní a variabilní se používá klasifikační analýza, které logicky roztřídí 

náklady na fixní a variabilní podle toho, zda se mohou v průběhu sledovaného měnit 

či nikoliv. Pro přesnější zjištění konkrétních výší jednotlivých variabilních nákladů se 

používá regresivní a korelační analýza rozšířená o grafickou metodu. 

 

 

2.3 VÝNOSY PODNIKU 

Výnosy podniku tvoří peněžní částky, které podnik obdržel z veškerých svých 

podnikatelských činnosti za účetní období (měsíc, čtvrtletí, rok). V případě, že dojde 

k inkasu, stávají se výnosy finančními příjmy. Mezi hlavní složky výnosů patří tržby 

za prodej vlastních produktů či služeb.  

 

Výnosy podniku tvoří 

· provozní výnosy (provozně-hospodářská činnost) 

· finanční výnosy (finanční činnost) 

· mimořádné výnosy (mimořádná činnost) 

 

2.3.1 Tržby 

Tržby tvoří ve většině firem hlavní výnosovou položku. Tržby jsou finanční složka, 

kterou podnik obdržel za prodej svých výrobků či služeb odběratelům v daném účetním 

období (měsíc, čtvrtletí, rok). Tvoří rozhodující výnosovou složku a jsou také hlavním 

finančním příjmem podniku. Tato složka rozhoduje o budoucnosti podniku, odvíjí 

se od ní celková situace společnosti a vše co se ve společnosti stane. Záleží na ní 

investice do dlouhodobého hmotného, nehmotného a finančního majetku. Odvíjí 

se od ní investice do nových technologií a postupu. Z tržeb jako hlavní výnosové složky 

jsou hrazeny veškeré nákladové položky podniku (mzdy, daně atd.), udává také výši 

vyplácených dividend společníkům.  
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Výnosová položka se dá dále členit na výnosy z vlastních výrobků a poskytnutých 

služeb, z prodeje nepotřebného majetku, materiálu a zboží. Přesné vyčíslení konkrétních 

výnosů nejlépe zjistíme z výkazu zisku a ztrát. 

Nejvíce rozhodujícími položka jsou výnosy z prodeje vlastních výrobků a poskytnutých 

služeb, tyto položky jsou limitovány, možným fyzickým objeme výroby, cenami, dobou 

splatnosti faktury. 

 

 

Plánování tržeb 

Plán tržeb se sestavuje za záměrem předpokládat velikost objemu prodejů (nejčastěji 

v kusech výrobků) a objemu tržeb (v Kč) za dané plánované období (měsíc, čtvrtletí, 

pololetí, rok). Při plánování se musí brát ohled na strukturu zákazníků a vlastního 

portfólia výrobků a služeb. Základem by měl být marketingový průzkum trhu, kde podle 

zjištěné velikosti poptávku a stanovení průměrné ceny za výrobek či službu se může 

spočítat odhadovaná velikost tržeb a objem prodaných výrobků a služeb. Důležitou roli 

v plánování objemu výroby a celkových tržeb hraje sezónnost. Tento fakt může 

ve velkém měřítku ovlivnit celkovou velikost výroby a tržeb. Z tohoto důvodu je dobré 

plánovat na krátké období. 

Poslední částí při plánování tržeb je celkové vyhodnocení budoucí ekonomické situace. 

Celkové plánované tržby se porovnají s celkovými plánovanými náklady a zjistíme, zda 

jsme dosáhli plánovaného zisku a překročili bod zvratu. 

V případě, že bod zvratu v plánovaném období překročen nebyl, nebo nebylo dosaženo 

požadovaného minimálního zisku, aby bylo možné vyplatit například dividendy 

společníkům, musí se celkový plánovací proces začít od začátku. Případné možnosti 

ke zvýšení zisku jsou zvýšení výrobních kapacit, navýšení ceny prodávaných výrobků 

a poskytovaných služeb, inovace současných produktů, snížení nákladů nebo vstupy 

na nové trhy. 

 

2.3.2 Cena 

Cena je tzv. produkt trhu, kde se setkává nabídka s poptávkou. Poptávková funkce 

vyjadřuje vztah mezi cenou a poptávkou. Poptávková funkce udává, že v případě roste-

li cena zboží, pak za všech neměnných podmínek klesá prodej tohoto výrobku 
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nebo zbytek zboží lze prodat za nižší cenu. V grafu má funkce tvar křivky, která má 

klesající směr z leva doprava a na vodorovné ose jsou měřeny objednávky a na svislé, 

cenou. Nabídková cena má přesně obrácený průběh. Křivka má rostoucí tendenci 

ve směru z leva doprava. Z této funkce vyplývá, že čím více roste cena na svislé ose, 

tím více výrobků chce výrobci vyrábět a prodávat, což zobrazuje vodorovná osa. 

Graf, který zobrazí obě křivky, ukáže rovnovážnou cenu. Tato cena nastává v bodě, 

ve kterém se obě křivky protnou. Jedná se o bod, kde se nabídka rovná poptávce. Graf 

má pro každý druh zboží jiný průběh. Odvíjí se například od toho, zda-li je na trhu velká 

či malá konkurence, monopolní nebo oligopolní prostředí. Z tohoto hlediska se dají trhy 

dělit do skupin. 

o dokonale konkurenční trh - na tomto trhu nemá kupující ani prodávající vliv 

na tržní cenu, konkurence roste tím, čím více podniků vyrábí určitý typ výrobku 

o nedokonale konkurenční - je opak dokonale konkurenčního trhu a dělí se dále 

na další typy konkurence 

o monopolní konkurence - existuje více výrobců, kteří mohou částečně 

cenu ovlivnit 

o oligopolní konkurence - existuje více výrobků a jejich cena se odvíjí 

od objemu výroby a ostatních konkurentech 

o čistý monopol - existuje zde jeden výrobce a silně ovlivňuje cenu 

výrobku 

 

 

Zdroj: MILOSLAV, S. a kol. Ekonomika a řízení podniku, 1994. s 155 
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2.3.3 Kalkulace 

K řízení společnosti jsou nezbytně důležité kalkulace. Úkolem kalkulací je sledování 

nákladů z věcného hlediska např. podle výkonu (výrobků či služeb). Význam kalkulací 

je mnohonásobný. V podniku může být použit ke stanovení rozpočtů, ke kontrole 

a hodnocení hospodárnosti a také ke stanovení vnitropodnikových cen.  

 

Kalkulace je přesné písemné vyčíslení jednotlivých položek nákladů na kalkulační 

jednici. Kalkulační jednice je konkrétní typ výkonu (výrobek, polotovar, služba) 

vymezený přesnou měřící jednotkou, může se jednat o jednotku množství (ks), délka 

(mm, cm, m), hmotnosti (g, kg, tuny), času (hodiny, dny), objem (cm3
, m

3
), obsah (cm

2
, 

m
2
).  

 

Problém kalkulací nastává v situaci, kdy se dělí náklady na přímé (jednicové) a nepřímé 

(režijní). V momentě zjišťování výše přesných nákladů na kalkulační jednici, je jasné, 

že některé náklady jsou jednoduše a přesně zjistitelné. Jedná se o: 

 

ü spotřeba základního materiálu 

ü základní mzda pracovníků 

ü odpisy, vadné výrobky 

 

Tyto náklady jsou označovány jakou jednicové, tedy jednoduše zjistitelné na konkrétní 

kalkulační jednici.  

Dalším druhem nákladů jsou náklady režijní. Tyto náklady jsou hůře zjistitelné. Jedná 

se o náklady společné pro více výrobků či služeb. Může se jednat například o nájem 

skladovacích prostor, spotřeba pohonných hmot, výše pojistného. 

 

Soustavy kalkulací existuje několik typů: 

· předběžná kalkulace 

· výsledná kalkulace 

· normová kalkulace 

· propočtová kalkulace 

· plánová kalkulace 
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· operativní kalkulace 

· postupná kalkulace 

· průběžná kalkulace 

 

Všeobecný kalkulační vzorec 

V tabulce je zobrazen nejčastěji používaný kalkulační vzorec. Tento vzorec je nejčastěji 

uváděn ve většině ekonomických učebnic.  

 

Tabulka č. 1: Všeobecný kalkulační vzorec 

 

1. Přímý (jednicový) materiál 

2. Přímé (jednicové) mzdy 

3. Ostatní přímé (jednicové) náklady 

4. Výrobní (provozní) režie 

VLASTNÍ NÁKLADY VÝROBY 

5. Správní režie 

VLASTNÍ NÁKLADY VÝKONU 

6. Odbytové náklady 

ÚPLNĚ VLASTNÍ NÁKLADY VÝKONU 

7. Zisk (ztráta) 

PRODEJNÍ CENA 

 

Zdroj: MILOSLAV, S. a kol. Nauka o podnikání, 1995. s 106 
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2.4 Výsledek hospodaření 

Výsledek hospodaření podniku se spočítá velice jednoduše. Jedná se o rozdíl mezi 

celkovými náklady a celkovými výnosy. V případě, že výnosy převýší náklady, 

generuje společnosti zisk. V opačném případě, tedy že výnosy nepřevýší náklady, 

společnost vytvořila z dané období ztrátu. V případě malých firem, kde se vlastník 

přímo podílí na tvorbě hospodářského výsledu se nesmí zapomenout započítat jeho 

odměnu do nákladových položek podniku.  

 

 

 

 

 

 

  

 

Hospodářský výsledek je nejjednodušeji zjistitelný z výkazu zisku a ztráty neboli 

výsledovky. Výkaz zisku a ztráty se sestavuje za jednotlivá účetní období (měsíc, 

čtvrtletí, rok). Nejlépe je sestavovat výkaz zisku a ztrát za každý uplynulý měsíc v roce. 

Hospodářský výsledek se zde zobrazuje kumulovaně od počátku roku. Je zde vidět 

vývoj zisku v časové řadě, kontrola dodržování plnění plánovaného zisku je pak velmi 

jednoduše ověřitelná. 

 

 

Zisk 

Zisk je primárním cílem a podnětem veškeré podnikatelské činnosti. Tento fakt nemusí 

být jediným důvodem k zahájení a udržování podnikatelské činnosti. U drobného 

podnikatele může nad ziskovou činností převážit jeho celkové uspokojení 

ze samostatné, nezávislé činnosti. U velkých akciových společností může dojít 

k rozporu mezi majiteli (akcionáři) a manažery společnosti. Akcionáři většinou kladou 

důraz na co nejvyšší tvorbu zisku a tím pádem vyšší výplatu dividend, manažeři budou 

klást důraz na rozšíření a růst společnosti, neboť čím větší společnost, tím větší věhlas, 

obrat a zároveň manažerský plat. 

 

VÝNOSY – NÁKLADY = 

ZISK 

VÝNOSY > NÁKLADY = ZISK 

VÝNOSY < NÁKLADY = ZTRÁTA 
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Díky tomu, že se zisk počítá jako rozdíl mezi výnosy a náklady, existují dva způsoby, 

jak zisk navýšit. Prvním způsobem je zvyšování výnosů, druhý způsob je opačný, výnos 

zůstává stejný a podnik se snaží snižovat náklady. Výnosy i náklady jsou ovlivňovány 

mnoha dalšími výnosovými a nákladovými položkami. Z tohoto důvodu je zvyšování 

zisku velmi náročnou činností. V zisku splývají kladné a záporné způsoby zvýšení. 

Ke zvýšení zisku nemusí dojít pouze zvýšením hospodárnosti ve výrobě, ale také 

nedodržováním bezpečnosti práce, nedodržování ochrany životního prostředí či využití 

monopolního postavení na trhu. 

 

 

Musíme dělat rozdíl mezi účetním ziskem (zjistitelným z účetnictví), daňovým ziskem 

(zjistitelným z účetního zisku vyplývajícího z daňových zákonů) a ekonomickým 

ziskem (zjistitelným tak, že od výnosů odečteme veškeré náklady). 

 

Důležité funkce zisku: 

 

§ může být základním kritériem pro rozhodování o základních ekonomických 

otázkách podniku 

§ stává se hlavním akumulátorem finančních prostředků podniku, záleží na něm 

velká část investic, které bude chtít podnik provést 

§ má rozdělovací funkci - dělení čistého důchodu mezi podnik a stát 

§ má motivační funkci - bude-li základním motivem podnikatelské činnosti, bude 

pracovníky motivovat k vyšší tvorbě zisku a vyšší mzdě 

 

Výpočet zisku 

Pro výpočet zisku existuje jednoduchý vzorec, který se uvádí ve většině ekonomických 

učebnic a je všeobecně zažitý. Jeho podoba je následující: 
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Tabulka č. 2:  Výpočet zisku 

 

tržby 

- variabilní náklady 

příspěvek na úhradu fixních nákladů a zisku 

- fixní náklady 

provozní zisk 

- placené úroky 

zdanitelný zisk 

- daně 

zisk po zdanění 

+ ( - ) mimořádné položky 

ČISTÝ ZISK 

 

Zdroj: MILOSLAV, S. a kol. Ekonomika a řízení podniku, 1994. s 153 

 

 

 

Bod maximálního zisk 

Bod maximálního zisku, je bod, ve kterém společnost dosahuje maximálního zisku. 

Po jeho překročení můžou celkové náklady převýšit tržby a zisk začne klesat. Je 

důležité tento bod sledovat. Při překročení je důležité rychle rozhodnou, zda výrobu 

rozšiřovat či omezovat. 
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Zdroj: MILOSLAV GRUBLOVÁ, E. a kol.  Podniková ekonomik, 2001. s 138 

 

 

Zdroj: MILOSLAV GRUBLOVÁ, E. a kol.  Podniková ekonomik, 2001. s 139 
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2.5 Bod zvratu 

Bod zvratu znázorňuje, kdy se společnost dostává do ziskové situace. Vychází se z ceny 

výrobků či služeb a množství prodaných výrobků či služeb, které jsou na osách grafu. 

Bod zvratu je přímo zobrazen tam, kde se protkne přímka celkového nákladu s přímkou 

celkových tržeb. 

 

Analýza bodu zvratu odpovídá na každodenní otázky, které musí vedení podniku řešit: 

 

ü stanovení objemu výroby, která zajistí potřebnou výši zisku 

ü stanovení limitu fixních nákladů, jaké výše mohou fixní náklady dosáhnout, aby 

byl podnik ziskový a ne ztrátový, nebo aspoň dosáhl minimálního zisku 

stanoveného v dlouhodobém plánu 

ü stanovení limitu variabilních nákladů, jaké výše mohou dosáhnout variabilní 

náklady, aby byl podnik ziskový a ne ztrátový, nebo aspoň dosáhl minimálního 

zisku stanoveného v dlouhodobém plánu 

ü stanovení minimální ceny za výrobek či službu 

ü výběr vhodné technologické varianty v závislosti na dosahování celkových výši 

nákladů jednotlivých variant 

 

 

 

Výpočet bodu zvratu 

Základní rovnice potřebné k výpočtu bodu zvratu jsou: 

 

ü Tržby                                                    T = p * q              (vzorec č. 1) 

ü Celkové náklady                           CN = FN + VNj * q     (vzorec č. 2) 

ü Zisk                                                         Z = T – CN        (vzorec č. 3) 

 

 

 

 

 z těchto rovnic lze sestavit vzorec pro výpočet bodu zvratu: 
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T = CN 

 

p * q = FN + VNj * q 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: MILOSLAV GRUBLOVÁ, E. a kol.  Podniková ekonomik, 2001. s 138 

 

 

q (BZ) =  
 FN 

p - VNj 

 

 

(vzorec č. 4) 
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3 ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÁ SITUACE 

V praktické části, budou použity praktické znalosti popsané v teoretické části práce. 

Tyto znalosti budou použity pro firmu BOVE s.r.o., budou vyčísleny její náklady 

a výnosy a spočítán bod zvratu pro měsíce roku 2010 a 2011. 

Podle spočítaných výsledků budou navrženy případné možnosti zlepšení a celkové 

vyhodnocení vedení společnosti. 

 

3.1 Základní informace o společnosti  

Název: BOVE, s.r.o 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

IČ: 262 25 069 

Základní kapitál: 100.000,- Kč 

Datum zapsání do OR: 4. října 2000 

Sídlo: Brno, Minská 97, PSČ 616 00 

Předmět podnikání:  

Ø koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 

Ø zprostředkovatelská činnost 

Ø reklamní činnost a marketing - šíření reklamy 

Ø činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 

 

Historie společnosti 

Společnost BOVE s.r.o. byla založena 1. října roku 2000, byla založena zakladatelskou 

listinou sepsanou jedinou majitelkou a zároveň jednatelkou Ing. Marcelou Solčányovou.  

Společnost neměla na začátku své existence žádného zaměstnance a veškerou činnost 

vykonávala jednatelka sama. Od roku 2003 byl přijat jeden zaměstnanec na dohodu 

o provedení práce na administrativní činnost. 

Na počátku činnosti plynuly výnosy společnosti z obchodní činnosti, která postupem 

času upadala a společnost se začala zaměřovat na mzdové účetnictví, daňové 

a ekonomické poradenství. V letech 2010 a 2011, pro které se počítaly body zvratu, 

vzrostl počet klientů z 21 v roce 2010 na 34 v roce 2011. Počet klientů stále roste, 

k dnešnímu datu má společnost cca 41 spokojených klientů. 
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Předmět podnikání 

Předmět podnikaní je poměrné široký a různorodý. Je to z důvodu dřívějších 

podnikatelských aktivit společnosti. K dnešnímu datu se společnost zabývá převážně 

mzdovým účetnictví a zpracovaní daňových přiznání. 

Mzdové účetnictví je velmi specifické, s podvojným účetnictvím toho nemá mnoho 

společného, a mezi účetními není velmi populární a málo kdo chce v této tématice 

pracovat. Je složité častými změnami, které je důležité sledovat, zejména k 1. lednu 

každého roku. V tomto problémů pomáhá mnoho odborné literatury, které přehledně 

zpracovávají všechny změny.  Dalším častým problémem bývají konflikty 

se zaměstnanci klientů. Velmi často se stává, že problému nerozumí a napadají účetního 

z důvodu pocitu okradení na mzdě. V každém oboru je složité něco, a když se lidem 

počítá mzda, tak si ji obzvláště hlídají. 

 

3.2 Náklady 

Náklady jsou zobrazeny v přehledných tabulkách, ze kterých byly vyčteny 

nejpotřebnější údaje pro výpočet bodu zvratu.  

Náklady nemá společnost velké, je to z důvodů předmětu podnikání společnosti. 

Mzdové účetnictví není nákladově náročné. Náklady jsou hlavně na kancelářské 

potřeby, elektronické vybavení, software, telefon, pohonné hmoty a poštovné.  

Společnost vlastní jeden automobil, který je v majetku firmy již 10 let, a tudíž je celý 

odepsán. Sídlo společnosti je v domě jednatelky a z tohoto důvodu jsou minimální 

náklady na nájemné. 

 

3.2.1 Náklady v roce 2010 

Náklady v roce 2010 byly tvořeny hlavně spotřebou kancelářských potřeb, mezd, 

mimořádných nákladů (do kterých patřili opravy vozidla v majetku společnosti 

a mimořádné odměny za vedení účetnictví). Tyto náklady tvořily složku variabilních 

nákladů. 

Fixní náklady byly tvořeny pouze mzdou. Automobil, který je v majetku společnosti je 

již odepsán v celkové hodnotě, tudíž nemůže být zahrnut ve fixních nákladech. 

Přehledné vyčíslení nákladů v jednotlivých měsících se nachází v tabulce č. 3. 

 



32 

 

Tabulka č. 3: Zobrazení měsíčních nákladů v roce 2010 

Měsíc 
Počet 
mezd 

(ks) 

Kancelářské 
potřeby 

(Kč) 

Pohonné 
hmoty 

(Kč) 

Mzdy 

(Kč) 
Poštovné 

(Kč) 

Mimoř. 
Náklady 

(Kč) 

Součet 
nákladů 

(Kč) 

Variabilní 
náklady 

(Kč) 

VN/mzda 

(Kč) 

Leden 215 800,2 2250 10000 200 9851 23101,2 13101,2 60,94 

Únor 236 7749 2130 10000 180 0 20059 10059 42,62 

Březen 242 1309 2456 10000 190 0 13955 3955 16,34 

Duben 260 3991,4 2120 10000 248 3474,9 19834,3 9834,3 37,82 

Květen 260 1310,9 2350 10000 280 0 13940,9 3940,9 15,16 

Červen 247 458 2890 10000 320 0 13668 3668 14,85 

Červenec 256 1262 3230 10000 346 3000 17838 7838 30,62 

Srpen 256 124 3270 10000 296 0 13690 3690 14,41 

Září 262 846 3360 10000 242 0 14448 4448 16,98 

Říjen 259 683 3120 10000 364 3000 17167 7167 27,67 

Listopad 258 6240 3560 10000 447 0 20247 10247 39,72 

Prosinec 248 1237 3120 10000 396 3000 17753 7753 31,26 

SOUČET 2999 26010,5 33856 120000 3509 22325,9 205701 85701,40 28,58 

Průměr 461 4002 5209 18462 540 3435 31646 13185 29 

Směrodatná 
odchylka 

14 2471 526 0 85 2932 3211 3211 15 

Zdroj: Vlastní tvorba                                                               

Tabulka s náklady v roce 2010 zobrazuje přehlednou spotřebu jednotlivých druhů 

nákladů. Se vzrůstajícím počtem klientely, musely růst náklady na pohonné hmoty, 

spotřebu kancelářských potřeb i poštovné. 
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3.2.2 Náklady v roce 2011 

Náklady v roce 2011 byly opět tvořeny hlavně spotřebou kancelářských potřeb, 

pohonných hmot, poštovným a mimořádnými náklady, do kterých spadaly mimořádné 

odměny účetní a opravy automobilu. Tyto složky tvořily variabilní náklady. 

 

Fixní náklady byly tvořeny opět pouze mzdou. 
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Tabulka č. 4: Zobrazení měsíčních nákladů v roce 2011 

Měsíc 
Počet 
mezd 

(ks) 

Kancelářské 
potřeby 

(Kč) 

Pohonné 
hmoty 

(Kč) 

Mzdy 

(Kč) 
Poštovné 

(Kč) 

Mimoř. 
Náklady 

(Kč) 

Součet 
nákladů 

(Kč) 

Variabilní 
náklady 

(Kč) 

VN/mzda 

(Kč) 

Leden 248 1460 2580 10000 463 1200 15703 5703 23,00 

Únor 263 1368 2690 10000 389 0 14447 4447 16,91 

Březen 264 2568 2740 10000 412 0 15720 5720 21,67 

Duben 321 980 3250 10000 489 3000 17719 7719 24,05 

Květen 343 1302 3360 10000 545 0 15207 5207 15,18 

Červen 367 2590 3470 10000 587 0 16647 6647 18,11 

Červenec 362 1583 3690 10000 496 3000 18769 8769 24,22 

Srpen 342 859 3190 10000 536 0 14585 4585 13,41 

Září 342 2569 3330 10000 488 0 16387 6387 18,68 

Říjen 383 6090 4100 10000 602 3000 23792 13792 36,01 

Listopad 369 20290 4090 10000 557 0 34937 24937 67,58 

Prosinec 377 1230 4270 10000 835 3000 19335 9335 24,76 

SOUČET 3981 42889 40760 120000 6399 13200 223248 103248 25,94 

Průměr 612 6598 6271 18462 984 2031 34346 15884 25 

Směrodatná 
odchylka 

48 5451 564 0 115 1443 5764 5764 15 

Zdroj: Vlastní tvorba                                                               
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V tabulce je přehledně zobrazeno, které náklady a ve kterých měsících nejvíce 

ovlivňovali bod zvratu. Pohonné hmoty během sledovaného období rostly, bylo to 

způsobeno narůstajícím počtem klientů a nutné návštěvy v jejich sídle. 

 

Spotřeba kancelářských potřeb měla nárazový vývoj. Společnost nakupovala některé 

potřeby v navýšeném množství, aby se touto problematikou nemusela zabývat každý 

měsíc. 
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Graf 10: Celkové náklady v jednotlivých měsících 

roku 2011
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Zdroj: Vlastní tvorba
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3.3 Výnosy 

Veškeré výnosy společnosti Bove s.r.o. plynou ze mzdového účetnictví. Tento segment 

trhu je specifický hlavně tím, že největší pracovní činnost vzniká v prvních 12 dnech 

v měsíci neboť většina klientů má výplatní termín mezi 12.-15. dnem v měsíci.   

 

3.3.1 Výnosy v roce 2010 

Tržeb za vedení mzdového účetnictví v roce 2010 dosáhla společnost ve výši 493248,- 

Kč. Při čemž průměrná cena za spočítání jedné mzdy činila 164,47,- Kč. Tržby během 

roku mírně stoupaly, díky drobnému nárůstu klientely. 

 

Tabulka č. 5: Zobrazení měsíčních výnosů v roce 2010 

 

Měsíc 
Počet mezd 

(ks) 
Celkové tržby 

(Kč) 
Průměrná cena za mzdu 

(Kč) 

Leden 215 35120 163,35 

Únor 236 37380 158,39 

Březen 242 41928 173,26 

Duben 260 41724 160,48 

Květen 260 45924 176,63 

Červen 247 41412 167,66 

Červenec 256 41412 161,77 

Srpen 256 40408 157,84 

Září 262 41352 157,83 

Říjen 259 43704 168,74 

Listopad 258 42288 163,91 

Prosinec 248 40596 163,69 

SOUČET 2999 493248 164,47 
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Průměr 250 41104 164 

Směrodatná 

odchylka 
14 2749 6 

 

Zdroj: Vlastní tvorba                                                        
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3.3.2 Výnosy v roce 2011 

V roce 2011 dosáhla společnost celkových tržeb ve výši 630948,- Kč, oproti roku 2010 

je zde rapidní nárůst o více jak 130000,-Kč, který byl způsoben získáním klientů 

s mnoha zaměstnanci. Součet zpracovaných mezd oproti roku 2010 vzrostl téměř 

o 1000 mezd. Tento nárůst neměl vliv na průměrnou cenu mzdy, která drobně klesla. 

 

Tabulka č. 6: Zobrazení měsíčních výnosů v roce 2011 

Měsíc 
Počet mezd 

(ks) 
Celkové tržby 

(Kč) 
Průměrná cena za mzdu 

(Kč) 

Leden 248 40908 164,95 

Únor 263 42204 160,47 

Březen 264 44148 167,23 

Duben 321 55260 172,15 

Květen 343 54624 159,25 

Červen 367 53856 146,75 

Červenec 362 54108 149,47 

Srpen 342 56016 163,79 

Září 342 55764 163,05 

Říjen 383 56880 148,51 

Listopad 369 56544 153,24 

Prosinec 377 60636 160,84 

SOUČET 3981 630948 158,49 

Průměr 332 52579 159 

Směrodatná 
odchylka 

48 6406 8 

 

Zdroj: Vlastní tvorba                                                         



39 

 

 

 

 



40 

 

3.4 Výpočet bodu zvratu 

K výpočtu bodu zvratu v jednotlivých měsících byl použit vzorec z teoretické části, je 

zbytečné ho znovu uvádět. Z výpočtu je jasný pouze výsledek, proto je lepší tento 

výsledek přenést do grafické podoby. Z grafu je ihned patrné, kdy nastává bod zvratu. 

 

3.4.1 Výpočet bodu zvratu pro rok 2010 

Bod zvratu pro jednotlivé měsíce a celý rok je spočítán v tabulce pomocí 

matematických funkcí a přenesen do grafického zobrazení pro lepší přehlednost. 

 

Tabula č. 7: Výpočet bodu zvratu pro rok 2010 

Měsíc 
Cena za mzdu 

(Kč) 
Fixní náklady 

(Kč) 

Variabilní 
náklady 

(Kč) 

Bod zvratu 

(ks) 

Leden 163,35 10000 60,94 97,64 

Únor 158,39 10000 42,62 86,38 

Březen 173,26 10000 16,34 63,73 

Duben 160,48 10000 37,82 81,53 

Květen 176,63 10000 15,16 61,93 

Červen 167,66 10000 14,85 65,44 

Červenec 161,77 10000 30,62 76,25 

Srpen 157,84 10000 14,41 69,72 

Září 157,83 10000 16,98 71,00 

Říjen 168,74 10000 27,67 70,89 

Listopad 163,91 10000 39,72 80,52 

Prosinec 163,69 10000 31,26 75,51 

Průměr 164 10000 29 75 

Směrodatná 
odchylka 

6 0 15 10 

Zdroj: Vlastní tvorba 
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Grafické znázornění bodu zvratu roku 2010 

  

Bod zvratu v roce 2010 nastal ve čtvrtém měsíci. Dalších osm měsíců byla již 

společnost pouze zisková. Celkové výnosy v součtu dosáhl 493.248,- Kč. Nákladové 

položky se vyšplhaly na konečných 205.701,- Kč. 

 

Bod zvratu leden 2010 

 

 

V měsíci lednu dosáhla společnost bodu zvratu při 98. zpracované mzdě z celkových 

215. Náklady činily v tomto měsíci 23.101,- Kč. Byly tvořeny velkou části 

mimořádnými náklady ve formě dálniční známky, pojištění a povinného ručení vozidla 

a nákupem zásob kancelářských potřeb. Výnosy činily 35.120,- Kč. 
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Bod zvratu únor 2010 

 

Měsíc únor byl pro společnost úspěšnější než předchozí měsíc, bod zvratu nastal 

již při 87. zpracované mzdě. Došlo k tomu nárůstu zpracovávaných mezd na 236. 

Výnosy činily 37.380,- Kč. Náklady byly sníženy díky nulovým mimořádným 

nákladům 20.059,- Kč. 

 

Bod zvratu březen 2010 

  

Bod zvratu v měsíci březnu klesl na 64. zpracovanou mzdu. Bylo to způsobeno úhradou 

pohledávek od kvartálních plátců. Výnos činil 41.928,- Kč. 
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Bod zvratu duben 2010 
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Graf 19: Bod zvratu - duben 2010
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Zdroj: Vlastní tvorba

Růstová tendence pokračovali i v měsíci dubnu, počet celkově zpracovaných mezd 

vzrostl na 260 a při 82. zpracované mzdě společnost překonala bod zvratu. Bylo 

to ovlivněno mimořádným výdajem v podobě úhrady odborného předplatného. 

 

Bod zvratu květen 2010 

 

V květnu se nárůst mezd ustálil a celkový počet činil 260 jako minulý měsíc. Bod zvratu 

klesnul na 62. zpracovanou mzdu. Její průměrná cena byl 176,63,- Kč a celkový výnos 

45924,- Kč. Náklady klesy díky nulovým mimořádným nákladům a jejich rozvrstvení 

bylo stejné jako jiné měsíce. 
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Bod zvratu červen 2010 
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Zdroj: Vlastní tvorba

 

Měsíc červen byl poznamenán odchodem jedné malé firmy a poklesem zpracovávaných 

mezd o 13 kusů na 247. Bod zvratu nastal při 66. zpracované mzdě. Mezi nákladovými 

položkami byl zaznamenán nárůst při výdajích za pohonné hmoty.  

 

Bod zvratu červenec 2010 

  

Měsíc červenec znamenal opětovný nárůst klientů a počet zpracovávaných mezd na 256 

a bod zvratu nastal při 77. zpracované mzdě. Růst vynaložených nákladů na pohonné 

hmoty stále rostl, bylo to způsobeno dojížděním do sídla nových klientů. Mimořádné 

náklady byly vytvořeny nákupem nového kancelářského stroje. 
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Bod zvratu srpen 2010 

 

Srpen nebyl ovlivněn mimořádnými náklady. Bod zvratu proběhl při 70. zpracované 

mzdě. Náklady na ni byly tvořeny typickými položkami. Celkový výnos oproti 

minulému měsíci poklesl o cca 1.000,- Kč.  

 

Bod zvratu září 2010 

 

V měsíci září činily celkové náklady 14.448,- Kč, výnosy byly vytvořeny ve výši 

41.352,- Kč. Bod zvratu díky tomuto mohl nastat při 71. zpracované mzdě. 
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Bod zvratu říjen 2010 

Bod zvratu nastal v měsíci říjnu při 71. zpracované mzdě. Součet celkového počtu 

zpracovávaných mezd pokles na 259, tato drobná změna bývá způsobena pouze 

drobným propouštěním ve společnostech klientů. 

 

Bod zvratu listopad 2010 
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Zdroj: Vlastní tvorba

 

Listopadový měsíc byl velice podobný jako říjnový, v číselných hodnotách se dá 

vyčíslit takto: bod zvratu nastal při 71. zpracované mzdě, rozdíl výnosů činil rozdíl 

pouhých 500,- Kč. V nákladových položkách byly drobné rozdíly, díky nákupu nové 

výpočetní techniky v měsíci listopadu. 
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Bod zvratu prosinec 2010 

 

V prosinci byl zaznamenán další pokles zpracovávaných mezd, za tento fakt mohly 

sezónní práce. Bod zvratu proběhl při 76. zpracované mzdě a společnost mohla ukončit 

úspěšný rok. 
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Graf 28: Body zvratu v jednotlivých měsících roku 2010
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Zdroj: Vlastní tvorba
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Z grafů bodu zvratu v jednotlivých měsících jde zřetelně vyhodnotit, v jaký čas začíná 

společnost vydělávat.  

V grafu, ve kterém jsou vyneseny, jednotlivé body zvratu v každém měsíci, jde vidět, 

že na začátku roku jsou vynaloženy potřebné náklady na software, díky čemuž má bod 

zvratu vyšší hodnotu než v ostatních měsících. V průběhu roku získává bod zvratu vyšší 

hodnotu díky nakupováním kancelářských potřeb, které společnost zpracovává delší 

dobu, a proto má v bezprostředně následujících měsících nižší náklady a bod zvratu 

dosahuje menších hodnot. 

Společnost by se dala považovat se sezonní, záleží ovšem na předmětu podnikání. 

Sezonní společnosti tvoří menší část klientely, a proto na bod zvratu nehrají roli zimní 

období. 

 

3.4.2 Výpočet bodu zvratu pro rok 2011 

Bod zvratu pro jednotlivé měsíce a celý rok je spočítán v tabulce pomocí 

matematických funkcí a přenesen do grafického zobrazení pro lepší přehlednost. 
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Tabula č. 8: Výpočet bodu zvratu pro rok 2011 

Měsíc 
Cena za mzdu 

(Kč) 
Fixní náklady 

(Kč) 
Variabilní náklady 

(Kč) 
Bod zvratu 

(ks) 

Leden 164,95 10000 23,00 70,44 

Únor 160,47 10000 16,91 69,66 

Březen 167,23 10000 21,67 68,70 

Duben 172,15 10000 24,05 67,52 

Květen 159,25 10000 15,18 69,41 

Červen 146,75 10000 18,11 77,74 

Červenec 149,47 10000 24,22 79,84 

Srpen 163,79 10000 13,41 66,50 

Září 163,05 10000 18,68 69,26 

Říjen 148,51 10000 36,01 88,89 

Listopad 153,24 10000 67,58 116,75 

Prosinec 160,84 10000 24,76 73,49 

Průměr 159 10000 25 77 

Směrodatná 
odchylka 

8 0 15 14 

Zdroj: Vlastní tvorba              

Grafické znázornění bodu zvratu roku 2011 
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V roce 2011 se společnosti BOVE s.r.o. podařilo posunout bod zvratu již na 3. měsíc 

v roce a posléze tvořit pouze zisk. 

Bod zvratu leden 2011 

 

První měsíc roku 2011 byl stále ovlivněn sezónními pracemi a bod zvratu mohl nastat 

při 70. zpracované mzdě, celkový počet zpracovaných mezd činil 248. Výnosy dosáhly 

40.908,- Kč. Náklady byly opět mimořádně navýšeny o nákup nové dálniční známky. 

 

Bod zvratu únor 2011 
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Graf 32: Bod zvratu - únor 2011

Výnosy

Celkové náklady
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Variabilní náklady

V měsíci únory byl zaznamenán drobný nárůst celkového počtu mezd na 263, některé 

klientské firmy začínaly přibírat nové zaměstnance a bod zvratu proběhl při 70. 

zpracované mzdě.  
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Bod zvratu březen 2011 

  

Měsíc březen byl při srovnání celkového počtu mezd stejný jako měsíc únor, v měsíci 

březnu nastal ovšem bod zvratu při 69 zpracované mzdě. Celkový počet mezd vzrostl 

o pouhou jednu mzdu. 

 

Bod zvratu duben 2011 

  

V měsíci dubnu se díky začátku sezónních prací dal očekávat drobný nárůst mezd. 

Nárůst se skutečně dostavil ve výši téměř 60 mezd, celkový počet mezd v tomto měsíci 

činil 321 mezd, bod zvratu nastal při 68. zpracované mzdě. Mimořádné náklady byly 

vytvořeny úhradou předplatného za odborný tisk. 
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Bod zvratu květen 2011 

 

Květnový měsíc zaznamenal další nárůst o více jak 20 mezd, celkový počet 

zpracovávaných mezd se vyšplhal na 343 mezd. Celkové náklady v tomto měsíci činily 

15.207,- Kč. 

 

Bod zvratu červen 2011 
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Graf 36: Bod zvratu - červen 2011
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Zdroj: Vlastní tvorba

  

Společnost v měsíci červnu obdržela tržby ve výši 53.856,- Kč. Takto vysoký výnos 

společnosti zajistilo 367 zpracovaných mezd, bod zvratu nastal při 78. zpracované 

mzdě. Náklady na kancelářské potřeby a pohonné hmoty byly drobně vyšší, díky častým 

návštěvám nových klientů. 
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Bod zvratu červenec 2011 

  

V červenci nárůst mezd drobně poklesl, nejednalo se ovšem o dramatický pokles, 

ale pouze o 5 mezd. Celkové výnosy tento fakt ovlivnil opačným směrem a vytvořeny 

ve výši 54.108,- Kč. Způsobené mimořádnými příjmy na kontroly před státními 

institucemi. Bod zvratu nastal při 80. mzdě. 

 

Bod zvratu srpen 2011 
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Graf 38: Bod zvratu - srpen 2011
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Zdroj: Vlastní tvorba

  

V srpnu kles počet zpracovávaných mezd o rovných 20 mezd na 342, bod zvratu nastal 

při 67. mzdě. Celkový výnosy vzrostl o více jak 2.000,- Kč na 56.016,- Kč. Tento nárůst 

oproti minulému měsíci i přes pokles celkového počtu zpracovávaných mezd byl 

ovlivněn dalšími kontrolami před státními institucemi. 
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Bod zvratu září 2011 
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Graf 39: Bod zvratu - září 2011
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Zdroj: Vlastní tvorba

Měsíc září byl, co se týče počtu zpracovaných mezd totožný jako měsíc srpen. Bod 

zvratu ovšem při 70. zpracované mzdě. Bylo to ovlivněno zvýšenými výdaji 

za kancelářské potřeby. 

 

 

Bod zvratu říjen 2011 
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Graf 40: Bod zvratu - říjen 2011
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Zdroj: Vlastní tvorba

 

Říjen byl měsícem, kdy celkové náklady vzrostly na 23.792,- Kč a výnosy činily 

56.880,- Kč. Bod zvratu mohl nastat při 89. mzdě, díky novému klientovi celkový počet 

mezd vzrostl na 383 mezd. 
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Bod zvratu listopad 2011 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360

T

r

ž
b

y

Počet mezd

Graf 41: Bod zvratu - listopad 2011
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Zdroj: Vlastní tvorba

V listopadu, i přes snížení počtů zaměstnanců u klientů, společnost BOVE tento fakt 

velmi nepocítila. Počet celkový mezd činil 369 mezd a bod zvratu nastal při 117. 

zpracované mzdě. Bod zvratu v tomto měsíci nastal takto pozdě, neboť společnost 

investovala do nového počítače. 

 

Bod zvratu prosinec 2011 
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Graf 42: Bod zvratu - prosinec 2011
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Zdroj: Vlastní tvorba

  

Poslední měsíc v roce zaznamenal opětovný nárůst celkový mezd na 377, výnosy 

z tohoto počtu zpracovaných mezd činil 60.636,-. Bod zvratu tedy mohl nastat i přes 

mimořádné výdaje na dary klientům při 74. zpracované mzdě. 
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Graf s jednotlivými body zvratu ukazuje podobný průběh jako v roce 2010. Situace 

společnosti se dramaticky nezměnila ani kladně ani záporně.  

Pouze nárůst klientely drobně snížil hodnotu bodu zvratu. Náklady se držely 

na podobných hodnotách, jako v předchozím roce. S vzrůstajícím počtem klientely se dá 

i nadále počítat, neboť společnost si udržuje kvalitní jméno, díky čemuž dostává 

od svých současných klientů doporučení na nové klienty. 

Zajímavé jsou hodnoty ke konci roků. Bod zvratu se zde dostal nad průměrné hodnoty, 

bylo to způsobeno předčasnými platbami na účetní a mzdové software a také 

mimořádnou opravou automobilu. 

Sezonnost opět není ve sledovaném období prokázána. Klientela se v roce 2011 

postupně navyšovala. Nebyly zde ovšem společnosti podnikající například 

ve stavebnictví nebo zemědělství, kde sezonnost hraje významnou roli na výši hodnot 

nákladů, výnosů a bodu zvratu. 

 

 

3.5 Průměrný měsíční bod zvratu v letech 2010 a 2011 

Ve všech měsících roku 2010 a 2011 byl bod zvratu velmi brzy, toto zjištění je velmi 

kladné a vedení společnosti je velmi spokojené.  

Hodnoty ze sledovaných se zprůměrovali, aby bylo možno spočítat a graficky zobrazit 

průměrný bod zvratu, kterého společnost dosahovala. 

 

V tabulce číslo 9 jsou zprůměrované počet zpracovaných mezd, měsíční variabilní 

náklady, variabilní náklady na jednu mzdu, měsíční fixní náklady, cena za mzdu 

a výsledný průměrný bod zvratu. 

 

Tabula č. 9: Průměrné hodnoty let 2010 a 2011 

Průměrný počet mezd 291 ks 

Průměrné měsíční variabilní náklady 7873 Kč 

Průměrné variabilní náklady na mzdu 27 Kč 
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Průměrné měsíční fixní náklady 10000 Kč 

Průměrná cena za mzdu 161 Kč 

Průměrný bod zvratu 75,78 ks 

Zdroj: Vlastní tvorba 

 

 

Z grafického zobrazení je přehledně vidět, kdy průměrné docházelo k bodu zvratu 

a po jakém počtu zpracovaných mezd začíná být zisková. 
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4 Vlastní návrhy řešení, přínos návrhu řešení 

 

Návrhů na zlepšení v současné situaci není mnoho, sídlo společnosti je na trvalé adrese 

jednatelky společnosti, tudíž náklady na nájem jsou minimální.  

Jediné náklady, které by se daly ponížit, jsou veškeré variabilní náklady. Jejich hlavní 

složkou ovšem jsou pohonné hmoty, poštovné a kancelářské potřeby. Pohonné hmoty, 

stejně jako poštovné se moc ovlivnit nedá. Cena ropy roste a ceny poštovních služeb 

jsou také neovlivnitelné.  

Možnosti, kde se tedy dají náklady ovlivnit, se postupem rozboru zmenšují. V případě 

kancelářských potřeb tato možnost ovšem existuje. Dali by se vybírat levnější 

dodavatelé. Tato skutečnost je ovšem podmíněná dobrým rozborem trhu dodavatelů 

kancelářských potřeb. Doposud společnost nakupovala veškeré kancelářské potřeby 

v síti velkoobchodu Makro nebo v malých papírnictvích v nejbližším okolí sídla 

společnosti. 

V případě výpočetní techniky, je tato situace lepší. Odběr veškeré techniky je 

od prodejce, který je rovněž blízkou osobou a zároveň klientem společnosti. I v případě 

vyšší ceny je tento fakt kompenzován okamžitým servisem v případě jakéhokoliv 

hardwarového či softwarového problému.  

Vzhledem k vzrůstajícímu počtu klientů, budou některé náklady postupem času růst, 

což je pochopitelné a bez tohoto efektu by nemohli zároveň růst také zisky společnosti. 

Zlepšení by se dalo doporučit v oblasti propagace. Společnost v současné době nemá 

žádnou reklamní kampaň, která by byla samozřejmě pro firmy této velikost zbytečně 

nákladná, ale různé malé reklamy v odborných časopisech, internetových portálech 

zabývajících se tematikou účetnictví, mezd a daní, by stálo jistě za zvážení. Nárůst 

klientů v současné době přichází pouze šířením dobrého jména společnosti stávajícími 

klienty. Webová stránka je v dnešní době také samozřejmostí a i této oblasti společnost 

zaostává. 

Celková struktura nákladů je opodstatněném rozložení, tento fakt byl zjištěn 

z konzultace s vedením společností podnikající v podobném odvětví. Náklady, které 

musí společnost vynakládat, jsou reálné a jejich snižování by mohlo mít vliv na kvalitu 

a výstupy pro klienty.  
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4.1 Konkrétní návrhy na snížení nákladů a zvýšení výnosů 

 

1. Snížení variabilních a mimořádných nákladů 

Snižování variabilních nákladů lze v případě společnosti BOVE s.r.o. nejvíce dosáhnout 

výběrem nového dodavatele kancelářských potřeb. Postup k výběru dodavatel je popsán 

v předchozích kapitolách.  

Pomocí různých množstevních slev, nebo přímo nižší ceny konkrétního zboží, lze 

náklady vynaložené na kancelářské potřeby snížit. Konkrétních položek, které jsou 

nejvíce spotřebovávána, jsou papír, psací potřeby, izolepy, šanony, pořadače, archivační 

boxy a tonery. 

 

V případě tonerů se nabízí jejich repasování. Tuto služby začíná nabízet velké množství 

prodejců tonerů. Zde je ovšem nutné najít kvalitního prodejce, který se zabývá 

repasovaní. Ne každý prodejce nabízí kvalitní práci. Může se stát, že tato investice 

by mohla být spíše nevýhodná. Tisk s repasovaným tonerem nemusí dosahovat stejných 

kvalit jako originální. Musí se přesně spočítat vytisknutých stránek s novým 

a repasovaným tonerem. 

 

Dalším místem pro snížení nákladů je jediné motorové vozidlo, které společnost vlastní. 

Jedná se o vůz Škoda Fabia se zážehovým motorem 1,4 pořízeným v roce 2001. 

Průměrné hodnoty spotřeby v technickém průkazu jsou 9,4 / 5,5 / 6,9 litrů na 

100 kilometrů. Vůz je poháněn palivem Natural 95.  

 

 

Tabulka č. 10: Vývoj ceny benzínu od roku 2006 

Rok Cena za 1 litr Natural 95 

3.1.2006 28,09 Kč 

1.2.2007 26,91 Kč 

27.1.2008 30,64 Kč 

21.1.2009 23,68 Kč 

13.1.2010 30,35 Kč 



61 

 

3.1.2011 33,28 Kč 

9.1.2012 35,39 Kč 

Zdroj: Vlastní tvorba (data získaná od českého statistického úřadu) 

 

Z tabulky je patrná rostoucí cena paliva Natural 95 a tudíž je nesmyslné počítat 

s klesáním ceny. V tomto případě se nabízí dvě možnosti. Investovat do nového vozu 

(vysoká počáteční investice) nebo předělání spalovacího systému vozidla na možnost 

zpracování zemního plynu k pohonu vozu. Vynaložené náklady na plynovou variantu se 

pohybují mezi 50 a 60 tisící Kč. Výše úspor se po předělání dosahuje 40-50 %. 

Je potřeba si řádně spočítat za jak dlouho by se tato investice vrátila. Vzhledem ke stáří 

vozu by bylo lepší investovat rovnou do nového vozu. V dnešní době se spotřeby 

nových vozidel dostávají i k 5 litrům na 100 kilometrů. K vozidlu se také vtahuje 

mimořádný náklady na povinné ručení a pojištění vozidla. Součet těchto dvou hodnot 

dával hodnotu 8050,- Kč, tato hodnota by se měla každý rok snižovat vzhledem ke stáří 

vozu. Za poslední 3 roky ovšem toto snížení neproběhlo. V dnešní situaci by se cena 

mohla snížit na polovinu, zhruba 4000,- Kč. Změna pojišťovny není nejvhodnějším 

řešením, klient by mohl přijít o různé benefity a výhody neboť je již dlouholetým 

klientem jedné pojišťovny. Rozhodla-li by se společnost pro koupi nového vozu, 

nemohlo by se realizovat snížení nákladů pomocí změny pojistné smlouvy, kde by se 

upravovala zůstatková hodnota vozu.  

 

U softwarového vybavení počítače lze dosáhnout snížení pouze pomocí odběru 

od jiného dodavatele. Cena účetního programu, který společnost používá, se pohybuje 

mezi 2400 – 3600,-Kč. 

Peněžní prostředky vynakládané za poštovné se snížit nedá. Na tomto trhu zatím není 

konkurence. Použití různých doručovatelských společností by se mnohonásobně 

prodražilo a osobní rozvoz mezd klientům by několika násobně zvýšil výdaje 

na pohonné hmoty, o časové náročnosti nemusí být ani zmínka, bylo by to maximálně 

časové nereálné. 
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2. Snížení provozních nákladů změnou dodavatele  

Stálého dodavatele nemá společnost v současné situaci žádného. Pouze výpočetní 

techniku odebírá od stálého dodavatele, který je zároveň klientem společnosti. Tohoto 

dodavatele by bylo nevýhodné měnit, za stálý odběr je společnosti poskytován okamžitý 

servis v případě jakéhokoliv softwarového či hardwarového problému. 

Nejvíce spotřeby dosahuje společnost samozřejmě v kancelářských potřebách. Zde se 

otevírá možnost stálého dodavatele, neboť doposud byly veškeré kancelářské potřeby 

nakupovány pouze v papírnictvích poblíž sídla společnosti a větší nákupy potřeby 

v obchodním řetězci MAKRO. 

 

Pro výběr nového dodavatelé, je dobré dodržet několik důležitých kroků. Tyto hlavní 

kroky jsou: 

 

ü kvalita, rychlost a spolehlivost dodání 

ü cena, možné slevy 

ü kvalita balení 

ü možnost reklamace při zjištění poškozeného zboží 

ü poradenství v případě výběru 

ü pověst dodavatele 

 

Podobných aspektů, které by měli vézt k finálnímu rozhodnutí, může být samozřejmě 

mnohem více. Odvíjí se od předmětu podnikání. Nejtěžším rozhodnutím je konečný 

výběr dodavatele. 

 

 

Všechny výše zmíněné návrhy na snížení nákladů a zvýšení výnosů mohou být v praxi 

jednoduše realizovatelné. Náročnost některých z nich je různá a velmi citlivá, jako 

například zvýšení ceny. 

Změna dodavatele, v případě společnosti BOVE výběr prvního dodavatele, také není 

lehkých úkolem. Je zde nutné zohlednění několik faktorů, neboť nabídka dodavatelů 

kancelářských potřeb je velice široká a každý nabízí něco speciálního. Bylo by nutné 

osobní jednání s vybranými dodavateli. 
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V případě snahy o velké navýšení výnosů by bylo nutné najít spolupracovníka, který by 

pomohl se zpracováváním mezd. Navýšení počtu klientů jde několika způsoby, které již 

byly zmíněny.   

 

3. Snížení nákladů změnou způsobu rozesílání materiálů 

Změna způsobu zasílání by mohla společnosti přinést určité snížení doposud 

vynakládaných nákladů na tuto nezbytnou činnost.  

 

Tabulka č. 11: Porovnání elektronické a listovní pošty 

 Elektronická pošta Listovní pošta 

Cena za papír 1,- 1,- 

Cena za odeslání 0,- 10,- 

Tisk 5,- 5,- 

Obálka 2,- 2,- 

SOUČET 8,- 18,- 

Zdroj: Vlastní tvorba, hodnoty jsou uváděny v Kč. 

 

V tabulce jsou porovnány náklady na klasické listovní zasílání vypracovaných 

mzdových materiálů a elektronické zasílání. Z celkového součtu je jasně patrné, že 

elektronická pošta je na poloviční výši nákladů oproti listovní poště. V případě 

akceptování zasílání klienty, lze kalkulovat o měsíčním snížení nákladů ve výši cca 

1.000,- Kč. Při průměrné celkové výši měsíčních nákladů cca 10.000,- Kč, by se 

změnou zasílání daly náklady ponížit přibližně o 10%. 

 

4.  Navýšení počtu klientely  

Tímto způsobem by se navýšily zisky, ale i náklady. Na činnost by už nestačil jeden 

zaměstnanec (majitelka společnosti), ale musela by se najít pomocná síla. 

Hledání nového zaměstnance nebo spolupracovníka není v dnešní době lehkou 

záležitostí, pracovní nezaměstnanost je sice vysoká, ale počet lidí, kterým se chce 
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pracovat, není moc vysoký. Z tohoto důvody by tato činnost bylo časově déle 

náročnější. 

 

Hledání nového pracovníka lze několika způsoby. 

 

· oslovením místně příslušného pracovního úřadu, zde bývá registrován velký 

počet možných uchazečů,  

· kontaktováním pracovní agentury 

· vyvěšením letáku na středních a vysokých školách ekonomického a účetního 

zaměření 

· vystavením inzerátů na internetových portálech nabízející práce 

 

Aktivní navyšování klientely musí být spojeno s kvalitní reklamní propagací. Reklamní 

propagace jde v dnešní době několika ověřenými způsoby. 

 

§ Televizní reklamní spot 

o Cena televizní reklamy se odvíjí od času, ve kterém se bude vysílat, zda 

to bude v tzv. Prime Time nebo Off Prime Time. Přesný výpočet 

konkrétní ceny je velice náročný, musí se použít několik koeficientů jako 

například měsíc, ve kterém se má reklama vysílat, koeficient délky 

reklamy. V hrubém odhadu se ovšem jedná o statisíce korun. 

§ Rádiový reklamní spot 

o Reklamní spot v rádiu, se pohybuje v jiné cenové hladině než televizní 

reklama. Cena 30 sekundového spotu vyjde na 5.000,- Kč podle 

agentury, která ho bude tvořit. Vyšší položkou je cena rádia, ve kterém 

bude hrát. 

§ Formou světelných reklam a billboardu 

o Průměrná cena billboardu se na území města průměrně začíná na částce 

3.300,- Kč. V ceně hraje roli velikost billboardu a místo, na kterém je 

billboard postaven. 

§ Letákem 

o Letáková reklama je z hlediska dostupnosti jedna z nejjednodušších. 

Na internetu nabízí tisk letáku nespočet firem. Cena se odvíjí od kvality 
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papírů, rozměru a barevnosti. Například leták formátu A4 (210 x 297 

mm), gramáž papíru 135g/m2, matná povrchová úprava a 1.000 kusů 

letáků stojí 2.700,- Kč. 

§ Vytvořením kvalitní webové stránky 

o Tvorbou webových stránek se v dnešní době zabývá mnoho firem 

i živnostníků. Cena je vždy podle konkrétní podoby, jak moc náročná 

bude funkčnost stránky. Cena domény se pohybuje okolo 500,- Kč ročně. 

Samotná vytvořená stránky se dá pořídit za cenu 10.000,-. Údržba 

stránky se pak domlouvá individuálně s autorem stránky. 

§ Inzerátem v odborné literatuře, internetových portálech a v tisku dodávaného 

zdarma do schránek bytů a domů 

o Cena reklamy v odborném tisku se liší podle velikosti reklamy, nabízí 

se několik formátů, od novinového formátu, přes A4, A5, A6 až A8. 

§ V dnešní době se silně rozmáhajících sociálních sítí 

o Tato forma reklamy je z výše zmíněných možností tou nejlevnější. 

Založení profilu na jakékoliv sociální síti je ZDARMA. Dá se takto 

jednoduše vytvořit profil společnosti na každé dostupné sociální síti. 

Reklama na těchto sítích je již jinou kapitolou, jelikož všechny profily 

se zakládají zdarma, společnost, která síť provozuje, profituje pouze 

z reklamy provozované na své síti. Ceny reklamy jsou pro každou síť 

individuální. 

§ Reklamou na automobilu a sídle firmy 

o Reklama na firemním automobilu se dá označit jako reklama v pohybu, 

bývá to velmi kvalitní forma propagace. Polepy na automobil se cenově 

liší od jejich velikosti, drobné polepy se dají pořídit již za 1.500,- Kč. 

Polep celého auta může společnost přijít až na 22.000,- Kč. 

 

Velikost reklamní propagace by se měla odvíjet od velikosti společnosti. Společnost 

BOVE s.r.o. není natolik veliká, aby si mohla dovolit obrovskou reklamní kampaň. 

V tomto případě odpadá možnost reklamy v televizi, která je ze zmíněných reklamních 

možností finančně nejnáročnější. Zbytek reklamní propagace by byla ve finančních 

možnostech firmy. 
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5. Zvýšení ceny za mzdu 

Navýšení ceny je velmi citlivý krok, který by se při případném špatném použití mohl 

velmi negativně obrátit proti společnosti. Pro provedení tohoto kroku je hlavním 

úkolem zjištění ceny konkurenčních společností. Většina velkých společností udává své 

ceny na svých internetových stránkách, a proto tato informace je jednoduše zjistitelná. 

 

Zjištění ceny nabízejících mzdové účetnictví konkurenčními společnostmi je zobrazeno 

v následující tabulce. 

 

Tabulka č. 12: Ceny konkurenčních společností 

Název společnosti Cenová nabídka 

Acc &Tax Pro, s.r.o. 

 

1-25 zaměstnanců 250 Kč/měs. 

26-50 zaměstnanců 220 Kč/měs. 

51-100 zaměstnanců 190 Kč/měs. 

Jitka Adamíková – mzdový servis 

1-49 zaměstnanců 190 Kč/měs. 

50-499 zaměstnanců 170 Kč/měs. 

nad 500 zaměstnanců 150 Kč/měs. 

EURO DANĚ 
do 10 zaměstnanců 200 Kč/měs. 

nad 10 zaměstnanců 150 Kč/měs. 

 

Zdroj: Vlastní tvorba (informace z internetových stránek jednotlivých konkurentů) 

 

 

Z tabulky je patrné, že oproti některým konkurentům má společnost BOVE nižší cenu 

za zpracování jedné mzdy. Tohoto faktu je velmi jednoduché využít a tvrdit, že 

zvyšování ceny je v rámci konkurenčního boje nutností. 

V praxi je cenová politika velmi citlivou záležitostí. Většina lidí špatně slyší na slovo 

zdražování nebo zvyšování ceny. V případě, že by tato skutečnost byla vyslovena 
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s možností jisté slevy, bývá ve většině případů přijímána pozitivněji. V případě 

společnosti by tato sleva mohla vypadat formou 10+1 zdarma či nějak podobně. 
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Závěr 

 

Cílem mé bakalářské práce bylo popsat teoretickou problematiku „Využití metody 

analýzy bodu zvratu při řízení nákladů ve firmě“, této části bylo dosaženo důkladným 

rozebráním a vysvětlením základních pojmů. 

  

V praktické části jsem použil získané teoretické znalostí na konkrétním podnikatelském 

subjektu. Pro tuto část práce byly použity data společnosti BOVE s.r.o., zabývající 

se mzdovým účetnictvím a daňovým poradenstvím.  

 

U společnosti jsem analyzoval náklady a výnosy, potřebné ke spočítání bodu zvratu. 

Společnost poskytla veškeré potřebné údaje pro tuto činnost, díky čemuž bylo možno 

kvalitně a zodpovědně provézt výpočet bodu zvratu a následné návrhy možného 

zlepšení.  

 

Navrhované možností snížení nákladů se opírají nejčastěji o denní spotřebovávané 

materiály, na kterých se mělo dát nejjednodušeji ušetřit. V případě využití navržených 

zlepšení by se i relativně nízké náklady daly ještě ponížit. 

 

Bod zvratu společnosti nastává ve sledovaném období vždy brzy, přibližně po 76. 

zpracované mzdě, což je velmi pozitivní. Je to způsobeno minimálními náklady, které 

společnost spotřebovává. K dalšímu posunu bodu zvratu by mohl nastat v případě 

využití navrhovaných řešení. 

 

Z pohledu předmětu podnikání, které je nejnáročnější vždy v první třetině měsíce, je 

společnost na velmi uspokojivých hodnotách tržeb a nákladů. Po celou dobu 

sledovaného období společnost držela pozitivní trend v nárůstu klientely. Tento trend je 

v krátkodobých i dlouhodobých cílech společnosti. 

 

Navrhovaná řešení jako například přejití více na elektronické rozesílání vypracovaných 

materiálů, změna dodavatele kancelářských potřeb by posunuly bod zvratu na dřívější 

bod. Změna způsobu rozesílání je velmi jednoduše aplikovatelná. Elektronickou poštu 

v dnešní době využívá téměř každý a při podnikání je to nedílnou součástí každodenní 
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práce. V případě změny dodavatele by bylo zapotřebí udělat kvalitní průzkum trhu mezi 

různými dodavateli kancelářských potřeb, ani tato změna ovšem nevyžaduje žádné 

vynaložení finanční prostředků. Vedení firmy by pouze zhodnotilo, který dodavatel je 

ochoten nabídnout lepší servis a má nejnižší ceny. Tato navrhovaná řešení by ušetřila 

nejvíce vynaložených finančních prostředků, které společnost v současné době 

vynakládá. Bod zvratu by po aplikaci navrhovaných řešení nastal před 76. zpracovanou 

mzdou, jako tomu bylo do současnosti.  

 

Využije-li vedení společnosti některé z navrhovaných řešení ať už snížení nákladů 

či zvýšení výnosů mohla by se společnost stát ještě úspěšnější, než je nyní. Cest 

k většímu úspěch je víc, první cestnou je snižování nákladů, tato cesta nevyžaduje žádné 

nové náklady, pouze vytvoření analýzy současné nákladové situace. Z analýzy se dají 

vyhodnotit položky, u kterých se snížení nemůže odrazit u poskytovaného servisu 

zákazníkům. Druhá cesta ke zvýšení úspěšnosti společnosti již vyžaduje vynaložení 

jistých finančních prostředků. Hlavní cílem by bylo vytvoření nové marketingové 

strategie.  

 

Cíle bakalářské práce bylo dosaženo díky, navržení možnosti snížení nákladových 

položek. Snížení nákladů by se odrazilo v analýze bodu zvratu. Bod zvratu by díky 

navrhovaným řešení nastal v dřívějším bodě než nyní. 
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