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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá analýzou nákladů v podniku TURCK, s. r. o. se sídlem v Hradci 

Králové. V první části práce je popsána teorie nutná k porozumění druhé, praktické části, kde 

jsou zhodnoceny data z daného podniku. V poslední, závěrečné části, jsou podniku navrženy 

změny, které povedou k lepšímu řízení nákladů. 

 

 

 

Abstract 

My bachelor thesis is focused on the analysis of costs in the company TURCK, Inc. which is 

based in Hradec Králové. The first part describes the theory necessary to understand the 

second part, where are evaluated data from the company. In the  final part I suggest changes 

that will lead to deal better with the management of costs. 
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ÚVOD 

 

V dnešní době je založení podniku v mnoha různých oborech poměrně snadné, tím se 

však trh plní a zvyšuje se konkurence. Díky vysoké konkurenci je těžké obstát 

v konkurenčním boji a stát se tím, kdo na trhu zvítězí a jeho produkt bude úspěšný. 

Mnoho podniků se snaží prorazit skrze mohutné reklamní kampaně. Tyto kampaně 

ovšem jen zvedají cenu daného produktu a to není pro konkurenceschopnost dobré. 

Mnohem výraznějším aspektem, který může naši konkurenceschopnost zvýšit, je 

kvalitní řízení nákladů. Řízením nákladů můžeme dosahovat stejně kvalitních produktů 

za daleko nižší cenu. 

Právě proto se ve své bakalářské práci zaměřím na řízení nákladů ve společnosti Turck, 

s. r. o. Společnost Turck, s. r. o. je na trhu již od roku 1992 a je výhradním dovozcem 

produktů jejich mateřské společnosti Hans Turck GmbH & Co. KG do České republiky. 

V první části práce se zaměřím na teoretická východiska, charakteristiku nákladů  

a rozeberu jejich jednotlivé typy a členění. Popíšu také specifické druhy kalkulací 

nákladů a určím, kdy je vhodné je aplikovat.  

Druhá část mé práce nejdříve analyzuje situaci v mnou vybrané firmě, neboť pokud 

chceme ve firmě provádět změny, je nutné nejdříve poznat současný stav. Musíme 

identifikovat silné a slabé atributy v řízení nákladů a poté se můžeme snažit o zlepšení 

slabin. 

V poslední části budu vycházet z prvních dvou částí a pokusím se vydefinovat způsob, 

jakým by mohla firma zefektivnit svoji výrobu díky snížení nákladů. Některé náklady 

jsou zcela nezbytné, ale téměř vždy je možné prostřednictvím hledání různých alternativ 

v nákladové analýze ušetřit a tím zvýšit svůj profit.  
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CÍL PRÁCE A METODY 

Hlavním cílem je pomocí analýzy podniku identifikovat jednotlivé typy nákladů  

a zhodnotit systém jejich dosavadního řízení. Podle zhodnocených výsledků analyzovat 

problém a najít řešení pro zdokonalení řízení nákladů. 

Abychom se mohli zabývat konkrétními nákladovými položkami v mnou vybrané 

firmě, je potřeba položit teoretické základy pro toto zkoumání. Studiem odborné 

literatury jsem získal potřebné znalosti, které jsem aplikoval na konkrétní a specifické 

prostředí firmy Turck s.r.o. Shrnutím teoretických poznatků se budu zabývat v první 

části mé bakalářské práce. 

Kromě studia odborné literatury jsem absolvoval osobní rozhovory se zástupci 

studované firmy. Použil jsem analýzu a v neposlední řadě metodu indukce, kdy dochází 

k formulaci obecně platného závěru z mnoha poznatků o jednotlivých částech celku. 
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1. TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

 

V této části práce bude mým hlavním cílem Vás seznámit s pojmy, které jsou důležité 

k porozumění analytické části práce. 

1.1. Účetnictví 

Podle ustálených pravidel účetnictví zaznamenává informace o hospodářských jevech 

podniku a to v peněžních jednotkách. Má vlastní kontrolní systém, který zajišťuje 

úplnost, průkaznost a věrohodnost informací 

Účetnictví eviduje a získává informace o peněžních tocích uvnitř podniku, proto  

je jedním ze základních nástrojů pro správné řízení nákladů. Umožňuje sledovat  

a hodnotit vstupy do podniku za určité období a hodnotit jejich výslednou ziskovost. 

Význam účetnictví však záleží na pohledu stran, které s ním manipulují. Z pohledu 

orgánu státní správy nebo banky je význam kontrolní a srovnávací s jinými podniky. 

Z pohledu manažerů je význam spíše změřit skutečnou vytvořenou hodnotu a výkony 

uvnitř organizace.(3) 

1.1.1. Finanční účetnictví 

Zobrazuje přesnými postupy hospodaření podniku během vývoje v čase jeho aktivní 

činnosti. Na konci každého období pomocí finančního účetnictví získáme souhrnné 

informace v podobě účetní závěrky, jimiž jsou rozvaha, výsledovka a výkaz  

o peněžních tocích.(5) 

 

1.1.2. Daňové účetnictví 

Váže se na finanční účetnictví a na jeho výsledovku, podle které je stanovena daň 

z příjmu a právě proto se podnik snaží co nejvíce minimalizovat zisk.(9) 
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1.1.3. Manažerské účetnictví 

Je základem pro řízení vnitropodnikových útvarů v podniku. Jako zdroj jeho dat slouží 

finanční i nákladové účetnictví. Hlavní rolí je zjišťování, třídění, analýza a prezentaci, 

která umožní řídícím pracovníků řídit vztah mezi vynaloženými zdroji a dosaženými 

výsledky.(2) 

Každý druh je odlišný obsahem i cílem avšak jsou na sebe vzájemně závislé.(2) 

1.2. Náklady 

Ve finančním účetnictví náklady chápeme, jako úbytek ekonomického prospěchu, 

k němuž došlo v daném účetním období, který se projevuje úbytkem aktiv nebo 

přírůstkem závazků a to vede ke snížení základního kapitálu. 

Náklady vynaložené v tomto pojetí nemusí být přímo spojené s provozem podniku. 

Může se jednat o věci např. společenského charakteru (dary, náklady na reprezentaci), 

nebo například rozdělení zisku. 

Další možností zobrazení nákladových položek může být způsobeno ztrátou hodnoty 

majetku v důsledku opotřebení nebo působením mimořádných vlivů.(2) 

 

V manažerském účetnictví se nákladem rozumí pouze náklad, který je vyjádřen přesnou 

hodnotou a přímo souvisí s ekonomickou činností podniku. Důležitou vlastností 

takového nákladu je jeho účelnost. Měla by být v budoucnu podložena zhodnocením 

daného nákladu ve formě výnosu. Bývá často spojený se službami, produktem nebo 

činnosti podniku.(4) 
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1.2.1. Členění nákladů 

Každý podnik má stovky až tisíce nákladových položek, pro jejich dobré řízení je velice 

důležité je roztřídit do určitých homogenních skupin, aby pro nás bylo jednoduché 

s nimi dále pracovat a zkoumat jejich chování při různých situacích.(3) 

1.2.1.1. Druhové členění nákladů 

Jedná se o nejběžnější způsob členění nákladů ve finančním účetnictví. Důležitým 

faktorem pro rozčlenění je druh spotřebovaného externího vstupu do procesu. Mezi 

základní nákladové druhy patří: 

a) Spotřeba materiálu, energie. 

b) Spotřeba a použití externích prací a služeb (přeprava, nájem…). 

c) Mzdové a osobní náklady, sociální a zdravotní pojištění. 

d) Odpisy hmotného a nehmotného majetku. 

e) Finanční náklady (úroky, bankovní výlohy). (6) 

Rozčlenění na druhové náklady je velice důležité, můžeme zjistit, zda je pro nás daný 

náklad důležitý nebo není a usnadní nám tím určit směr při optimalizaci. Nevýhodou 

druhového členění nákladů však je, že nevíme jejich vazbu s podnikovými výkony. (3) 

Pro vstupující nákladové druhy jsou charakteristické čtyři základní druhy: 

- Při vstupu nerozlišíme, v jakém období se položka stane nákladem, může to být 

hned nebo naopak až v příštím období. 

- Nákladové druhy zobrazujeme ihned při jejich vstupu. 

- Jsou externími náklady, vznikají při spotřebě výrobků, práce a služeb. 

- Jsou to náklady jednoduché a můžeme je rozlišovat na jednotlivé složky. (3) 

 

Druhové členění nám jasně ukazuje od koho, kdy, jak a co jsme nakoupili. Zajišťuje 

proto proporce, stabilitu a rovnováhu mezi potřebou zdrojů podniku a jejich dodaní  

od externích společníků.  
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Díky druhovému členění získáváme informace pro další období na dodávku materiálu, 

zásob, služeb. Usnadňuje nám uzavírání smluv, optimalizaci cen, platební a dodací 

podmínky s bezprostředním propojením na celý systém plánů a rozpočtů.(2) 

1.2.1.2. Účelové členění nákladů 

„Účelové členění nákladů pozoruje vynaložené náklady v úzkém spojení s příčinnými 

souvislostmi vzniku nákladů, s úzkou vazbou k vlastnímu procesu tvorby výkonů, tedy 

s věcnými a technickoekonomickými vztahy uvnitř podniku, ve vztahu ke konkrétním 

útvarům, výkonům a činnostem. Účelové členění nákladů lze sledovat na rozdílné úrovni 

a podrobnosti.“ (2, str. 102) 

 

Náklady technologické a náklady na obsluhu a řízení 

Náklady technologické jsou náklady, které jsou úzce spojené s technologií, jedná se  

o náklady na spotřebu materiálu, nebo odpisy, sloužící k výrobě v rámci určité výrobní 

technologie. 

Náklady na obsluhu a řízení - jsou to náklady, které nepřímo souvisí s výrobou nebo 

produktem, jedná se o vytápění hal, mzdy administrativních zaměstnanců.(3) 

Technologické náklady jsou přímo spojovány s výkonem na jeden konkrétní výrobek, 

oproti tomu náklad na obsluhu a řízení zajišťují spíše celý souběh událostí, takže  

je nemůžeme spojit s nějakým konkrétním výkonem.(2) 

Pro rozhodovací proces je často nutné přiřadit náklady ke konkrétnímu výkonu na jeden 

produkt. Proto je dále dělíme na jednicové a režijní náklady. 

Jednicové náklady jsou ty náklady, které přímo souvisí s technologií a dají se s přesností 

přiřadit k danému výkonu na konkrétním produktu. 

Oproti tomu režijní náklady jsou ty, u kterých tento vztah vyjádřit nemůžeme, proto  

je označujeme jako náklady skupiny výkonů a útvarů.(3) 
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1.2.1.3. Kalkulační členění nákladů 

Při rozdělení nákladů na druhově členěné nejsme schopni přesně určit náklady na 

jednici, protože náklady jsou rozděleny na přímé a nepřímé a k danému výkonu lze 

přiřadit pouze složky přímé. Z tohoto důvodu dále členíme náklady na kalkulační 

náklad. Pomocí tohoto členění dokážeme všechny přímé i nepřímé náklady rozdělit na 

jednotku výkonu. To nám velice usnadní zjištění výši zisku a snadněji se tak 

rozhodneme, zda součástky koupit nebo vyrobit.(10) 

Náklady, které jsou přiděleny určitému nákladovému předmětu, tedy předmětu alokace, 

lze rozdělit do dvou kategorií 

- Přímé náklady 

Přímé náklady jsou jednoznačné a přímo souvisí s daným druhem výkonu. Do těchto 

nákladů zahrnujeme jednicové náklady způsobené každou jednotkou výkonu.  

- Nepřímé náklady 

Nepřímé náklady nemůžou být přímo vztaženy jednotce výkonu, z důvodů:  

o neexistující vazby mezi nákladem a objektem 

o nejsme schopni pomocí účetní evidence tuto vazbu identifikovat. 

Klasifikace nákladů ve vztahu k objemu prováděných výkonů 

Tento nástroj pro řízení nákladů je zcela odlišný oproti předcházejícím variantám, které 

se zaměřují spíše na minulost, tedy na spotřebované náklady. Klasifikace nákladů ve 

vztahu k objemu je zaměřena na budoucí vývoj a zkoumá, jak budou náklady stoupat či 

klesat při změně objemu výkonů. Metodu rozdělujeme do dvou základních skupin.(11) 

- Variabilní náklady 

Jsou definovány jako náklady, které se při změně objemu výkonů změní. Mezi 

nejdůležitější složku variabilních nákladů patří proporcionální náklady. Proporcionální 

náklady totiž přímo souvisí s počtem prováděných výkonů. Takže proporcionální a fixní 

náklady jsou základními typy nákladů tohoto členění.  
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Podproporcionální náklady mají spíše smíšený charakter a proto při zvýšeném objemu 

výroby klesají, například náklady na dopravu nebo věci související s údržbou strojů. 

Nadproporcionální náklady jsou ojedinělé, nepřicházejí tak často. Jejich výskyt přijde 

s navýšením objemu výkonů, kdy začnou vznikat přesčasové hodiny, nebo se zrychlí 

spotřeba pohonných hmot způsobená navýšením objemu výkonů. (7) 

 

Obrázek 1: Variabilní náklady (Zdroj:2) 

 

- Fixní náklady 

Fixní náklady jsou náklady, které se nemění v závislosti na objemu výroby. Jedná se  

o tzv. kapacitní náklad vyvolaný potřebou zajištění efektivního průběhu výkonu. 

Většina těchto nákladů vzniká ještě před zahájením procesu. Rozlišujeme dvě skupiny 

fixních nákladů: 

o První skupinou fixních nákladů jsou ty, které často vznikají již před 

zahájením nějakého procesu. Jedná se o počáteční investice, kdy je 

potřeba nakoupit strojní zařízení, prostory, automobily… 
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o V druhé skupině jde o náklady vznikající v důsledku zajištění 

kapacitních podmínek. Mají však tu výhodu, že je lze do jisté míry 

omezit, když poklesnou výkonů (náklady na topení). (11) 

 

 

1.3. Kalkulace 

Jedná se o proces, při kterém vypočítáme náklady, zisk, ceny, popřípadě jiné finanční 

veličiny na jednotku výkonu. Kalkulace můžeme rozdělit na jednotlivé dílčí části, 

činnosti nebo naopak můžeme spočítat celkovou investiční akci nebo jiný větší 

celek.(11) 

Kalkulace nám zobrazují význam vzájemného vztahu věcné a hodnotové stránky naší 

činnosti, protože ukazuje vztah mezi naturálně vyjádřenými jednotkami a jejich 

Obrázek 2: Fixní náklady (Zdroj: 2) 
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finančním ohodnocením. Tento aspekt je pro nás velice důležitý z důvodu souvislosti, 

že za každý vynaložený náklad by měl vzniknout i výnos. (11) 

 

1.3.1. Předmět kalkulace 

Předmětem kalkulace by měl být každý výkon, ať už výroba nebo poskytovaná služba, 

v podniku, často se však stává, že firmy kalkulují pouze ty výkony, které jsou natolik 

pestré a obsáhlé, že by bez zmíněné kalkulace jejich stanovení ceny nebylo možné. 

Pokud má podnik více odběratelů nebývá kalkulace rozdělena pouze podle výkonů, ale  

i dále dle jednotlivých odběratelů.(11) 

Předmět je vymezen kalkulační jednicí a kalkulovaným množstvím. 

Kalkulační jednice 

- Je jednoznačně specifikovaná jednotka výkonu v podniku. Ve výrobních 

podnicích se nemůže za specifikovanou jednotku považovat například 

pneumatika, aby pneumatika mohla být kalkulována, musí se stanovit přesně její 

typ se všemi podstatnými rozměry. Pokud však podnik vyrábí mnoho výrobků 

s absolutně diametrálními odlišnostmi, jejich změny se pohybují řádově 

v haléřích, může si podnik zvolit jeden typ jako svůj reprezentant, dle něhož 

budou provádět kalkulace. 

- V podnicích nevýrobních, kde jsou poskytovány pouze služby, se jednotkou 

výkonu stávají normohodiny nebo množství odvedené práce.(12) 

Kalkulační množství 

- Konkrétní počet kalkulačních jednic, který je určen pro určitou sérii výkonů 

v daném sledovaném období. Informace je důležitá po přiřazení nákladů na 

výkon. (3) 
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1.3.2. Kalkulační systém 

Není možné řešit kalkulace v podniku pomocí jedné jediné kalkulace, nýbrž pomocí 

určitých několika druhů kalkulací a jejími vzájemnými vazbami, které se liší jednak 

strukturou, ale i obsahem.(3) 

Hlavní rozdělení je na kalkulace propočtové, operativní a plánované, které jsou 

kalkulacemi předběžnými sestavované před vlastním procesem výkonu, plnící funkci 

plánování a poté kalkulace výsledné pro výsledek a zhodnocení předešlých 

kalkulací.(12) 

 

Obrázek 3: Členění druhů kalkulací (Zdroj: 12) 

1.3.2.1. Propočtová kalkulace 

Bývá sestavována ve fázi výzkumu, vývoje a přípravy výroby nového výkonu, kdy ještě 

nejsou zcela jasné parametry a vlastnosti výkonu. Tímto procesem se snažíme 

dosáhnout požadavků zákazníka a zjistit, zda náklady a prodejní cena zajistí podniku 

zisk.(3) 
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Při hromadné či sériové výrobě má propočtová kalkulace hlavní využití z důvodu 

zjištění ziskovosti nového výkonu. Dle výsledku propočtové kalkulace můžeme zjistit, 

zda bude cena našeho výkonu akceptovatelná na trhu. Následně se můžeme rozhodnout, 

jestli proces provádět či nikoli. V zakázkově orientované výrobě je kalkulace základem 

pro stanovení cenové nabídky a jednání o ceně s určitým zákazníkem.(3) 

1.3.2.2. Plánová kalkulace 

Vytváří se pro nadcházející rozpočtové období a zaznamenává úroveň nákladů výkonu, 

kterého bychom pravděpodobně měli dosáhnout. Plánová kalkulace se využívá právě  

u těch procesů, u nichž víme, že se jejich proces bude opakovat dlouhodobě, sériově  

a nebo jde o hromadné procesy. V zakázkových výkonech je aplikace této kalkulace 

omezená, proto pro ně využijeme spíše metodu operativní.   

Plánová kalkulace je sestavována v okamžiku, kdy již známe spotřební a výkonové 

normy, to znamená, že byly už dokončeny technologické a konstrukční postupy. 

Plánová kalkulace je sestavena na kratší neboli dílčí období, kde se nám promítne 

úroveň nákladů v jednotlivých časových rozmezích se všemi předpokládanými 

změnami. Další možností je sestavení kalkulace na celé rozpočtové období (nejčastěji 

na celý rok), kdy pomocí váženého průměru stanovíme úroveň nákladů reagující na 

plánované změny.(3) 

1.3.2.3. Operativní kalkulace 

Je kalkulace, která vystihuje předem stanovené náklady odpovídající skutečným 

technologickým a konstrukčním podmínkám činnosti. Podléhá důkladně stanoveným 

standardům spotřeby materiálu a času v okamžiku sestavení operativní kalkulace. 

Oproti plánovým kalkulacím jsou kalkulace operativní přesnější dle další konkrétních 

podmínek. Při každé zaznamenané nebo projevené změně v technologické nebo 

konstrukční dokumentaci se musí provést nová operativní kalkulace, proto je stále 

zpřesňována. (12) 

Díky tomu, že operativní kalkulace vychází z aktuálních norem, standardů spotřeby 

materiálu a času je téměř nejpřesnější kalkulací, kterou můžeme disponovat. Naznačuje 

jednicovými položkami spotřebu materiálu a času vyjádřenou v peněžních jednotkách 
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k určitému datu, tudíž ji můžeme nazvat jako kalkulaci okamžikovou. Stejně jako  

u plánové kalkulace je možné operativní kalkulaci vystihnout ve dvou formách a to ve 

formě dílčí, kdy známe skutečný technologický a konstrukční stav neměnící se 

v průběhu výpočtu nebo jako operativní kalkulaci celého sledovaného období, kde 

stejně jako u plánové vážený průměr jednotlivých dílčích kalkulací.(3) 

 

1.3.2.4. Výsledná kalkulace  

Výsledná kalkulace je považována za nástroj kontroly všech druhů předběžných 

kalkulací, prováděných ještě před začátkem výrobního procesu. Lze ji provádět až po 

absolutním dokončení procesu. Nemůžeme ji tedy považovat za nástroj operativního 

řízení vývoje nákladu na výkony. Kalkulaci totiž sestavujeme v kalkulačních položkách. 

Každá jedna položka je vyjádřena právě jednou jedinou částkou, takže pokud bychom 

chtěli zjistit detaily, musíme se položit do rozboru jednotlivých dokladů. (12) 

V zakázkových typech činnosti a činnostech s delším výrobním cyklem má výsledná 

kalkulace důležitější využití a to právě proto, že při těchto činnostech je velice těžké 

dopředu zjistit přesnou výši nákladových položek. Kvůli tomu provádíme výsledné 
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Obrázek 4: Vztah operativní a plánové kalkulace (Zdroj: 12) 
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kalkulace již v průběhu procesu, abychom mohli při zjištění rozdílů provést opatření 

vedoucí k dodržení stanoveného nákladového plánu, ještě před dokončením výroby. (3) 

Oproti tomu v sériových a hromadných zakázkách s krátkým výrobním cyklem je těžké 

zaznamenat odchylku, proto kalkulace probíhá na úrovni jednotlivých odpovědnostních 

středisek pro přesnější porovnání. I přesto, že je těžké odchylku při takto krátkých 

procesech zaznamenat, přináší nám výsledná kalkulace zjištěním odpovědnosti za jejich 

vznik, cenné informace.(3) 

1.3.3. Kalkulační vzorec 

Sestavení kalkulačního vzorce není definováno žádnými předpisy. Podnik si ho může 

sestavit sám dle svých vlastních potřeb a záleží už jen na organizaci výroby či jiné 

činnosti, na druhu technologického procesu a na informačních potřebách managementu 

daného podniku a jeho způsobilosti ho adekvátně definovat a na možnosti položky 

zachytit v účetnictví.(12) 

Kalkulační vzorec je velmi často spojován s typovým kalkulačním vzorcem. Postupem 

času se tento typový kalkulační vzorec stával podstatou pro kalkulační vzorce 

v podnikové praxi. Velké oblíbenosti typový kalkulační vzorec dosáhl především díky 

elementární představě o struktuře kalkulačních položek. Některé podniky si vystačí 

s touto minimalistickou podobou kalkulačního vzorce, avšak některé podniky jej 

doplňují zejména z hlediska potřeby podrobnějšího řízení přímých a nepřímých 

nákladů. (2) 
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1.3.3.1. Obsah položek typového kalkulačního vzorce 

U typového kalkulačního vzorce je velice důležitá její správnost a také srovnatelnost 

mezi ostatními druhy kalkule téhož výkonu. Právě z toho důvodu si podnik přesně 

vymezuje jednotlivé položky kalkulačního vzorce ve směrnicích a s přihlédnutím 

k materiálovým a technologických specifikacím podniku. Velice důležité je u typového 

kalkulačního vzorce rozdělení na skupiny jednicových a režijních nákladů.(12) 

Jednicový materiál 

Obrázek 5:Typový kalkulační vzorec (Zdroj:2) 
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U výrobních podniků se jednicový materiál považuje za materiál, který tvoří podstatu 

výrobku nebo do něj vstupuje a stává se jeho trvalou součástí. Je mechanickým, 

chemickým či jiným způsobem upravován do své finální podoby.  Do jednicového 

materiálu můžeme řadit i materiál, který není součástí výrobku, avšak bez jeho účasti na 

procesu by výrobek nemohl být dokončen. Množství jednicového materiálu použitého 

na výrobek zjišťujeme v technické dokumentaci, kde je jeho množství stanoveno 

v naturálních jednotkách a ty se pak pomocí ceny přepočítávají do peněžních jednotek. 

(12) 

Mezi jednicový materiál můžeme zařadit i hotové výrobky, které podnik nakupuje,  

a následně se opracovávají nebo se do výrobku zamontovávají. Problém může nastat 

v podniku, kde výrobní proces prochází více fázemi a je pak těžké přijít na to, do jaké 

fáze výroby položky zařadit. (12) 

Jednicové mzdy 

Do této položky se započítávají mzdy zaměstnanců přímo spojené s procesem přeměny 

přímého materiálu na hotový výrobek či materiál, nebo u nevýrobního podniku dané 

poskytované služby. V technické dokumentaci nalezneme normy spotřeby času pro 

daný výkon či služby, jež se za pomocí tarifů převádějí do potřebného peněžního 

vyjádření. (12) 

Ostatní jednicové náklady 

U této skupiny se vyskytují náklady nesouvisející se všemi výrobky a ani se nevyskytují 

pravidelně. Můžeme sem zařadit např. speciální nářadí, nestandardní technologický 

postup, nebo nadprůměrné testovací procesy, které je potřeba právě při přípravě jednoho 

konkrétního výrobku a u ostatních již potřeba není. (12) 

Výrobní režie 

Tato položka zahrnuje náklady spojené s řízením a obsluhou výroby. Náklady 

nemůžeme přímo přiřadit jednomu výkonu, jelikož zajišťují chod celého výrobního 

procesu podniku v širším kontextu a podílejí se na výrobě několika, nebo všech výrobků 

za dané období.  Výrobní režii rozdělujeme do několik podskupin pro lepší objasnění 

druhu vstupu: (12) 
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a) Spotřeba režijního materiálu – materiál, který není přímo spojený s výrobkem 

(materiál pro opravy, pracovní vybavení, pracovní pomůcky, kancelářské 

potřeby) 

b) Spotřeba energie – do této položky zahrnujeme veškeré energie potřebné pro 

proces (elektřina, voda, pára, plyn) 

c) Režijní mzdy – sem řadíme platy dělníků nepodílejících se přímo na procesu 

výroby konkrétního výrobku (seřizovači strojů, dílo vedoucí), nebo bonusy 

přidělující se za určité období (prémie, odměny, náhrady). Mezi nedílnou 

součást režijních nákladů patří i náklady spojené s platbou zákonných položek 

za zaměstnance (sociální a zdravotní pojištění). (12) 

Správní režie 

Mezi položky správní režie řadíme ty, které přímo souvisejí s řízením a správou 

podniku jako celku. Náklady správní režie jsou podobného rázu jako náklady výrobní, 

nemůžeme najít přímý vztah k jednotlivým výrobkům a dělí se do podobných druhů, ne 

však spojených s výrobou, ale se správou podniku. (12) 

Odbytová režie 

Položky tohoto nákladu vznikají v době, kdy hotový výrobek opouští výrobní haly až do 

doby předaní výrobku odběrateli i s jeho následnou fakturací. Řadíme sem především 

náklady na skladování hotových výrobků, expedici, prodejní oddělení, marketing. (12) 
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2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

V této části práce se zaměřím na současnou situaci podniku. Budou představeny 

základní parametry společnosti s popsanými procesy. Finanční situace bude zhodnocena 

dle ukazatelů. 

2.1. Základní informace o společnosti 

Název:   Turck, s.r. o. 

Datum zápisu:  2123 

Sídlo:    Na Brně 2065, Nový Hradec Králové, 500 06 Hradec Králové 

Právní forma:   Společnost s ručením omezeným 

Předmět podnikání: Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje 

Statutární orgán: jednatel:  Ing. Jan David 

jednatel: Eberhard Grünert 

Základní kapitál: 350 000,- 

2.2. Představení společnosti 

Společnost TURCK, s. r. o. je jediným oficiálním dovozcem výrobků společnosti Hans 

Turck GmbH & Co. KG a firmy Banner Engineering Corporation (Minneapolis, USA) 

pro Českou republiku. Dále zastupuje německého výrobce propojovací a spínací 

techniky Escha, firmy Comat (Švýcarsko) a Releco (Španělsko), které vyrábějí reléovou 

techniku. Prodej, distribuci a poradenství v současné době zajišťuje 15 interních a 7 

externích stálých pracovníků. Jednateli společnosti jsou ing. Jan David a pan Eberhard  
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Grünert. Externě společnost zastupují regionální manažeři prodeje v osmi částech 

republiky. Společnost TURCK je jeden z vedoucích podnikatelských subjektů v oblasti 

průmyslové automatizace, kde zachytila trend automatizace výrobních procesů 

elektronickými komponenty. Původně byla specializována pouze na senzory, dnes 

nabízí řešení pro široké spektrum automatizačních úloh a to od senzorů v periferních 

zařízeních výrobních linek, přes různé spínače a kontrolní přístroje, až po průmyslové 

sběrnice. 

Mimo vlastních dodávek je náplní činnosti firmy i bezplatné zpracování návrhů řešení 

pro aplikace požadované zákazníky. Společnost TURCK každoročně organizuje spolu 

se špičkovými evropskými odborníky řadu prezentačních akcí, účastní se 

mezinárodních strojírenských a elektrotechnických veletrhů a v rámci svého 

prezentačního programu vydává propagační materiály, jako např. katalogy, prospekty  

a reklamní předměty. 

Základ svého úspěchu společnosti je úzká spolupráce se zákazníky v moderních 

výrobních technologiích a v celosvětové obchodní síti.  

2.3. Historie společnosti 

Společnost TURCK, s. r. o. se sídlem v Hradci Králové byla založena dne 15. 8. 1995 

v Novém Městě nad Metují jako dceřiná společnost společnosti Hans Truck GMbH & 

Co. KG. Mateřská společnost Hans Turck KG v SRN zahájila svoji činnost dne 1. 1. 

Obrázek 6: Mapa regionů (zdroj: interní) 
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1971 ve formě komanditní společnosti. V roce 1980 se její forma změnila na společnost 

s ručením omezeným. 

2.4. Sortiment 

Senzorová technika 

Senzory poskytují důležité informace pro téměř všechny oblasti průmyslové 

automatizace, např. digitální a analogové hodnoty z potenciometrů, průtok, proudění, 

teplota, dráha nebo úhel. Jako spoluzakladatel a lídr moderní senzoriky nabízí 

společnost TURCK obzvláště široké spektrum výrobků. Pro každou aplikaci je možný 

výběr z více než 5000 senzorů přiblížení, optických senzorů nebo třeba hlídačů průtoku. 

Identifikační systémy 

Indukční senzory detekují bezdotykově a bez opotřebení kovové objekty. Pro svou 

činnost senzory využívají vysokofrekvenční elektromagnetické pole. Zvláštní výhodou 

senzorů je jejich enormní odolnost vůči vlivům okolí, vysoká spolehlivost, velká spínací 

frekvence a dlouhá životnost. Díky unikátnímu konceptu cívek nabízejí senzory 

uprox®+ nejvyšší spínací vzdálenost, faktor 1 pro všechny kovy a díky jejich 

jednoduché a bezpečné montáži nejvyšší provozní spolehlivost. 

Kabely a konektory 

Magnetické senzory jsou obzvláště vhodné pro bezkontaktní snímání polohy pístu v 

pneumatických válcích. Díky patentovanému funkčnímu principu poskytují magnetické 

senzory TURCK možnost snímat permanentní magnety různých intenzit ve všech 

běžných typech válců. Senzory nepodléhají opotřebení, jsou odolné vůči zkratu, 

robustní pouzdra mají krytí IP67. K dispozici jsou i varianty do svařoven, do prostředí  

s nebezpečím výbuchu nebo typy s analogovým výstupem. 

Sběrnicová technika 

Sběrnicový výrobní program zahrnuje I/O moduly a I/O systémy pro použití  

v základním prostředí i v prostředí s nebezpečím výbuchu. Moduly a systémy jsou 

 k dispozici se stupněm krytí IP67 pro přímou montáž na stroj, nebo s krytím IP20 pro 

montáž do vhodné skříně. Vybírat lze ze sběrnic PROFIBUS‐DP, PROFIBUS-PA, 
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FOUNDATION™ fieldbus, DeviceNet™, CANopen, AS-Interface®, INTERBUS, 

případně ethernetových protokolů PROFINET IO, EtherNet/IP™ nebo Modbus TCP. 

Interfacová technika 

Využívejte flexibilitu a mnohostrannost, kterou nabízí interfaceový výrobní program 

společnosti TURCK: kompaktní pouzdra s různými ovládacími a nastavovacími prvky, 

s celou řadou funkcí pro oddělování, tvarování, zpracování, změnu a přizpůsobení 

digitálních a analogových signálů v 1 až 4kanálovém provedení pro aplikace v Ex  

i základním prostředí. V interfaceovém výrobním programu je možnost vybírat typy  

s pouzdry a funkcí vhodnou pro aplikaci. 

Napájecí zdroje 

Díky širokému rozsahu vstupního napětí umožňují napájecí zdroje TURCK nasazení ve 

všech aplikacích. Ať už se montují přímo na stroj nebo do skříně, napájecí zdroje řady 

PSU67 a IM82-24 poskytují napětí 24 V všude tam, kde je potřeba, a to s vysokou 

spolehlivostí, v širokém rozsahu teplot a s dobrou účinností. 

LED technika 

U průmyslových LED světel máte k dispozici širokou nabídku pracovních světel, 

signálek a multifunkčních signálek. Světelné a akustické signalizační prvky a pracovní 

LED světla jsou uzpůsobena pro drsná prostředí přímo na stroji. Přístroje se také 

vyznačují nízkou spotřebou a dlouhou životnosti, díky které nebudete muset uvažovat  

o výměně světla. 

2.4.1. Služby spojené s prodejem 

Významným prvkem společnosti jsou nehmotné činnosti, které jsou spojeny s fyzickým 

výrobkem, rozšiřují užitnou hodnotu výrobku a jeho schopnost uspokojit potřeby  

a přání zákazníků. Poskytování služeb je nutné u výrobků, s jejichž koupí je spojeno 

určité riziko. Pokud je výrobek pro kupujícího nový a neznámý, upřednostňuje nákup 

výrobku, se kterým jsou dodávány služby a tím je sníženo riziko spojené s koupí. 
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Společnost TURCK využívá výhody nabídky kvalitních služeb spojených s prodejem 

výrobků svým zákazníkům. Služby zvyšují prodej výrobků a vytvářejí dobrou image 

podniku. Jejich poskytování umožňuje regionálním manažerům prodeje být v lepším 

styku s kupujícími a získávat řadu velmi cenných informací o jejich názorech  

a postojích k firemním výrobkům a tím k jejich případnému dalšímu vývoji  

a vylepšování. 

Společnost TURCK v rámci této strategie poskytuje následující druhy služeb: 

1. Poskytování tzv. doživotních záruk: nejedná se pouze o poskytování záruk na 

dobu stanovenou zákonem, což je běžnou službou u většiny kvalitního 

průmyslového zboží, nýbrž vzhledem k vysoké životnosti výrobků je 

zákazníkovi zaručena výměna nebo oprava výrobků po dobu jejich životnosti, 

pokud jsou odevzdány bez zjevného fyzického poškození a pokud je daný typ 

ještě vyráběn. 

2. Dodávky výrobků k zákazníkovi prostřednictvím služeb spedičních firem a tím 

zajištění maximální rychlosti dodání přímo do místa určení, tj. sídla zákazníka. 

3. Poskytování tzv. zápůjček, kdy je výrobek zákazníkovi bezplatně půjčen na 1 

měsíc. Po tuto dobu si zákazník může vyzkoušet výrobek přímo v praxi, a pokud 

je spokojen, je mu vystavena faktura s běžnou dobou splatnosti. Není-li zákazník 

spokojen, může být výrobek vrácen, pokud je v nepoškozeném stavu a bez 

známek nadměrného opotřebení. Tato služba snižuje riziko kupujícího a více 

motivuje ke koupi. 

4. Bezplatné zpracování návrhu řešení pro aplikaci požadovanou zákazníky  

a odborná pomoc při instalaci a seřízení. Tyto služby zajišťují regionální 

manažeři prodeje, kteří procházejí semináři a školeními v mateřské společnosti 

v Německu. 

2.5. Objednávání zboží 

Společnost TURCK, s. r. o. objednává a dováží své zboží od mateřské společnost Hans 

Truck GMbH & Co, která vyrábí produkty pro evropský trh na několika místech 
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v Německu na jednom ve Švýcarsku, Číně a USA. Potom co výrobek projde celým 

výrobním procesem a naskladněním dostatečného množství pro dodávku, jsou postupně 

dováženy z výrobních skladů do velkého centrálního skladu v Německém městě 

Mülheim an der Ruhr, odkud jsou společností TURCK, s. r. o. odebírány pro své 

zákazníky. Objednací doba i velikost objednávek je nepravidelná, odvíjí se od množství 

prodaného zboží. Skladové zásoby jsou kontrolovány průběžně, pokaždé když probíhá 

nějaký výdej.   

Jsou využívány dva základní typy objednávání zboží. Zboží, které je zákazníkem 

vyžadováno velice frekventovaně a je produktem se standardními rozměry a parametry, 

je dováženo za pomocí mezinárodní kamionové dopravy z centrálního Německého 

skladu do skladu v České republice v okamžiku, kdy je zjištěno při kontrole skladu 

příliš nízké množství daného produktu a je třeba skladové zásoby doplnit. Dle potřeby  

a četnosti objednávek se zboží uskladňuje v požadovaném množství v rozpětí mezi 50 

až 100 kusy každého jednoho produktu.  

Zboží, jehož rozměry a parametry nejsou standardními, jeho objednávka není 

pravidelná a vyznačuje se speciálními požadavky zákazníka, nebývá umístěna na skladu 

v České republice. Zboží tohoto typu je objednáváno kusově z Německého centrálního 

skladu za pomocí dopravních služeb DHL a UPS, až na základě vzniku objednávky. Za 

situace, kdy požadované zboží není naskladněno v množství nezbytně nutném 

k uspokojení zákazníka na centrálním skladě v Německu, dochází k objednání zboží 

přímo z výrobního skladu v americkém městě Mineapolis. Zboží je pak leteckou 

dopravou doručeno do české republiky a přání zákazníka jsou uspokojeny daleko 

rychleji, než kdyby se čekalo na dodání zboží do Německého centrálního skladu  

a až poté by cestovalo k zákazníkovi v České republice.   

2.5.1. Kalkulace ceny 

Jedná se o společnost, kde jsou předmětem podnikání obchodní činnosti, kdy je zboží 

nakupováno a prodáváno bez přeměny jeho stavu.  Proto společnost při kalkulovaní 

ceny nevytváří žádné složité vzorce pro tvorbu ceny. Při výpočtu ceny společnost 

přihlíží k hlavním položkám, které jim vytváří náklady spojené s pořízením zboží. 

Největší část ceny tvoří cena samotného produktu. Druhou nejvyšší položkou je 
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doprava, zde je velmi důležitým faktorem jak moc je objednávka veliká, pokud se 

objednává pouze jeden kus, na ceně zboží se doprava odrazí velmi výrazně, pokud jde 

však o objednávku celého automatizačního systému, je položka ceny za dodávku 

celkem zanedbatelná. Společnost TURCK, s. r. o. zásobuje Českou republiku výrobky 

vysoké kvality a patří mezi výhradní dodavatele výrobků své mateřské společnosti Hans 

Truck GMbH & Co, navíc jsou společně s produktem nabízeny i služby spojené, které 

jsou popsané výše. To jsou hlavní důvody, proč si společnost může dovolit jít s cenou 

nahoru. Pokud se jedná o prodej produktu, na který má společnost výhradní dovoz nebo 

kvalita výrobku hravě přesahuje kvalitu konkurenčních výrobků, tak společnost využívá 

pro získání prodejní ceny koeficientu 1,1. Pokud jde však při prodeji o škálu výrobků 

obsáhlých i v konkurenčním zastoupení, nemůže si společnost dovolit udávat vysokou 

cenovou nabídku, proto je nutné jít s cenou níž, aby zákazník vybíral z těch správných 

řad, proto společnost volí pro výpočet prodejní ceny koeficient 1,1.  

2.6. Druhové členění nákladů 

Dle výkazu zisku a ztrát můžeme vyskytující se položky nákladů rozčlenit do 

jednotlivých druhů. 

Náklady vynaložené na prodané zboží: položka zahrnuje náklady spojené s pořízením 

zboží od cesty z centrálního skladu až do dodání k zákazníkovi 

Spotřeba materiálu a energie: zahrnuje přístroje, režijní materiál – benzín, nafta, plyn, 

čisticí a hygienické prostředky, kancelářský materiál, reklamní časopisy, obaly, spotřeba 

energie a vody.  

Služby: zahrnují dopravu a přepravu, poštovné, telekomunikační poplatky, nájemné, 

náklady na propagaci, odpady, údržbu softwaru.  

Osobní náklady: patří sem mzdové náklady, které zahrnují úkolovou a hodinovou 

mzdu, dále odměny externích zaměstnanců, náklady na sociální zabezpečení, zdravotní 

pojištění a sociální náklady.  

Daně a poplatky: tvoří daň silniční, daň z nemovitosti a ostatní daně a poplatky, 

poštovní známky, kolky, dálniční známky, úhrada správních a soudních poplatků.  
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Odpisy dlouhodobého majetku: zahrnují odpisy dlouhodobého majetku nehmotného, 

kam patří zejména zřizovací výdaje, software, ocenitelná práva a hmotného, kam patří 

samostatné movité věci.  

Zůstatková cena prodaného hmotného majetku a materiálu: zůstatková cena 

prodávaných předmětů  

Ostatní provozní náklady: dary, opravy a udržování, cestovné, náklady na 

reprezentaci, odpisy pohledávek, tvorba zákonných a ostatních rezerv, tvorba 

zákonných a ostatních opravných položek.  

Ostatní finanční náklady: zahrnují různé náklady z peněžního styku, například 

bankovní výlohy, pojistné apod. 
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Graf 1:Procentuální zobrazení druhových nákladů roku 2013 (Vlastní zpracování) 

Z grafického znázornění druhových nákladů nám vyplívá, že největší množství nákladů 

zahrnuje položka náklady na prodané zboží celých 66%, jak již bylo zmíněno, jedná se 

o společnost zprostředkovávající nákup a prodej zboží tak, že je toto množství 

oprávněné. Druhou největší položkou jsou osobní náklady 18%, tato položka byla na 

druhém místě také očekávána, prodej zboží zajišťuje 8 obchodních manažerů a 15 

interních zaměstnanců. 

2.7. Plánování 

Plánování ve společnosti probíhá vždy s ohledem na předešlý rok a výší jeho nákladů. 

Mezi důležité faktory ovlivňující nadcházející rok v oblasti zvyšování nákladů, ke 

kterým společnost přihlíží, patří nejčastěji zejména: 

- Cena pohonných hmot: při vytváření plánu je nutné přihlédnout k cenám 

pohonných hmot, které se neustále zvyšují a tvoří podstatnou část nákladů 

externích pracovníků. 

- Obměna dopravních prostředků: pracovníci využívají služební automobily, 

žádný však není věčný, proto je důležité přihlédnout k jejich stavu a zvážit 

případnou výměnu. 

- Reklamní náklady: v této části podnik zvažuje jakých reklamních akcí a jakých 

veletrhů se zúčastní. Množství a počet reklamních akcí může výrazně ovlivnit 

výši celkových nákladů. 

-  Mzdy zaměstnanců: tuto položku ovlivňuje zejména konkurenční boj mezi 

jednotlivými společnostmi. Pokud tedy Váš konkurent zvedá cenu je důležité 

pro udržení vlastních kvalitních zaměstnanců zvýšit jejich mzdu náležitě také. 

- Cestovné: zde se společnosti objevují náklady na školení a služební cesty 

zaměstnanců 

- Kurz měny: společnost dováží zboží ze zahraničí, díky tomu je pro ni velice 

důležitý vývoj kurzů měn 
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Tabulka 1:Vyjádření rozdílu mezi plánem a konečným výsledkem roku 2013 (zdroj: 

Interní) 

  

2013 Plán 

(TCZK) 

2013 

Výsledná 

(TCZK) 

Odchylka v % 

Ostatní příjmy     450     870 93,33 

Příjmy 124 634 124 657  0,02 

Nákupy - 79 800 - 78 270 - 1,92 

Marže  45 284  47 257  4,36 

Marže  %      36      37  2,78 

Osobní náklady - 21 250 - 20 741 - 2,40 

Stavební náklady -  1 200 -  1 234  2,83 

Povinné ručení a pojistné -    580 -    511 -11,90 

Náklady na vozidla -  1 850 -  2 262 22,27 

Cestovné -    720 -    986 36,94 

Reklamní náklady -  4 204 -  3 396 -19,22 

Správní a režijní náklady -  4 500 -  5 943 32,07 

Ostatní distribuční náklady -    490 -    645 31,63 

Odpisy -  2 500 -  2 139 -14,44 

Celkové provozní náklad - 37 294 - 37 857  1,51 

Provozní zisk   7 999   9 399 17,50 

Výsledek hospodaření     200 -    869 -534,50 

Daně z příjmu                   

Zisk/Ztráta   6 090   6 485  4,15 
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Vysvětlení odchylek od původního plánu 

Další příjmy + 93,3% 

  -Autonehody, poruchy 354 TCZK 

Osobní náklady -2,5% 

  -Zkrácení odměn pro externí pracovníky  

Stavební náklady +2,8% 

  -Energie, pronájem zdanění  

Povinné ručení a pojistné -11,8%  

  -Lepší podmínky pojištění  

Náklady na vozidla +22,3% 

  -Zvýšení nákladu na PHM 

  -Servis, Opravy  

Cestovné +37% 

-Náhradní vozidlo pro externího zaměstnance 

-Let do autosalonu v Ženevě  

-Školení Banner, TMH, ESF OP LZZ 

Reklamní náklady -19,2% 

  -Levnější sál TMH 

Správní a režijní náklady +32,1%  

-majetková likvidace 500 TCZK (Staré vystavení desky a vzorky) 

-Školení  

-Kancelářská technika 

-Nakupování: Tablet, Notebook, Monitor 

Ostatní distribuční náklady +31,6%  

-Náklady na přepravu více zboží  

Odpisy -14%  

Hospodářský výsledek -534,5%  

-Klesající kurz EUR/CZK 

2.8. Výkaz zisků a ztrát 

V následující tabulce je zobrazen vývoj výkazů zisků a ztrát z let 2010 – 2013, který je 

pro řízení nákladů velice důležitý. 
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Tabulka 2: Zjednodušené zobrazení výkazu zisku a ztrát (Vlastní zpracování) 

  2010 2011 2012 2013 

Tržby za prodej zboží 112408 116933 86526 108377 

Náklady vynaložené na prodané zboží 71653 69279 55847 69650 

Obchodní marže 40755 47654 30679 38727 

Výkony 21 4 77 2 

Tržby za prodej výrobků a služeb 21 4 77 2 

Výkonová spotřeba 14704 17557 11633 11966 

Spotřeba materiálu a energie 3689 3810 2070 2838 

Služby 11015 13747 9563 9128 

Přidaná hodnota 26072 30101 19123 26763 

Osobní náklady 14060 17898 15434 18533 

Mzdové náklady 10279 13024 11281 13439 

Náklady na sociální zabezpečení a 

zdravotní pojištění 3427 4360 3678 4549 

Sociální náklady 354 514 475 545 

Daně a poplatky 60 52 49 60 

Odpisy dlouhodobého nehmotného a 

hmotného majetku 2122 2287 2284 2208 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a 

materiálu 498 624 273 321 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku  498 624 273 320 

Tržby z prodeje dlouhodobého materiálu       1 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 

majetku a materiálu 0 380 25 17 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 

majetku   380 25 17 

Prodaný materiál         

Změna stavu rezerv a opravných položek 

v provozní oblasti a komplecních nákladů 

příštích obdoí 99   127 97 
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Ostatní provozní výnosy 274 294 580 1974 

Ostatní provozní náklady 1169 720 826 1166 

Provozní výsledek hospodaření 9334 9682 1231 6977 

Výnosové úroky 14 6 2 4 

Nákladové úroky         

Ostatní finanční výnos 796 1165 1345 599 

Ostatní finanční náklady 784 1232 744 1095 

Finanční výsledek hospodaření 26 -61 603 -492 

Daň z příjmů za běžnou činnost 2677 2366 621 1495 

-splatná 2677 2366 638 1514 

-odložená     -17 -19 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost 6683 7255 1213 4990 

Mimořádné výnosy 44 8     

Mimořádné náklady         

Daň z příjmů z mimořádné činnosti 0 0 0 0 

-splatná         

-odložená         

Mimořádný výsledek hospodaření 44 8 0 0 

Výsledek hospodaření za účetní období 6727 7263 1213 4990 

Výsledek hospodaření před zdaněním 9404 9629 1851 6485 

 

Výkaz zisků a ztrát je jeden z nejdůležitějších dokumentů k dobrému kontrolování 

řízení nákladů, dle něho si můžeme povšimnout, že mezi největší nákladové položky 

jednoznačně patří náklady vynaložené na prodej zboží. Jedná se především o cenu 

zboží, kterou nám udává mateřská společnost Hans Truck GMbH & Co, tudíž je těžké 

tuto položku ovlivnit. Další dvě položky tvořící vysoké náklady jsou výkonová spotřeba 

a osobní náklady. Tyto dvě položky má společnost ve své osobní režii, proto to budou 

právě ty položky, na které se v závěrečné návrhové části zaměříme. 
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2.9. Provozní ukazatele 

 

Produktivita práce 

- Produktivitu práce je možné vypočítat z několika možných hledisek vstupů, 

nejpřesnější je však výpočet z přidané hodnoty. Dle produktivity práce je 

vyjádřena část přidané hodnoty na jednoho zaměstnance. 

                   
               

                 
 

Tabulka 3: Produktivita práce (Vlastní zpracování) 

  2010 2011 2012 2013 

Přidaná hodnota 26 072 30 101 19 123 26 763 

Počet zaměstnanců     22     22     22     22 

Roční produktivita práce  1185  1368   869  1217 

Roční mzda    467    592    513    611 

 

Ukazatel produktivity práce se ve společnosti drží ve vysokých kladných číslech. Až na 

rok 2012 se společnost drží rostoucího trendu, který je pro vývoj důležitý. V grafu si 

můžeme povšimnout porovnání ročních mezd zaměstnanců s roční produktivitou práce. 

Hodnoty jsou pro společnost dobré, protože vykonaná produktivita práce je mnohem 

vyšší než mzdy zaměstnanců. Jak bylo již zmíněno výše, v roce 2012 došlo k poklesu 

produktivity práce, ale i přesto roční mzda zůstala stále nižší.  
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Graf 2: Porovnání mezd s produktivitou práce (Vlastní zpracování) 

Mzdová produktivita 

- Mzdová produktivita je ukazatel sloužící pro vyjádření výše nákladů připadající 

na 1 Kč vyplacených mezd. 

                    
               

              
 

Tabulka 4: Mzdová produktivita (Vlastní zpracování) 

  2010 2011 2012 2013 

Přidaná hodnota 26 072 30 101 19 123 26 763 

Mzdové náklady 10 279 13 024 11 281 13 439 

Mzdová produktivita 2,54 2,31 1,70 1,99 

 

Trendem ukazatele mzdové produktivity je neustálý růst. Jak je vidět z údajů v tabulce  

i v grafu, společnost se v letech 2010 až 2012 potýká s mírnými problémy. Mzdová 

produktivita klesá. Až v roce 2012 se situace obrací a hodnoty se zvyšují. Společnost by 

měla mzdové produktivitě věnovat zvýšenou pozornost a projevit snahu o její zvýšení.  
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Graf 3: Mzdová produktivita (Vlastní zpracování) 

Nákladovost tržeb 

- Nákladovost tržeb je ukazatel označovaný jako haléřový ukazatel, vyjadřuje 

poměr vynaložených nákladů společnosti na 1 Kč tržeb. 

            
       

     
 

Tabulka 5: Nákladovost tržeb (Vlastní zpracování) 

  2010 2011 2012 2013 

Celkové 

náklady 
102 370 106 686  84 484 102 410 

Tržby 112 408 116 933  86 526 108 377 

Nákladovost 0,91 0,91 0,98 0,94 

 

Snahou společnosti je snažit se ukazatel nákladovosti tlačit na co nejnižší hodnotu, je 

však nutné přihlédnout k objemu odbytu. Společnost TURCK, s. r. o., i po přihlédnutí 

k vysokému objemu odbytu, nedosahuje dobrých výsledků. Nejhoršího výsledku je 

dosaženo v roce 2012 kdy se náklady skoro rovnají tržbám. Proto je důležité, aby se 

společnost zaměřila na snižování nákladů. 
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Graf 4: Nákladovost tržeb (Vlastní zpracování) 

2.10. Rentabilita podniku 

Následující ukazatele rentabilit neboli ziskovosti nám ukazují, jak podnik dokáže 

zhodnotit své vynaložené prostředky k dosažení adekvátního zisku.  

Rentabilita aktiv  

- Ukazuje, jak efektivně ve firmě vytváříme zisk bez ohledu na to, z jakých zdrojů 

tento zisk tvoříme (jestli se jedná o zdroje vlastní nebo cizí). 

                   
    

              
         

Tabulka 6: Rentabilita aktiv (Vlastní zpracování) 

  2010 2011 2012 2013 

Zisk (TCZK)  6 272  7 263  1 213  4 900 

Celková aktiva 
(TCZK) 37 957 39 350 34 354 40 384 

Rentabilita aktiv (%) 16,52 18,46  3,53 12,13 

Pro daný ukazatel je důležitá hodnota přesahující minimální hodnotu deseti procent. Jak 

můžeme vidět, společnosti se v roce 2010, 2011, 2013 podařilo minimální hranici hravě 

přesáhnout, však v roce 2012 byl zaznamenán hluboký propad díky nízkým tržbám. 
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Graf 5:Rentabilita aktiv (Vlastní zpracování) 

Rentabilita vlastního kapitálu  

- Daný ukazatel vyjadřuje, jak efektivně je ve společnosti zhodnocován 

investovaný kapitál, který byl do společnosti vložen.  

                               
    

               
         

Tabulka 7:Rentabilita vlastního kapitálu (Vlastní zpracování) 

  2010 2011 2012 2013 

Zisk (TCZK)  6 272  7 263  1 213  4 900 

Vlastní kapitál (TCZK) 30 010 33 273 28 134 25 691 

Rentabilita vlastního 
kapitálu (%) 

20,9  21,83  4,31 19,07 

 

Ukazatel slouží pro zhodnocení s ostatními podniky ve stejném oboru. Společnost i zde 

dosahuje výborných výsledků kromě jednoho roku, kde docházelo k propadu díky 

nízkým tržbám, jinak si stoji velmi obstojně. Je však kam se stále posouvat. 
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Graf 6:Rentabilita vlastního kapitálu (Vlastní zpracování) 

Rentabilita tržeb 

- Tento typ ukazatele společnosti podává informace o tom, jaké množství výnosů 

musí být vytvořeno, aby se dosáhlo 1 Kč zisku. 

                   
    

     
         

Tabulka 8:Rentabilita tržeb (Vlastní zpracování) 

2010 2011 2012 2013

Zisk (TCZK) 6 727 7 263 1 213 4 990

Tržby (TCZK) 112 429 120 933 86 603 108 379

Rentabilita tržeb (%) 5,98 6,01 1,4 4,6
 

Daný ukazatel by měl při ideálním stavu dosahovat hodnoty 6%, v letech 2010 a 2013 

kolísal mírně pod touto hranící. V roce 2011 se mu tuto hranici podařilo překonat sice 

mírně, ale podnik dosáhl nejlepší výsledků. Naopak v roce 2012 hodnoty kolísaly nízko 

pod stanovenou hranicí. 
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Graf 7:Rentabilita tržeb (Vlastní zpracování) 

Rentabilita nákladů  

- vyjadřuje, kolik Kč nákladů musíme ve firmě vynaložit, abychom dosáhli 1,-Kč 

zisku. 

                     
    

               
         

Tabulka 9:Rentabilita nákladů (Vlastní zpracování) 

  2010 2011 2012 2013 

Zisk (TCZK)  6 727  7 263  1 213  4 990 

Celkové náklady (TCZK) 102 370 106 686 84 484 102 410 

Rentabilita nákladů (%)  6,57  6,81  1,44  4,87 

 

Ukazatel opět slouží k porovnání mezi společnostmi se stejným typem podnikové 

činnosti. Hladina by se měla držet okolo hodnoty 10%, čím níže tím lépe. A jak 

můžeme vidět, společnost dosahuje výborných výsledků. 
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Graf 8:Rentabilita nákladů (Vlastní zpracování) 

 

Rentabilita dlouhodobého kapitálu  

-  poskytuje údaj, jak efektivně jsme do svého byznysu investovali (ať už  

z vlastních či cizích zdrojů) z dlouhodobého hlediska 

                        
    

                                  
         

Tabulka 10:Rentabilita dlouhodobého kapitálu (Vlastní zpracování) 

  2010 2011 2012 2013 

Zisk (TCZK)  6 727  7 263  1 213  4 990 

Dlouhodobé závazky 
(TCZK) 

     0      0      0      0 

Vlastní kapitál (TCZK) 30 010 33 273 28 134 25 691 

Rentabilita dl. kapitálu 
(%) 

22,42 21,83 4,31 19,42 

 

Společnost v tomto ukazateli dokazuje, že investice byla správná, protože nejsou žádné 

dlouhodobé závazky. 
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2.11. Vývoj nákladů, výnosů a hospodářského výsledku 

V následujícím zobrazení tabulky jsou zobrazeny postupy hodnot společnosti. 

Tabulka 11:Vývoj nákladů v roce 2010 - 2013 (Vlastní zpracování) 

  2010 2011 2012 2013 

Náklady (TCZK) 102 370 106 686  84 484 102 410 

Výnosy (TCZK) 112 941 117 567  86 878 108 704 

Hospodářský 
výsledek (TCZK) 

  6 727   7 263   1 213   4 990 

Podíl nákladů k 
výnosům (%) 

90,64 90,74 97,24 94,21 

 

Dle dosažených hodnot v tabulce zobrazené výše je možné zachytit, že společnost se již 

dále nerozvíjí a drží své hodnoty v klidově hladině. Společnost celkově dosahuje 

výborných výsledků.  

2.12. Shrnutí analytické části 

Na začátku analytické části je zaznamenáno, jak společnost funguje a jsou popsané její 

postupy při prodeji. Mateřská společnost Hans Truck GMbH & Co společnosti TURCK, 

s. r. o. udává směr a ceny výrobků. Dodávané výroky jsou silné a vysoce kvalitní a je to 
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především kvalita, o kterou se společnost může opřít a nabídnout je svým zákazníkům. 

Spolu s výrobky jsou nabízeny nadstandardní služby. Tyto služby dokážou zákazníci 

ocenit a jsou pro ně významné, právě z těchto důvodů si společnost může dovolit na 

prodávaných výrobcích přidat marži požadovanou k uspokojení cílů. Z výše 

zobrazených ukazatelů rentability je dobře vidět, že kromě jednoho roku, který byl pro 

společnost velmi slabý, se společnost nachází ve velice silném postavení. I přesto, že 

situace je pro společnost přívětivá, je důležité dále pracovat na možných zlepšeních  

a úsporách.  
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3. NÁVRH ŘEŠENÍ 

Mezi největší nákladové položky, které firmu zatěžují, patří zejména mzdy, odměny  

a s nimi úzce spojené náklady na sociální a zdravotní pojištění tvořící průměrné rozpětí 

mezi 15ti% až 25ti% ročně z celkových nákladů. Další neopomenutelnou položkou jsou 

obchodní cesty externích manažerů, ať už za potenciálními zákazníky, tak i za 

zákazníky, s nimiž je určitá obchodní spojitost navázána. Neopomenutelnou součástí je i 

nákup zboží zprostředkovaný v EUR, každá směna je zpoplatněna a neustále měnící 

kurz skrývá jisté výhody a nevýhody, proto jsem se rozhodl zaměřit právě na tyto 

faktory a optimalizovat jejich výši za pomocí následujících návrhů.   

3.1. Zřízení konsignačních skladů 

Zřízení konsignačních skladů u velkých a významných odběratelů. 

Společnost TURCK, s. r. o. zajišťuje dodávání svých výrobků k odběrateli za pomoci 

dodávkových spedičních firem nebo kamionové dopravy. Pokud se jedná o větší 

zakázku, dodávka zboží netvoří až tak velkou nákladovou položku v porovnání s cenou 

celkové zakázky, pokud se však jedná o dodávání jednotlivých kusů produktů, které se 

obměňují v krátkých časových intervalech, vytvoří doprava zboží opravdu 

nezanedbatelnou nákladovou položku v porovnání s cenou jednoho produktu. U 

společností, kde je vytvořen kompletní, vysoce rozvinutý automatizační systém jsou 

tyto komponenty, které jsou často opotřebovávány, měněny poměrně často a díky jejich 

vysokému počtu zastoupení, k obměňování komponent dochází skutečně frekventovaně.   

Zřízení konsignačních skladů v odběratelských společnostech, kde je vytvořen 

kompletní a vysoce rozvinutý automatizační systém, by přispělo ke snížení celkových 

nákladů na dovážení jednotlivých produktů. Vytvořením plánu spotřeby produktů dle 

skutečností z minulých let by se mohlo téměř přesně určit množství kusů jednotlivých 

produktů, které by bylo odběratelské společnosti zapůjčeno do již zmíněného 

konsignačního skladu. Konsignační sklad je zřízen na místě sídla společnosti 

odběratele, odkud si odběratel kdykoli v momentě potřeby vezme potřebné produkty, 
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které jsou stále majetkem společnosti TURCK, s. r. o a až v momentě vydání a použití 

výrobku z konsignačních skladů dochází k jeho dodatečné fakturaci. 

Toto zavedení konsignačních skladů je výhodné nejen pro společnost TURCK, s. r. o. 

z důvodu úspory nákladů na jednotlivých dopravních cestách, ale stejně tak je výhodné i 

pro společnost odběratele. Mezi hlavní odběratele patří automobilový průmysl, 

sklenářský průmysl, potravinářský průmysl, oblasti strojírenství a spousta dalších 

výrobních společností, pro které by zastavení výroby zapříčiněné výpadkem jednoho 

produktu a následná doba jeho dodání, mohlo znamenat obrovské finanční ztráty. Když 

bude zavedený konsignační sklad v sídle společnosti a dojde k již zmíněnému 

problému, může jej interní technik odběratele okamžitě vyřešit bez jakýchkoli  odkladů 

a nedojde tak k finančním únikům. Za takto rozšířené služby si společnost TURCK, s. r. 

o. bude moc zvýšit i cenu svých produktů z důvodu zaručení plynulosti výrobního 

procesu. Návrh tohoto řešení vede nejen k úspoře nákladů ale i ke zvýšení tržeb. 

Změna osobního skladu na sklad konsignační 

Odebírané produkty od mateřské společnosti Hans Truck GMbH & Co jsou umísťovány 

na osobní sklad společnosti TURCK, s. r. o., odkud jsou v nepravidelných intervalech 

odesílány na základě objednávek odběratelům. Z příčiny množství nabízených produktů 

a jejich četnosti rozměrů a parametrů, zadržují skladové zásoby neopomenutelné 

množství finančních prostředků, které by společnost mohla investovat do jiných 

důležitých sektorů. Při zřízení konsignačních skladů by společnost mohla uvolnit 

finanční prostředky pro jiné potřeby a své mateřské společnosti Hans Truck GMbH & 

Co by platila jen za skutečně prodané produkty, avšak sklad by byl neustále plný  

a připraven na objednávky odběratelů.  

3.2. Úspora při platbách za zboží 

Zboží od převzaté mateřské společnosti Hans Truck GMbH & Co je placeno finančními 

prostředky měny EUR oproti tomu zákazníci společnosti TURCK, s. r. o. platí za 

odebrané produkty národní českou měnou CZK, proto je pro společnost významný kurz, 

za který je měna při nákupu směněna. Obchody probíhají ve vysokých částkách  

a to zejména při jejich nákupu, kdy se odebírá velké množství zboží najednou, proto by 

bylo výhodné využít spotových měnových kurzů. 
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Společnost by si zřídila dva bankovní účty, kde na jednom z bankovních účtů by měla 

finanční prostředky v české měně CZK, na druhém bankovním účtu by se vyskytovaly 

finanční prostředky v měně evropské EUR. Důležité by bylo sledování vývoje kurzů na 

burze a v okamžiku kdy by společnosti vyhodnotila aktuální měnový kurz za výhodný, 

zadala by své bance příkaz k nákupu evropské měny EUR. Výhodou spotových kurzů je 

i to, že při stanovování aktuálního kurzu pro běžné zákazníky si banka přidá ke kurzu  

i částku vhodnou pro jejich výdělek, ale při spotových kurzech je obchodováno 

s aktuální čistou hodnotou kurzu. Banky při směně peněz spotovým kurzem banky 

vyžadují převádět minimální určité množství peněz, ale pro společnosti TURCK, s. r. o. 

tento požadavek nebude problémem, protože její dosažené obraty jsou poměrně vysoké.  

Při uvážení množství vynaložených finančních prostředků na nákup zboží od mateřské 

společnosti by i minimální snížení kurzu vedlo k obrovské úspoře nákladů za nákup 

zboží. 

3.3. Zavedení metody interního tzv. „forecastingu“ a „controllingu“ 

Další nezanedbatelnou položku v nákladech tvoří cestovné. Ve společnosti jsou 

zaměstnaní externí pracovníci, kteří za pomoci služebních automobilů na náklady 

společnosti dojíždějí za potencionálními nebo stávajícími zákazníky ve svém 

stanoveném regionu. Cesty bývají často nahodilé, dle potřeb zákazníka, nebo z důvodu 

výstavby nových společností, proto je jejich výše nákladů nepředvídatelně určitelná.  

Při zavedení takzvaného „forecastingu“ a „controllingu“ by každý externí pracovník na 

pravidelných schůzích, konaných jednou za tři měsíce, předložil svůj plán na tři měsíce 

dopředu, kde by zobrazil jeho plánované cesty k zákazníkům a nastínil jeho budoucí 

hodnotu dosažených výkonů. Takto dlouhé plánování nebude zcela přesné, z toho 

důvodu by tedy v kratších časových intervalech posílal své plány na nadcházejících 14 

dní. Tím by se zpřesnilo plánování nákladů položky cestovného. Společnost by si 

stanovila kriterium, dle kterého by byly stanoveny plány, například přidělením výše 

minimálního obratu každému externímu pracovníkovi v měsíčním plnění, od kterého by 

se odvíjela následná výše bonusů.  

Po předem stanovené době by se konala schůze, kde by se vyhodnotily výsledky 

předem stanovených obratů u každého jednoho externího pracovníka a účely každé 
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cesty podle dosažených výsledků a vynaložených nákladů. Dle těchto výsledků by byla 

rozpracována stupňovitá odměna pracovníků. Dále by společnost mohla zavést jistý 

systém, ve kterém by bylo přesně stanoveno, jaká cesta má své opodstatnění a jaká cesta 

je zbytečná. Pokud by se měl vést jeden malý produkt nevýznamnému odběrateli, není 

třeba osobního kontaktu, ale stačí zvolit levnější cestu spediční dopravy. Naopak  

u zákazníků s významným množstvím odběrů je každá cesta důležitá osobně, z důvodu 

zjištění situace a možnosti nabídnutí dalších produktů. Toto zlepšení by vedlo 

k zpřesnění kalkulace výdajů na nadcházející období a motivací externích pracovníku, 

by bylo dosaženo větší efektivnosti. 
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ZÁVĚR 

Práce mi jednoznačně rozšířila teoretické obzory z oblasti řízení nákladů. Díky studiu 

literatury mám nyní přehled o struktuře nákladů, jejich členění a také o analýze nákladů. 

V podniku, který jsem si vybral, jsem si vyzkoušel aplikovat teorii do praxe a provedl 

jsem nákladovou analýzu. Cílem bylo co možná nejpřesněji zmapovat situaci ve firmě 

Turck s.r.o., samozřejmě především co se výdajů týče.  

Zjistil jsem, že firma Turck má kvalitní nákladovou politiku a v minulých letech 

prováděla už mnoho kroků směřujících k úsporám. Přesto jsem objevil několik 

možných vylepšení, která by po svém uvedení do praxe měla za výsledek úspory 

v různých oblastech fungování firmy. Výsledný efekt by poté byla celková lepší 

finanční situace firmy a úspory. 

Například zřízení konsignačních skladů sebou nese v počátku nutnost jisté investice, 

v konečném důsledku však dojde k úsporám a snížení nákladů. Ve své práci jsem také 

identifikoval způsob, jak firma může snížit své náklady okolo plateb za zboží.  

Jako poslední, ale důležitý bod své bakalářské práce jsem navrhl zřízení interního 

forecastingu a controllingu. Zejména se jedná o zdokonalení plánování služebních cest 

díky předkládání osobních kalendářů s plány do budoucna každého zaměstnance. 



55 
 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 

 

[1]  FIBÍROVÁ, J., ŠOLJAKOVÁ, L., WAGNER, J. Nákladové a manažerské 

 účetnictví. Praha: ASPI, 2007. ISBN 978-80-7357-299-0. 

 

[2] POPESKO, B. Moderní metody řízení nákladů: Jak dosáhnout efektivního 

 vynakládání nákladů a jejich snížení. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2009. 

 ISBN 978-80-247-2974-9. 

 

[3] FIBÍROVÁ, Jana. Nákladové a manažerské účetnictví. Vyd. 1. Praha: ASPI, 

2007, 430 s. ISBN 80-7261-062-7. 

[4] SYNEK, M., KISLINGEROVÁ, E. a kol. Podniková ekonomika. 

5. přepracované a doplněné vydání. Praha: C. H. Beck, 2010. 

 ISBN 978-80-7400-336-3. 

[5] HRADECKÝ, M., KRÁL, B. Řízení režijních nákladů. Praha: Prospektrum, 

 1995. 104 s. ISBN 80-7175-025-5. 

[6] HRADECKY, Mojmir, KONEČNY, Miloš. Kalkulace pro podnikatele. Praha: 

 Prospektrum, 2003. 156 s. ISBN 80-7157-119-7. 

 

[8]  FIBÍROVÁ, J., OGEROVÁ, B. Řízení nákladů. 1. vyd. Praha: HZ Editio, 1998. 

 155 s. ISBN 80-86009-24-6. 

 

[9] MACÍK, Karel. Kalkulace a rozpočetnictví: sbírka úloh. Dotisk 1. vyd. Praha: 

Nakladatelství ČVUT, 2006, 190 s. ISBN 80-010-2611-6. 

 

[10]  KRÁL, B. a kol. Nákladové a manažerské účetnictví. 1. vyd. Praha: 

 Prospektrum, 1997. 408 s. ISBN 80-7175-060-3. 

 



56 
 

[11] ČECHOVÁ, Alena. Manažerské účetnictví. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 

c2006, vi, 182 s. ISBN 80-251-1124-5. 

 

[12] HRADECKÝ, Mojmír. Kalkulace pro podnikatele. V nakl. Prospektrum 1. vyd. 

Praha: Prospektrum, 2003, 153 s. ISBN 80-717-5119-7. 

 

[13]  HRADECKÝ, Mojmír. Řízení režijních nákladů. Vyd. 1. Praha: Prospektrum, 

1995, 100 s. ISBN 80-717-5025-5. 



57 
 

SEZNAM TABULEK 

Tabulka 1:Vyjádření rozdílu mezi plánem a konečným výsledkem roku 2013 (zdroj: 

Interní) ............................................................................................................................ 36 

Tabulka 2: Zjednodušené zobrazení výkazu zisku a ztrát (Vlastní zpracování) ............. 38 

Tabulka 3: Produktivita práce (Vlastní zpracování) ....................................................... 40 

Tabulka 4: Mzdová produktivita (Vlastní zpracování) ................................................... 41 

Tabulka 5: Nákladovost tržeb (Vlastní zpracování) ....................................................... 42 

Tabulka 6: Rentabilita aktiv (Vlastní zpracování) .......................................................... 43 

Tabulka 7:Rentabilita vlastního kapitálu (Vlastní zpracování) ...................................... 44 

Tabulka 8:Rentabilita tržeb (Vlastní zpracování) ........................................................... 45 

Tabulka 9:Rentabilita nákladů (Vlastní zpracování) ...................................................... 46 

Tabulka 10:Rentabilita dlouhodobého kapitálu (Vlastní zpracování) ............................ 47 

Tabulka 11:Vývoj nákladů v roce 2010 - 2013 (Vlastní zpracování) ............................. 48 

 



58 
 

SEZNAM GRAFŮ 

Graf 1:Procentuální zobrazení druhových nákladů roku 2013 (Vlastní zpracování) ..... 35 

Graf 2: Porovnání mezd s produktivitou práce (Vlastní zpracování) ............................. 41 

Graf 3: Mzdová produktivita (Vlastní zpracování) ......................................................... 42 

Graf 4: Nákladovost tržeb (Vlastní zpracování) ............................................................. 43 

Graf 5:Rentabilita aktiv (Vlastní zpracování) ................................................................. 44 

Graf 6:Rentabilita vlastního kapitálu (Vlastní zpracování) ............................................ 45 

Graf 7:Rentabilita tržeb (Vlastní zpracování) ................................................................. 46 

Graf 8:Rentabilita nákladů (Vlastní zpracování) ............................................................ 47 

Graf 9:Rentabilita dlouhodobého kapitálu (Vlastní zpracování) .................................... 48 

 

file:///C:/Users/Mišánek/Desktop/64.docx%23_Toc389601663


59 
 

SEZNAM OBRÁZKŮ 

Obrázek 1: Variabilní náklady (Zdroj:2) ........................................................................ 17 

Obrázek 2: Fixní náklady (Zdroj: 2) ............................................................................... 18 

Obrázek 3: Členění druhů kalkulací (Zdroj: 12) ............................................................. 20 

Obrázek 4: Vztah operativní a plánové kalkulace (Zdroj: 12) ........................................ 22 

Obrázek 5:Typový kalkulační vzorec (Zdroj:2) ............................................................. 24 

Obrázek 6: Mapa regionů (zdroj: interní) ....................................................................... 28 

 

 

file:///C:/Users/Mišánek/Desktop/64.docx%23_Toc389601665
file:///C:/Users/Mišánek/Desktop/64.docx%23_Toc389601667
file:///C:/Users/Mišánek/Desktop/64.docx%23_Toc389601668
file:///C:/Users/Mišánek/Desktop/64.docx%23_Toc389601669

