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Abstrakt 

Bakalářská práce se zaměřuje na manažerské řízení nákladů a rozpočtů v podniku 

DUOSTAV KB, s. r. o. Na základě provedeného rozboru současného stavu je cílem 

navrhnout jakým způsobem má společnost minimalizovat náklady. 

Abstract 

My thesis focuses on the management of costs and budgets in the company DUOSTAV, 

s.r.o. The aim of the thesis to propose solutions to minimize costs, based on the analysis 

of the current situation. 
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ÚVOD 

„V životě je to jako při šachu: promyslíme plán, ten je však podmíněn tím, co při šachu 

zamýšlí náš soupeř, v životě osud.“      Svoboda M. 

S náklady a rozpočty se setkáváme v různých odvětvích, například doprava, kultura, 

stavebnictví a strojírenství.    

Každý ekonomický subjekt dbá na to, aby měl správně a kvalitně sestavený rozpočet. 

Optimální rozpočet by měl co nejvíce odpovídat realitě. Plán, který jsme si stanovili  

na začátku, však nemusí být stejný jako skutečnost. Je tedy důležité, abychom 

předpokládali možné hrozby a eliminovali je. 

Také je důležité, aby byla společnost nákladově efektivní tj. měla by snižovat náklady  

a zvyšovat hodnotu v podniku.  

V bakalářské práci se zaměřím na manažerské řízení nákladů a rozpočtů v podniku 

DUOSTAV KB, s. r. o. 
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CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Hlavním cílem bakalářské práce je provést rozbor, zhodnocení současného stavu 

společnosti DUOSTAV KB s. r. o. a navrhnout řešení zjištěných nedostatků. 

 

Dílčí cíle 

Představit společnost  

 popsat základní informace o firmě, jako například název společnosti; 

  charakteristiku podniku, především informovat kdy vznikla společnost, čím  

se zabývá, kdo jsou jeho zakladatelé; 

 co je předmětem podnikání; 

  organizační struktura; společnost 

  jaké firma poskytuje služby zákazníkům. 

Analyzovat strukturu nákladů  

 popsat položky materiálu, pro lepší orientaci v oboru; 

 popsat nákladovou kalkulaci a analyzovat ji; 

 zjistit předběžnou a výslednou kalkulaci. 

Navrhnout optimální řešení pro firmu 
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1 Teoretická východiska práce 

Abychom blíže pochopili praktickou část, je důležité mít znalosti. Tyto znalosti jsou 

obsaženy v teoretické části.  

V teoretické části jsou dvě hlavní kapitoly a to náklady a kalkulace. Odpovíme na 

základní otázky: co jsou to náklady, členění nákladů, co je to kalkulace, kalkulační 

jednice a kalkulační množství, jaké jsou kalkulační metody a jak se používají. 

1.1 Náklady 

Aby podnik mohl uspokojovat potřeby zákazníků, musí vynaložit náklady spojené se 

zakázkou a s jinými náklady, které se zakázkou přímo nesouvisí. Snižují výnosnost 

podniku. Cílem je mít co nejvyšší výnosy, tudíž je nutné náklady minimalizovat. 

1.1.1 Vymezení pojmu náklady a účel sledování nákladů 

„Náklady jsou penězi oceněné množství výrobních faktorů, jakož i služby třetí straně  

a daně státu během zúčtovacího období, které slouží k vytvoření podnikových výkonů.“  

((1), str. 7) 

Sledování nákladů pomáhá přispět k plnění ekonomických úloh. Ekonomické úlohy 

jsou: růst produktivity práce, zvyšování rentability, zvyšování kvality, růst zisku  

a snižování nákladů. (2) 

1.1.2 Pojetí nákladů 

V manažerském účetnictví přísluší různě vymezené náklady. Obecný pojem lze vymezit 

třemi základními znaky a to: konkrétní účel sledování nákladů, struktura a množství 

vynaložených ekonomických zdrojů a peněžní vyjádření pomocí oceňování. (3) 
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Obrázek 1 Vztah přístupů k pojetí nákladů ((12) str. 32)  

Finanční pojetí nákladů 

Slouží ke kvantifikaci nákladů. Kvantifikace nákladů je potřebná pro vykazování  

a oceňování složek majetku v rozvaze i hospodářského výsledku běžného období  

ve výkazu zisku a ztráty. (3) 

„Náklady se tak chápou jako peníze „investované“ do výkonů, které zajišťují náhradu 

peněz v jejich původní výši. To je základem koncepce zachování finančního kapitálu 

v jeho původní nominální výši.“ ((5), str. 57) 

Hodnotové pojetí nákladů 

Účelem hodnotového pojetí nákladů je poskytovat informace pro běžné řízení  

a kontrolu reálného průběhu aktuálně uskutečňovaných procesů. Jeho smyslem je mít 

aktuální informace, které se zobrazují v koloběhu ekonomických zdrojů, takže 

zachovává kritérium věcného kapitálu. Náklady zde nevystupují jako jenom peněžně 

zjištěné zdroje. Zobrazují se takové faktory, které nemají odpovídající ekvivalent výdaje 

peněz. Svými důsledky však ovlivňují ekonomickou racionalitu dané aktivity. (5) 

 Ekonomické pojetí nákladů 

Je důležité zajistit odpovídající informace pro řízení probíhajících procesů a rozhodnout 

se, která alternativa je nejlepší. Ekonomické chápání nákladů je maximum hodnoty, 

které lze vyprodukovat pomocí zvolené alternativy. (5) 

Pojetí nákladů 

Manažerské pojetí 

Hodnotové pojetí Ekonomické pojetí 

Finanční pojetí 
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„Ekonomické pojetí zahrnuje i tzv. oportunitní (alternativní) náklady, které představují 

ušlý zisk, když zdroje nejsou využity na nejlepší ušlou alternativu.“ ((6), str. 16) 

 „V tomto pojetí tedy musíme počítat jak s tímto ušlým ziskem, tak samozřejmě 

 s hodnotou, kterou získáme nejefektivnějším využitím těchto nákladů.“ ((6), str. 16) 

1.1.3 Řízení nákladů v podniku 

„Ze vztahu mezi vynaloženým nákladem a získaným ekonomickým prospěchem lze pak 

odvodit některá důležitá kritéria racionálního průběhu uskutečňování konkrétních 

výkonů, procesů a aktivit, která jsou předmětem zobrazení v manažerském účetnictví.“ 

((5), str. 48) 

Hlavními kritérii při vynaložení zdrojů jsou: hospodárnost, ekonomická účinnost 

 a ekonomická efektivnost. (5) 

Hospodárnost v podniku zobrazí průběh nákladů, díky nimž podnik dosáhne 

požadovaných výstupů s nejmenším možným vynaložením zdrojů ekonomického růstu. 

Hospodárnost je vedena dvěma cestami, nebo jejich kombinacemi, buď ve formě 

úspornosti, nebo ve formě výtěžnosti. (5) 

Ekonomická účinnost je důležitá pro porovnání vynaložených nákladů s dosaženým 

ekonomickým prospěchem, tj. výnosem z prodeje. (5) 

Ekonomická efektivnost, jejím hlavním úkolem je porovnat vynaložené zdroje 

s prospěchem, tj. z kvantifikace zisku v určitém období. (5) 

1.1.4 Členění nákladů 

Předpokladem pro účinné řízení nákladů je jejich podrobnější členění do stejnorodých 

skupin. Můžeme je rozdělit mnoha způsoby. Důležité je však si uvědomit, že členění 

jakýchkoli jevů musí být vyvoláno účelovou potřebou. (5) 



 

15 

 

 

Druhové členění nákladů 

Slouží jako informační podklad pro podnik (zajišťování proporcí, stability a rovnováhy 

mezi potřebou zdrojů a vnějším okolím). (2) 

 Interní náklady vznikají spotřebou či opotřebením výrobků, prací a služeb 

vyrobených uvnitř v podniku a jsou druhotné (vyskytují se v dané aktivitě 

podruhé). (2), (3) 

 Externí náklady vznikají spotřebou či opotřebením jiných výkonů (vnější 

prostředí podniku) a jsou prvotní (vyskytují se v dané aktivitě poprvé). (2), (3) 

 Jednoduché náklady obsahují jen jeden druh nákladů a obvykle bývají prvotní. 

(2), (3) 

 Složené náklady jsou z více druhů nákladů a obvykle bývají druhotné. (2), (3) 

Velikými výhodami je to, že umožňuje regulovat proporce mezi potřebou 

ekonomických zdrojů a zajistit jejich pohotovou dispozici, umožňuje sumarizaci údajů 

za různé nehomogenní celky. (3) 

Značnými nevýhodami je to, že sleduje množství potřebných ekonomických zdrojů, 

nikoliv účel vynaložení nákladů, neposkytuje informace pro hodnocení hospodárnosti a 

účinnosti využití ekonomických zdrojů. (3) 

Účelové členění nákladů 

„Jednou z nejdůležitějších skupin rozhodovacích úloh jsou úlohy založené na kontrole 

hospodárnosti vynaložených nákladů. Jejich cílem je zjistit, zda se v podniku náklady 

spoří nebo naopak překračují. Základem stanovení racionálního nákladového úkolu,  

se kterým se poměřuje skutečná spotřeba nákladové složky, je účelové členění nákladů.“  

((5), str. 68). 

Na základě řízení hospodárnosti členíme náklady podle jejich vztahu k činnostem  

na technologické a náklady na obsluhu a řízení. (13) 

 Technologické náklady patří sem převážně: spotřeba materiálu, mzdové náklady 

pracovníků, energie technologických strojů a jejich odpisy. (13) 
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 Náklady na obsluhu – jedná se například o: náklady na provoz budov, mzdy 

řídících pracovníků apod. (13) 

 Jednicové náklady jsou vyvolané technologickým procesem, souvisí s jednotkou 

dílčího výkonu. (2) 

Jednicové náklady můžeme rozdělit: 

 

 jednicový materiál (všechny suroviny, nakoupené díly, pomocné látky, 

dokončené a nedokončené výrobky, které vstupují do struktury výrobku; 

podkladem pro jejich stanovení můžou být konstrukční dokumenty), 

 jednicové mzdy (vznikají výrobou produktů, kde je souvislost mezi výrobou 

produktu a časem, který je určen daným úkolem řízení výroby),  

 ostatní jednicové náklady (mimořádné náklady vzhledem k jednomu 

konkrétnímu výkonu, tj. náklady na zvláštní náklady konstrukce, licence a 

patenty). (4) 

Náklady na vytvoření, zajištění a udržení podmínek racionálního průběhu dané činnosti 

(například výrobní) zahrnují různé náklady, stanoví se příslušný nákladový úkol 

k určitému časovému období.  Jedná se o režijní náklady. (4) 

Náklady můžeme ještě členit podle funkce, kterou plní při vytváření, zajišťování  

a udržování podmínek průběhu procesu: 

 výrobní (provozní) režii, 

 správní režii,  

 materiálovou režii (skladovou, nákupní), 

 odbytovou (prodejní) režii. (4) 

Kalkulační členění nákladů 

Pomáhá při rozhodování, zda vyrobit či koupit výrobek, zvýšit výrobu či ji omezit  

a jestli zavést výrobu určitého výrobku, nebo jej zrušit. Náklady se přiřazují k určitým 

výkonům. (5) 
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 Přímé náklady přímo souvisejí s určitým druhem výkonu. Do této skupiny patří 

téměř všechny jednicové náklady. Vlastností přímého nákladu nemusí být jejich 

úměrný charakter. Například ostatní přímé náklady zahrnují fixní náklady, které 

mají odlišný vztah k objemu výkonů než položky jednicových nákladů. (5) 

 Nepřímé náklady při vzniku nemůžeme přiřadit předmětům kalkulace přímo. 

Jedná se o náklady, které se vyskytují poprvé výrobou výrobků. Konkrétním 

předmětům kalkulace je můžeme přičíst jen nepřímo. (4) 

Členění nákladů podle závislosti na objemu prováděných výkonů 

Klíčovým hlediskem rozdělení nákladů ze stránky posuzování dynamiky jejich vývoje  

je jejich rozlišování podle toho, jak se mění jejich celková výše v závislosti na změnách 

v objemu výkonů. (3) 

Při změnách objemu činnosti se nechovají všechny náklady stejně. V krátkodobém 

pozorování je důležité sledovat náklady celkové, které vyjadřují celkovou výši nákladů 

na celou činnost, nebo náklady průměrné, které mají vztah na jednotku aktivity  

(v průměru se vynakládají na tuto jednotku při daném rozsahu aktivity). (2) 

Jedná se o variabilní náklady, fixní náklady a smíšené náklady. 

a) Variabilní náklady 

Za určité období se mění v závislosti na objemu produkce. Ovlivňovat výši variabilních 

nákladů lze nejen před vlastním výrobním procesem, ale i v průběhu jeho činnosti. (4) 

Proporcionální náklady 

Náklady, které jsou podnícené jednotkou výkonu, jsou konstantní a jejich konečný 

objem roste přímo úměrně s počtem výkonů. (5) 

Podproporcionální náklady 

 zvyšují se při stoupajícím objemu nákladů a rostou pomaleji, než objem výkonů, 

 průměrné náklady se v rámci určitého intervalu snižují a projevují se jako 

náklady degresivní (zvyšuje se úroveň hospodárnosti), 
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 rozdíl mezi dvěma hodnotami průměrných podproporcionálních nákladů 

kalkulovaný pro dva různé objemy výkonů se označuje jako efekt z degrese 

podproporcionálních nákladů. (3) 

Nadproporcionální náklady  

rostou rychleji než objem prováděných výkonů a taktéž rostou i náklady na jednotku 

produkce; v celkové výši stoupají s růstem objemu činnosti rychleji. (2) 

b) Fixní náklady 

Fixní náklady se nemění v určitém rozsahu prováděných výkonů nebo aktivit podniku. 

Jedná se především o kapacitní náklady, vyvolané potřebou zajištění podmínek  

pro efektivní průběh podnikatelského procesu. (5) 

c) Kombinace fixních a variabilních nákladů (smíšené náklady) 

Každý reálný proces se může uskutečnit pomocí spojení a kombinace opakovaných 

potencionálních činitelů. Obsahují celkové náklady určitého procesu, které nejsou 

oddělené fixní složkou, způsobenou fixními náklady, a proměnlivou složkou, vyvolanou 

variabilními náklady. (3) 

Smíšené náklady jsou charakteristické tím, že fixní složka účinkuje již od nulového 

bodu objemu a k ní se postupně se zvyšujícím objemem přiřazují variabilní náklady. (3)  

Podle toho, kolikrát byly v organizační jednotce vynaloženy 

 Prvotní náklady se v podniku projevují ve vstupech poprvé a byly vynaloženy 

jen jednou. Jsou složené pouze z jednoho druhu nákladů, a proto se někdy 

označují jako „jednoduché“. Vytváří se spotřebou výkonů (výrobků, služeb, 

prací) jiných subjektů. Jsou externím nákladem. (2) 

 Druhotné náklady se v podniku projevují ve vstupech podruhé, ale v jiné formě 

ve středisku, které daný výkon provedlo. Jsou složené z více jednoduchých 

nákladů. Jedná se o náklady složené. Vyjadřují spotřebu různých 

vnitropodnikových výkonů v organizační jednotce. Jsou interním nákladem. (2) 
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Podle odpovědnosti za jejich vznik 

Účinné a efektivní řízení hospodárnosti nekončí kvantifikací účelového vztahu 

k nositeli, který vyvolal jejich vznik. Důležitým krokem je konkretizovat vztah 

k určitému vnitropodnikovému útvaru, v němž činnost probíhá a jehož pracovníci mají 

odpovědnost za racionální vynaložení či zhodnocení nákladů. (5) 

Základem členění nákladů podle vnitropodnikových útvarů je rozčlenění podle místa 

vzniku nákladů. (2) 

 Odpovědnostní středisko se vztahuje k ekonomické struktuře podniku, která 

navazuje na organizační strukturu podniku. Úkolem podniku je určit úroveň 

pravomoci a odpovědnosti zejména vedoucích pracovníků útvarů v jejich věcné 

podobě. Ekonomická struktura slouží k posouzení hodnotových výsledků. (5) 

 Z hlediska úrovně pravomoci s odpovědnosti jsou nákladová střediska zisková, 

nákladová, rentabilní, výnosová, investiční a výdajová. (5) 

 Druhotné (interní) náklady musí zachytit vztahy (spojení) mezi útvary tak, aby 

bylo možné vymezit činnosti odpovědnostních středisek (nutná je kvantifikace a 

vyjádření jejich nákladů), ocenit jednotlivé výkony vnitropodnikovými cenami a 

identifikovat dílčí předávané výkony. (5), (2) 

1.2 Kalkulace 

Kalkulace jsou základním informačním podkladem pro řízení nákladů podle 

jednotlivých výkonů. Používají se při plánování a kontrole hospodaření v operativním 

řízení. Podklady slouží pro rozhodování o struktuře a sortimentu produkovaných 

výkonů. Také jsou výchozí základnou pro rozhodování v oblasti cenové politiky. Tvoří 

podklad pro tvorbu vnitropodnikových cen, vymezujících vztahy mezi 

vnitropodnikovými útvary a jsou výchozí základnou pro rozhodování v oblasti cenové 

politiky. (4) 

1.2.1 Kalkulace a její metoda 

Pojem kalkulace a její význam 

 je to činnost, která vede ke zjištění či stanovení nákladů na výkon, který  

je přesně druhově, objemově a jakostně vymezen, 
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 jako efekt z této činnosti, 

 jako vydělitelná část informačního systému podniku, která tvoří součást 

manažerského účetnictví a není zastupitelná informačním obsahem a 

metodou jeho získání. V tomto pojetí se o kalkulacích nehovoří jako o 

izolovaném propočtu hodnotových veličin na jednotku výkonu, ale jako o 

systému vzájemně skloubených propočtů, zpracovaných pro různé účely, 

které jsou obsahově propojeny zejména s účetnictvím pro řízení a rozpočty 

nákladů odpovědnostních středisek. (5) 

Metoda kalkulace  

Metoda kalkulace je způsob stanovení žádoucí výše nákladů a následného zjištění 

skutečných nákladů na určitý výkon podniku. (2) 

Je obecně závislá na vymezení předmětu kalkulace, způsobu přičítání nákladů předmětu 

a struktuře nákladů, v níž se zjišťují nebo stanovují náklady na kalkulační jednici. (2) 

1.2.2 Předmět kalkulace 

Jako předmět kalkulace mohou být určeny všechny výkony v podniku vyráběné, 

prováděné, nebo poskytované. (4) 

„Předmět kalkulace je vymezen jednak kalkulační jednicí, jednak kalkulovaným 

množstvím.“ ((5), str. 122) 

Kalkulační jednice je určitý výkon, který je vymezený měrnou jednotkou a druhem, 

na který se zjišťují, nebo stanovují náklady (např. jeden automobil konkrétního typu  

a vybavení, jedna prošívaná deka v textilním průmyslu, konkrétní letecká linka 

s určitým typem letadla apod.). (3) 

Kalkulované množství zahrnuje konkrétní počet kalkulačních jednic, pro které  

se stanovují, nebo zjišťují celkové náklady. Slouží k určení průměrného podílu 

nepřímých nákladů na kalkulační jednici. (3) 
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1.2.3 Kalkulační systém 

Kalkulační systém lze popsat jako soustavu kalkulací v podniku a vazeb mezi nimi. 

Úkolem kalkulačního systému je zabezpečit metodickou jednotu a vzájemnou návaznost 

kalkulací mezi sebou. (4) 

Podle vztahu k časovému horizontu, můžeme kalkulační systém rozdělit následovně. 

 

 

Obrázek 2 Kalkulační systém z hlediska vztahu k časovému horizontu ((13), str. 224)  

 

Kalkulace nákladů 

Předběžná Výsledná 

Propočtová Normová 

Plánovaná Operativní 
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Propočtová kalkulace 

Jedná se o kalkulaci, která se zjišťuje předběžně (plánováním). Sestavuje se u nových 

výrobků v době, kdy produkt není ještě úplně technicky zhotoven a kdy nejsou 

k dispozici podrobné konstrukční a technologické podklady. (4) 

Plánová kalkulace 

Kalkulace se taktéž zjišťuje předběžně. Sestavuje se na základě operativních norem, 

platných na začátku plánovaného období, do kterého se promítají všechny změny,  

se kterými se počítá pro dané období. Plánovaná kalkulace není bezprostředním úkolem 

pro výrobní činnost (úkol představují platné operativní normy). (4) 

Operativní kalkulace 

Sestavuje se na základě aktuálních podrobných standardů spotřeby materiálu a času. 

Nazývá se často kalkulací běžnou nebo i výrobní, protože představuje bezprostřední 

úlohu pro výrobní útvary. (4) 

Výsledná kalkulace 

Výsledná kalkulace se provádí až po dohotovení příslušného výkonu a je kontrolním 

nástrojem. Mají význam zejména pro určité úseky podnikové činnosti (např. může 

sloužit jako podklad pro řízení cen, sestavování propočtových kalkulací apod.) (4)  

1.2.4 Kalkulační vzorec, jeho omezení a úlohy 

V každém podniku se stanovuje struktura, ve které se zjišťují náklady výkonů. Způsob 

řazení nákladových položek, podrobnost jeho dělení i struktura mezisoučtů se vykazuje 

variantně s ohledem na uživatele a rozhodovací úlohu, ke kterému řešení má kalkulace 

přispět. (3) 

V podnicích se prosazuje relativně obtížně, protože je deformovaná úloha kalkulace 

v podmínkách centrálně plánovitého řízení. (3) 

Syntetizuje nákladové položky, které mají odlišný vztah ke kalkulovaným výkonům  

a které by se měly přiřazovat podle různých principů alokace (např. ostatní přímé 

náklady, odbytové náklady a správní režie). Syntetizuje taktéž nákladové položky bez 
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zřetele na jejich relevanci a irelevanci při řešení různých rozhodovacích úloh (například 

využití kalkulací při rozpočtování peněžních toků). Dále pak zobrazuje statisticky 

náklady. (3) 

Struktura typového kalkulačního vzorce (5) 

1. Přímý materiál 

2. Přímé mzdy 

3. Ostatní přímé náklady 

4. Provozní reže  

Vlastní náklady výroby  

5. Správní režie  

Vlastní náklady výkonu 

6. Odbytové náklady  

Úplné vlastní náklady výkonu 

7. Zisk / ztráta  

Cena výkonu    

 

PŘÍMÉ NÁKLADY – jsou stanoveny přímo bez ohledu vzniku. (11) 

Přímý materiál – jedná se o suroviny, základní, pomocný a ostatní materiál, 

polotovary, pohonné hmoty, obaly. (11) 

Přímé mzdy – jsou to základní mzdy (úkolové, časové, aj.), příplatky a doplatky 

ke mzdě, prémie a odměny výrobních dělníků daného výkonu (11) 

Ostatní přímý materiál – jedná se o technologické palivo a energie, odpisy, opravy  

a udržování, příspěvky na sociální zabezpečení, ztráty ze zmetků a vadné výroby aj. 

(11) 

NEPŘÍMÉ (REŽIJNÍ) NÁKLADY - jsou stanoveny pro celé kalkulované množství 

výrobků. Na jednotlivé výrobky se musí rozúčtovat nepřímo, pomocí určitých klíčů. 

(11) 
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Výrobní (provozní) režie – jedná se o režijní mzdy, opotřebení nástrojů, odpisy 

hmotného investičního majetku, spotřeba energie, náklady na opravy, náklady 

na technický rozvoj, režijní materiál. (11) 

Správní režie – jedná se o odpisy správních budov, platy řídících pracovníků, poštovné, 

telefon, pojištění aj. (11) 

Odbytová režie - jedná se o náklady na skladování, propagaci, prodej a expedici 

výrobku. (11) 

1.2.5 Přiřazování nákladů předmětu kalkulace 

Způsob přiřazování nákladů předmětu kalkulace byl spjat s náklady a jeho členěním 

na přímé a nepřímé. Do popředí však vystupují jednicové a režijní náklady, variabilní  

a fixní náklady a relevantní a irelevantní náklady. (5) 

Metody přiřazování nákladů 

V této bakalářské práci se zaměřím na 3 druhy přiřazování nákladů 

1) Kalkulace dělením 

 Kalkulace dělením prostá se využívá v případech, kdy jsou předmětem 

přiřazeny náklady vyvolané pouze jedním typem výkonu, nebo různými 

druhy, které jsou na přiřazované náklady stejně náročné. (5) 

 „Kalkulace dělením s poměrovými čísly přiřazuje společně náklady výkonům 

na základě jejich příčinného vztahu k tzv. přepočtené jednici, která vyjadřuje 

rozdílnou nákladovou náročnost konkrétních výkonů.“ ((5), str. 124) 

2) Kalkulace přirážková  

Využívá se pro přiřazování vzájemných nepřímých nákladů výkonům hodnotově nebo 

naturálně vyjádřené rozvahové základny. (5) 

 sumační metoda se zjišťuje ve vztahu mezi nepřímými náklady a jedinou 

rozvahovou základnou (5) 

 diferencovaná metoda se používá v praxi progresivních podniků. Pro rozvrh 

různých skupin nepřímých nákladů se používají rozvahové základny a to 
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rozvahové základny naturální a peněžní. U nepřímých nákladů (naturálních 

základen) se zjišťuje sazba nepřímých režijních nákladů na jednu naturální 

jednotku základny. Peněžní základnu lze vypočíst přirážku nepřímých 

nákladů v procentech ve vztahu ke zvolené peněžní základně. (5) 

3) Kalkulace neúplných nákladů 

Kalkulace úplných nákladů nejsou přesné, protože není možné přesně určit režijní 

náklady na jednotku produkce. Část nepřímých nákladů tvoří fixní náklady. (3), (11) 

Kalkulace variabilních nákladů spočívá v tom, že výrobkům přiřazujeme pouze 

variabilní náklady, v nichž jsou obsaženy jednicové náklady a variabilní složka režie. 

U daných výrobků není zjišťován zisk. (3), (11) 

Důležité pro kalkulaci neúplných nákladů je, že na fixní náklady pohlížíme jako 

na neměnné. V případě změny fixních nákladů se sestavuje nová kalkulace. (3), (11) 

Tabulka 1 Kalkulační vzorec neúplných nákladů ((10) str. 179) 

+ tržní cena 

-jednicový materiál 

-jednicová mzda 

-ostatní jednicové náklady 

-variabilní část režie (daného výrobku) 

= Příspěvek na úhradu za období 

 

Variabilní náklady 
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V případě kalkulace variabilních nákladů využívají se následující metody: 

 jednostupňová metoda (fixní náklady jsou soustřeďovány do jednoho celku), 

 vícestupňová metoda (fixní náklady jsou rozdělovány do více vrstev, podle toho, 

jaký vztah mají k daným objektům). (9) 

U vícestupňové metody rozlišujeme vrstvy: 

 fixní náklady jednotlivých výrobků, 

 fixní náklady jednotlivých skupin výrobků, 

 fixní náklady jednotlivých středisek,  

 fixní náklady úseků odpovědnosti,  

 fixní náklady celého podniku. (9) 

1.2.6 Uplatnění kalkulace 

Kalkulaci lze především uplatnit v hodnotovém řízení podniku. Rozděluje se do dvou 

skupin rozhodovacích úloh a to řízení hospodárnosti a efektivnosti a cenová tvorba. (2) 

Kalkulace jako nástroj pro řízení hospodárnosti a efektivnosti prováděných 

výkonů 

Funkci nástroje řízení hospodárnosti a efektivnosti plní kalkulace v součinnosti s: 

 rozpočetnictvím (jedná se především o předběžné kalkulace, které 

z rozpočetnictví čerpají údaje o nepřímých nákladech), 

 účetnictvím (poskytuje údaje pro výsledné kalkulace). (2) 

Kalkulace se uplatňují při stanovení vnitropodnikových cen výkonů nebo jejich částí, 

při sestavení rozpočtů středisek a ocenění nedokončené výroby, výrobků, polotovarů 

vlastní výroby. Také je můžeme použít v porovnání a analýzách obdobné výroby 

z různých podniků pro mezipodniková srovnání. (2) 
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Kalkulace jako podklad pro tvorbu cen 

Primárně je v tržní ekonomice vznik ceny určen užitným efektem pro příjemce a situací 

na trhu, avšak zůstává stále pro dodavatele i odběratele návrh ceny, který je tvořen 

z kalkulace. (2) 

1.2.7 Využití kalkulace v řízení 

Kalkulace v řízení má mnoho možností využití. Slouží pro podklad pro rozhodování 

o složení výkonů a způsobu jejich provádění, zobrazuje vztahy mezi odpovědnostními 

útvary, způsobem ocenění podporuje chování útvarů v souladu s podnikovými cíli, 

slouží jako, nástroj řízení hospodárnosti při vynakládání jednicových či jiných 

variabilních nákladů výkonů, nástroj využívaný pro zhodnocení variantních cenových 

úvah, podklad pro tvorbu nákladů, výnosů a zisku, nástroj pro ocenění stavu a změny 

stavu nedokončené výroby, polotovarů, hotových výrobků a jiných výkonů. (11) 

1.2.8 Kalkulace nákladů v praxi 

V praxi jsou využívány kalkulace nákladů: metoda ABC, rozdílová kalkulace, normová 

kalkulace, metoda standardních nákladů. (6) 
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2 Praktická část 

V praktické části představím firmu DUOSTAV KB, s. r. o. Nejdříve se zaměřím  

na základní informace o firmě, charakteristiku, předmět podnikání, organizační 

strukturou a poskytované služby zákazníkům. 

Z vyjmenovaných služeb vyberu jednu, u které provedu analýzu. Analýza se bude 

skládat z popisu materiálu, kalkulací ceny a rozpisu přímých nákladů (materiálu). 

V poslední části rozepíši nedostatky a návrhy, které je třeba udělat, aby firma měla 

menší náklady.  

2.1 DUOSTAV KB, s. r. o. 

Základní informace o firmě (7) 

Obchodní firma:  DUOSTAV KB, s. r. o. 

Sídlo:  Vacenovice 26, 696 06 Vacenovice 

Datum zápisu:  2. května 1997 

Identifikační číslo:  253 38 188 

Právní forma:  společnost s ručením omezením 

Statutární orgán:  jednatelé Jan Blaha a Jiří Klimecký 

Způsob jednání:   jednatel jedná ve všech věcech společnosti samostatně, 

včetně uzavření obchodních případů, jejichž hodnota 

nepřesahuje hodnotu 1mil. Kč (bez DPH). K uzavření 

obchodních případů, jejichž hodnota přesahuje částku 

1mil. Kč musí být bezpodmínečně souhlas obou jednatelů. 

Vklad každého společníka:  50 000,- Kč  
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2.1.1 Charakteristika společnosti 

Společnost vznikla 2. 5. 1997. Zabývá se stavební činností. Zakladatelé firmy jsou 

Jiří Klimecký a Jan Blaha. Sídlo společnosti se nachází nedaleko Hodonína 

ve Vacenovicích.  

Firma je taktéž zaregistrovaná v Seznamu odborných uživatelů (SOD) a jsou tedy 

oprávněni realizovat projekty dotované z programu Zelená úsporám.(14)  

2.1.2 Předmět podnikání 

Společnost DUOSTAV KB, s. r. o. se zaměřuje na stavební činnost, která  

se specializuje na výstavbu a přestavbu domů a bytů, rekonstrukce bytových  

a nebytových prostor. (14) 

Mezi jejich služby například patří výstavba rodinných domů, zateplování fasád, 

zpevněné plochy, oplocení a rekonstrukce bytů. Služby budou dále popsány v kapitole 

2.1.4. (14) 

Z obchodního rejstříku je patrné, že provádí tyto služby: 

 provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich 

odstraňování, 

 koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej;  

 zednictví; 

 provádění staveb, jejich změn a odstraňování; 

 výroba, obchod a služby. (7) 
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2.1.3 Organizační struktura 

 

 

Vedoucí se starají o chod podniku, závisí na nich úspěch firmy. Řídí pracovníky, sbírají, 

třídí a zpracovávají informace.  Efektivně rozvrhují práci mezi své podřízené. 

Příprava a řízení zakázek je nedílnou součástí firmy. DUOSTAV KB, s.r.o.  

je „založený“ na doporučeních a preferencích zákazníka. Spokojený zákazník doporučí 

firmu a šíří její dobré jméno. Další potencionální zákazník projeví zájem o služby. 

Příprava zahrnuje konzultaci se zákazníkem, zjištěni jeho individuálních potřeb. 

Zakázka se upravuje tak, aby byla v souladu s právními předpisy a normami.  Může  

se také stát, že spotřebitel chce nejen stavební, ale i jiné služby. V tomto případě lze 

spolupracovat s jinými spřátelenými firmami. Jedná se především o dodávky elektřiny, 

vody a plynu.  

U řízení zakázek je nutné, aby byla práce dobře rozdělena. Je důležité promyslet, kolik 

pracovníků je třeba na danou zakázku a v jakém rozsahu je (dny, materiál, pracovní 

činnosti).  

Účetnictví a finanční poradenství poskytuje externí účetní, která eviduje majetek, 

materiál, zakázky, pohledávky, půjčky a jiné. Vystavuje daňové doklady a jiné. 

Obrázek 3 Organizační struktura 
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2.1.4 Poskytované služby zákazníkům 

Firma nabízí tyto služby: 

 Výstavbu rodinných domů, 

 novostaveb,  

 bytových domů,   

 kompletní dodávky staveb,  

 zateplování budov a rodinných domů,  

 rekonstrukce domů a bytů,  

 zpevněné plochy,  

 půdní vestavby, 

 sádrokartonové systémy. (8) 

Stavby a rekonstrukce provádí jako komplexní stavební činnost v rámci celé dodávky. 

(14) 
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2.2 Analýza nákladů 

Z vyjmenovaných služeb z kapitoly 2.1.4 jsem si vybrala náklady na zateplovací 

systém.  

2.2.1 Materiál na zateplovací systém  

Pro zateplení je nutný tento materiál 

 lak penetrační EH (zpevňuje podklad a snižuje jeho nasákavost), 

 lišta zakládací, 

 zatloukací sokolová hmoždinka s vrutem,  

 spojky, 

 podložky, 

 Alfafix – lepicí a stěrková hmota, 

 vyztužovací tkanina (zajišťuje mechanické vlastnosti, stabilitu a životnost 

zateplovacího systému), 

 talířové hmoždinky s kovovým trnem, 

 penetrační nátěry (zvyšují přídržnost povrchové úpravy k základní vrstvě  

a vytváří barevný základ pro dosažení jednotnosti povrchové úpravy), 

 okenní začišťovací lišta ADP, 

 betadekor – omítkovina, 

 kombilišta rohová s tkaninou. (16), (15) 
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Obrázek 4 Skladba zateplovacího systému (16) 
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2.2.2 Nákladová kalkulace 

Firma počítá k materiálu hrubou zúčtovací sazbu, která je kalkulována za celkové 

náklady na zakázku. Jedná se tedy o nákladovou kalkulaci.   

Hodinová zúčtovací sazba se skládá z hrubé mzdy, pojištění, dovolené a nemocnosti, 

finančních příspěvků, příspěvků na stravu, dopravu, nových nářadí, fixních nákladů, 

telefonních poplatků a zisku. 

Přímý materiál 

Přímý materiál přímo souvisí s výrobou daného produktu. Firma počítá k materiálu 

hrubou zúčtovací sazbu, která je kalkulována za celkové náklady na zakázku. Jedná 

se tedy o nákladovou kalkulaci.   

          Přímé mzdy 

Přímé mzdy souvisejí se zhotovením příslušného výkonu. Zaměstnanci jsou ohodnoceni 

hodinovou mzdou sazbou 90 Kč za hodinu. Dále jim je poskytnut příspěvek na stravu 

v hodnotě 8,38 Kč za každou odpracovanou hodinu. 

 

Ostatní přímé náklady 

Do ostatních přímých nákladů patří odvod sociálního pojištění (25 %) a zdravotního 

pojištění (9 %).  

Výrobní režie 

    „Do této položky patří všechny časově rozlišené prvotní i druhotné náklady 

související s řízením stavby a výrobní divize.“ (17) 

„Činnost a obsluha režijního charakteru, při které náklady ve výrobním procesu nelze 

stanovit přímo na kalkulační jednici nebo jednotlivou položku zhotovovacích prací 

v soupisu prací, ale lze je přiřadit k stavebnímu objektu nebo celé stavbě. “ (17) 
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Do výrobní režie DUOSTAV  KB s. r. o. zahrnuje tyto náklady: 

 Koupě nových strojů a nářadí - vzniká náklad, který vypočetli 4 Kč  

na odpracovanou hodinu pracovníka. Pod pojmem údržba rozumíme údržbu 

materiálu a strojů. Taktéž zahrnuje přípravu stavebního prostředí. 

 Údržba staveniště činí 0,12 Kč za každou odpracovanou hodinu. 

 Průměrný roční náklad vody, elektřiny a plynu je celkem 51500 Kč. 

 Doprava zaměstnanců - je nutné dopravit zaměstnance na staveniště. Firma  

si vypočetla, že náklad za každou odpracovanou hodinu pracovníka činí 4 Kč. 

 Dopravu technicko-hospodářských pracovníků – je nutné dopravit taktéž THP. 

Náklad činí průměrně 6,5 Kč za odpracovanou hodinu.  

 

 Správní režie 

  

Firma vlastní několik aut, tak je povinna je pojistit. Vypočetli, že mají odvádět  

0,7 % z hrubé mzdy. Dovolenou má každý 20 dnů. Nemocnost však nelze plánovat, tak 

je počítána průměrná nemocnost za rok. 

 

Hrubé mzdy technicko-hospodářských pracovníků činí 30000 Kč, 22000 Kč a  

18000 Kč. Z toho je vypočítána superhrubá mzda. Náklad za 19 pracovníků při 

průměrně odpracovaných hodinách (měsíčních) je 2480 Kč. Vydělením superhrubé 

mzdy a nákladem za 19 pracovníků, získali náklad za 1 odpracovanou hodinu 

pracovníků. 

 

Telefonní poplatky za měsíc říjen 2015 jsou 5000 Kč. 
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Další informace, které jsou použity v následující tabulce 

 

HM účetní za měsíc říjen 2015 je 8680 Kč. Ve firmě je 19 pracovníků, na každého 

pracovníka je tedy náklad 456,8 Kč. Každý zaměstnanec odpracuje měsíčně cca 130,5 

dnů (29,5 dnů je dovolená a průměrná nemocnost)
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Tabulka 2 Nákladová kalkulace (15) 

příspěvek měsíčně sazba Ø nemocnost Kč/h Ø počet h/měs Q dělníků výpočet na  1 měsíc kč/h

hrubá mzda 90,00 Kč

odvod 0,34 90 90*0,34 30,60 Kč

účetní hrubá mzda 8680 130,5 19 8680/19/130,5 3,50 Kč

zák.pojištění 0,01 90 90*,007 0,63 Kč

dovolená+pl.parag 1,34 0,1578 90 19,03 Kč

stravné 8,38 Kč

doprava zam. 4,00 Kč

THP hrubé mzdy 30000 1,34 130,5 19 (30000*1,34)/(130,5*19) 16,21 Kč

30000 1,34 130,5 19 (30000*1,34)/(130,5*19) 16,21 Kč

22000 1,34 130,5 19 (22000*1,34)/(130,5*19) 11,89 Kč

18000 1,34 130,5 19 (18000*1,34)/(130,5*19) 9,73 Kč

doprava THP 6,50 Kč

na obnovu 4,00 Kč

na údržbu 3500 130,5 19 3500/12/(130,5*19) 0,12 Kč

voda 4500 130,5 19 4500/12/(130,5*19) 0,15 Kč

plyn 32000 130,5 19 32000/12/(130,5*19) 1,08 Kč

elektřina 15000 130,5 19 15000/12/(130,5*19) 0,50 Kč

telefony 5000 130,5 19 5000/(130,5*19) 2,02 Kč

zisk 20,00 Kč

HZS 244,55 Kč  
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2.2.3 Předběžná kalkulace  

Firma plánuje zateplit rodinný dům v Hodoníně. Jelikož se nejedná o nový výrobek 

ve firmě, nekalkuluje DUOSTAV KB, s. r. o. s propočtovou kalkulací. 

K této kalkulaci bude využívat operativní a plánovou kalkulaci. Z aktuálních zákonů, 

vyhlášek a norem zjistí plánovou kalkulaci; ze standardů spotřeby materiálu a času 

operativní kalkulaci. 

Operativní kalkulace 

Firma podrobně sleduje nákladovost jednotlivého materiálu. Kalkulační jednicí jsou 

kilogramy, kusy, metry čtvereční, běžné metry a metry krychlové. Kalkulovaným 

množstvím odpovídá počet jednotek konkrétní zakázky.  

K materiálu je připočítána „Hrubá zúčtovací sazba“(dále jen „HZS“), která představuje 

veškeré náklady spojené s prací. 

Prořez představuje materiál, který je zakoupen navíc. Stříháním a řezáním materiálu 

vzniká odpad. Může také nastat, že některé vrstvy materiálu se musí částečně překrývat 

(konkrétně je to například vyztužovací tkanina).  

Do základní ceny zahrnuje nejen náklady za cenu a množství materiálu, ale i  

za materiál, který je zakoupen navíc. 

Pořizovací cena je cena, která souvisí s pořízením materiálu. V této konkrétní firmě  

se jedná o dopravu materiálu. 

Na jednotlivý materiál je zákazníkovi poskytnuta sleva, která je odečtena z celkové 

ceny. 

Z uvedeného vyplývá tento kalkulační vzorec pro firmu: 

Množství * Cena * Prořez 

ZÁKLADNÍ CENA 

+ pořizovací cena (PC)  

CENA CELKEM 

- zákazník slevy  

CENA PO SLEVĚ
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Tabulka 3 Operativní kalkulace zakázky na 5. 10. 2015 (15) 

 

 

popis práce, materiálu j. množství cena/j. prořez zákl.cena  pořízení 

cena 

celkem zákazník Zákazník 

lak penetrační EH Kg 0,06 131,3 1 7,88 0,71 8,59 25 6,44 

lišta zakládací 23mm Bm 0,35 20,2 1,01 7,14 0,64 7,78 25 5,84 

zatloukací soklová hmoždínka s 

vrutem 8/80 Kus 0,85 2,5 1,01 2,15 0,19 2,34 25 1,75 

Spojky Kus 0,3 1,1 1,01 0,33 0,03 0,36 25 0,27 

Podložky Kus 0,5 1,9 1,01 0,96 0,09 1,05 25 0,78 

Alfafix S1P - lepící a stěrková 

hmota Kg 4 8,9 1 35,60 3,20 38,80 30 27,16 

polystyren tl.20mm m3 0,02 1176 1,05 24,70 2,22 26,92 23 20,73 

Alfafix S1P - lepící a stěrková 

hmota Kg 5 8,9 1 44,50 4,01 48,51 30 33,95 

vyztužovací tkanina m2 1 17,7 1,13 20,00 1,80 21,80 25 16,35 

talíř. hmoždinky s plast. trnem 

95mm Kus 6 3,2 1,01 19,39 1,75 21,14 25 15,85 

okení začišťovací lista ADP Bm 1,74 33,9 1,02 60,17 5,41 65,58 25 49,19 

penetrace HC-4 P Kg 0,27 60,5 1 16,34 1,47 17,81 25 13,35 

Betadekor AF 15 P Kg 2,2 44,3 1 97,46 5,00 102,46 28 73,77 

kombilišty rohová s tkaninou 

10x10cm M 0,7 11,2 1 7,84 0,71 8,55 25 6,41 

práce - všechny operace HZS 2,02 244,55       493,991   493,99 

Celkem Kč         28 865,67   271,86 



 

40 

 

2.2.4 Výsledná kalkulace 

 

Výsledná kalkulace je kontrolním nástrojem. Udává, jestli plán odpovídá skutečnému stavu. Slouží také pro tvorbu cen. 

 

Dne 31. 10. 2015 nastaly tyto skutečnosti 

 

Z důvodu nepříznivého počasí Alfafix S1P - lepící a stěrkové hmoty ve hmotnosti 4 kg a 5 kg byly znehodnoceny a objednány znovu.  

To zapříčinilo vyšší náklady za dopravu, materiál, telefonní poplatky a jiné náklady. 

 

Na zakázku byl třeba pouze jeden pracovník. Ten naštěstí neonemocněl. Zakázka trvala 5 hodin místo plánovaných 2 hodin. 

 

Tabulka 4 Plán a skutečnost 

Plán množství cena/j. prořez 

základní 

cena pořízení Celkem 

zákazník 

sleva zákazník cena 

Alfafix kg 4 8,9 1 35,60 3,20 38,80 30 27,16 

Alfafix  kg 5 8,9 1 44,50 4,01 48,51 30 33,95 

práce  HZS 2,02 244,55       493,991   493,99 

celkem                 765,85 

          

Skutečnost množství cena/j. prořez 

základní 

cena  pořízení Celkem 

zákazník 

sleva zákazník cena 

Alfafix  kg 8 8,9 1 71,20 6,41 77,61 30 54,33 

Alfafix  kg 10 8,9 1 89,00 8,01 97,01 30 67,91 

práce  HZS 5 244,55       1222,75   1222,75 

celkem                 1555,45 
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2.3 Shrnutí 

Z předchozích kapitol jsme se seznámili s materiálem, který firma používá a jeho 

popisem. Firma používá metodu nákladové kalkulace. Nákladová kalkulace byla 

rozdělena na přímý materiál, přímé mzdy, ostatní přímé náklady, výrobní režie a správní 

režie. 

Do přímého materiálu firma zahrnuje materiál. V přímých mzdách jsou dělníci, jejichž 

hrubá mzda činí 90 Kč za hodinu. V ostatních přímých nákladech je sociální (25 %)  

a zdravotní pojištění (9 %), které je zaměstnavatel povinen odvést na správu sociálního 

a zdravotního zabezpečení. Výrobní režii rozčlenila na dopravu zaměstnanců, dopravu 

THP, koupi nových strojů a nářadí, údržbu staveniště, náklady vody, elektřiny a plynu. 

Ve správní režii kalkulovala s pojištěním, hrubými mzdami technicko-hospodářských 

pracovníků a s telefonními poplatky. 

Kalkulační vzorec, který byl vytvořen z předchozích informací: 

Množství * Cena * Prořez 

ZÁKLADNÍ CENA 

+ pořizovací cena (PC)  

CENA CELKEM 

- zákazník slevy  

CENA PO SLEVĚ 

V plánované zakázce k 31. 5. 2015 byl kalkulován materiál a náklad za práci. 

U výsledné kalkulace byl proveden podrobný popis situací, které zapříčinili odchylky 

ve skutečnosti. Tato skutečnost byla příčinou špatného podnebí (deformace materiálu 

Alfafix). Kvůli tomu bylo zapříčiněno, že nejen náklady vzrostly o 728,76 Kč, ale 

i cena. Záleží tedy na zákazníkovi, jestli cenovou nabídku akceptuje, nebo přejde 

ke konkurenci.  

V návrhu řešení navrhnu, jaké by bylo efektivní řešení pro nastalou situaci. Dále 

rozepíši nedostatky, které jsem objevila v nákladové kalkulaci. 
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2.4 Návrhy řešení 

V této kapitole navrhnu, jak by mohlo pomoci vyvarovat se deformací materiálu. Dále 

rozepíši, co by se mělo změnit ve výrobní a správní režii. Doporučím navrhnout ještě 

propracování odbytové režie a to zejména propagace služeb. 

2.4.1 Návrh řešení pro materiál Alfafix 

Materiál Alfafix nebyl dostatečně chráněn před deštěm. To zapříčinilo jeho deformaci. 

Zvýšily se náklady za tento materiál a také se zvýšil čas, který byl nutný pro dokončení 

zakázky.  

Tento čas, který byl spotřebován navíc, představoval obvolání dodavatele a doprava 

materiálu na staveniště. Pro lepší uchování tohoto materiálu je nutné ho skladovat mimo 

dosah podnebního působení. Měl by být umístěn ve skladu, nebo v jiných zastřešených 

prostorech. Poté, kdyby se zjistilo špatné počasí, tak by bylo možné dělat jinou pracovní 

činnost, popřípadě by se tato zakázka přesunula na jiný pracovní den.  

2.4.2  Nedostatky v nákladové kalkulaci 

Firma počítá  průměrnou nemocnost, ale měla by počítat se skutečnou. Jelikož má 

přesné evidence pracovníků (zapisují se do stavebních deníků), tak není problém tuto 

skutečnost zjistit. 

DUOSTAV KB, s. r. o. sleduje správní režii a výrobní. Stávající systém není plně 

funkční, protože způsob přiřazování nákladů není správný. Nekalkuluje plně správní 

režii. Taktéž opomíjí režii odbytovou, která je důležitá pro podnik. 
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Výrobní režie 

Doprava zaměstnanců a doprava technicko-hospodářských pracovníků by měli být počítány na jednotlivé jízdy. Firma si vede knihu jízd, 

kde zapisuje, jaké auto používá, jaká je jeho spotřeba, kolik kilometrů bylo ujeto a ceny za benzín. 

Ve výrobní režii fixní náklady DUOSTAV KB, s. r. o. počítá za rok, přičemž se mohou lišit jednotlivými měsíci (například spotřeba vody 

může být vyšší). Průměrný roční náklad vody je 4500 Kč, elektřiny 15000 Kč a plynu 32000 Kč (měsíčně to tedy činí 375 Kč za vodu, 

1250 Kč za elektřinu a 2667 Kč za plyn). 

Pokud by fixní náklady byly každý měsíc stejné, tabulka by vypadala takto: 

Tabulka 5 Fixní náklady rok 2015 

rok 2015 leden únor Březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem 

voda 375 Kč 375 Kč 375 Kč 375 Kč 375 Kč 375 Kč 375 Kč 375 Kč 375 Kč 375 Kč 375 Kč 375 Kč 4 500 Kč 

elektřina 

1 250 

Kč 

1 250 

Kč 

1 250 

Kč 

1 250 

Kč 

1 250 

Kč 

1 250 

Kč 1 250 Kč 

1 250 

Kč 

1 250 

Kč 

1 250 

Kč 

1 250 

Kč 

1 250 

Kč 15 000 Kč 

plyn* 

2 667 

Kč 

2 667 

Kč 

2 667 

Kč 

2 667 

Kč 

2 667 

Kč 

2 667 

Kč 2 666 Kč 

2 666 

Kč 

2 666 

Kč 

2 667 

Kč 

2 666 

Kč 

2 667 

Kč 32 000 Kč 

celkem 

4 292 

Kč 

4 292 

Kč 

4 292 

Kč 

4 292 

Kč 

4 292 

Kč 

4 292 

Kč 4 291 Kč 

4 291 

Kč 

4 291 

Kč 

4 292 

Kč 

4 291 

Kč 

4 292 

Kč 51 500 Kč 

* Kvůli zaokrouhlovacím rozdílům jsou jednotlivé měsíce odlišné.  
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Fixní náklady jsou takové náklady, které se se změnou objemu výroby nemění. Tato skutečnost však platí pouze v krátkém období.  

V dlouhém období je předpoklad, že všechny vstupy jsou variabilní, čímž jsou náklady též variabilní.  

Fixní náklady nejsou závislé na objemu produkovaných výrobků, ale na jiných skutečnostech. Může se jednat například o klimatické 

změny. V zimních měsících je větší spotřeba elektřiny a plynu. Také se může jednat o změnu v zakázce a jiných obměnách. Nelze tedy 

předpokládat, že by fixní náklady byly každý měsíc shodné, proto tedy doporučuji v dalším roce zaznamenat aktuální měsíční spotřebu 

těchto položek. 

V následující tabulce a grafech zobrazím, jaký důsledek by byl, kdyby nezaznamenávali tyto skutečnosti. 

Tabulka 6 Fixní náklady rok 2016 

rok 2016 leden únor Březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem 

voda 375 Kč 370 Kč 380 Kč 380 Kč 375 Kč 378 Kč 380 Kč 390 Kč 377 Kč 375 Kč 390 Kč 370 Kč 4 540 Kč 

elektřina 

1 250 

Kč 

1 300 

Kč 

1 300 

Kč 

1 250 

Kč 

1 250 

Kč 

1 240 

Kč 1 260 Kč 

1 240 

Kč 

1 200 

Kč 

1 250 

Kč 

1 260 

Kč 

1 260 

Kč 15 060 Kč 

plyn 

2 667 

Kč 

2 670 

Kč 

2 660 

Kč 

2 680 

Kč 

2 670 

Kč 

2 667 

Kč 2 660 Kč 

2 680 

Kč 

2 666 

Kč 

2 670 

Kč 

2 660 

Kč 

2 670 

Kč 32 020 Kč 

celkem 

4 292 

Kč 

4 340 

Kč 

4 340 

Kč 

4 310 

Kč 

4 295 

Kč 

4 285 

Kč 4 300 Kč 

4 310 

Kč 

4 243 

Kč 

4 295 

Kč 

4 310 

Kč 

4 300 

Kč 51 620 Kč 
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Graf 1 Fixní náklady 2015 

Fixní náklady se v tomto případě nezměnily. Jedná se ale pouze o teorii, praxe bývá 

odlišná. Z dlouhodobého hlediska je důležité sledovat jednotlivé měsíce a jednotlivé 

položky zvlášť. Nedoporučuji tedy souhrnně psát roční fixní náklad, ale za jednotlivé 

měsíce náklady za vodu, elektřinu a plyn. 

 

Graf 2 Fixní náklady 2016 
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Na první pohled je patrné, že se celkové fixní náklady nějakým způsobem změnily.  

 

Graf 3 celkové fixní náklady 

Tento graf nám ukazuje, že celkové náklady se zvýšily. Pokud by firma 

nepředpokládala tuto skutečnost, měla by vyšší náklady. Zaplatila by na konci roku 

doplatek a nemohla by nijak zredukovat v průběhu roku tyto náklady. 

Celkové fixní náklady od předchozího roku se zvýšily o 120 Kč.  



 

47 

 

 

Odbytová režie 

Do odbytové režie by měli patřit náklady spojené s odbytem, dopravou, skladování, 

propagační akce, prodej, marketing. Zaměřím se pouze na propagaci. Jelikož je firma 

„založena“ pouze na doporučení zákazníků, propagace je omezená.  

Veliká část zákazníků o této firmě nemá dostatek informací. Navrhuji propracovat 

webové stránky firmy, zveřejnit je na často navštěvovaných portálech (jako je například 

Facebook) a vytvořit si profil na Linkedin. Také může vytvořit dotazníky na webu  

pro individuální potřeby zákazníků a tím zvětšit možnost. 

Správní režie 

Do správní režie DUOSTAV KB, s. r. o., zahrnuje pouze telefonní poplatky, hrubé 

mzdy technicko-hospodářských pracovníků a pojištění 

Do správní režie doporučuji zahrnout odpisy správní budovy, které firma hradí ze zisku. 

Pod pojmem správní budova rozumíme budovu řídících pracovníků. 

Správní budova byla pořízena v roce 1998 za 1500000 Kč. Roční odpis činí 30300 Kč. 

Měsíční odpis je tedy 2525 Kč.  

Kalkulováním správní budovy ve správní režii způsobím, že již firma nebude hradit 

budovu ze zisku. DUOSTAV KB, s. r. o. díky tomu bude mít vyšší zisk a zredukuje 

výdaje.  

Na následující straně k nákladové kalkulaci připočtu odpis za správní budovu (uvedeno 

v tabulce) 
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Tabulka 7 Upravená nákladová kalkulace 

příspěvek měsíčně sazba Ø nemocnost Kč/h Ø počet h/měs Q dělníků výpočet na  1 měsíc kč/h

hrubá mzda 90,00 Kč

odvod 0,34 90 90*0,34 30,60 Kč

účetní hrubá mzda 8680 130,5 19 8680/19/130,5 3,50 Kč

zák.pojištění 0,01 90 90*,007 0,63 Kč

dovolená+pl.parag 1,34 0,1578 90 19,03 Kč

stravné 8,38 Kč

doprava zam. 4,00 Kč

THP hrubé mzdy 30000 1,34 130,5 19 (30000*1,34)/(130,5*19) 16,21 Kč

30000 1,34 130,5 19 (30000*1,34)/(130,5*19) 16,21 Kč

22000 1,34 130,5 19 (22000*1,34)/(130,5*19) 11,89 Kč

18000 1,34 130,5 19 (18000*1,34)/(130,5*19) 9,73 Kč

doprava THP 6,50 Kč

na obnovu 4,00 Kč

na údržbu 3500 130,5 19 3500/12/(130,5*19) 0,12 Kč

odpisy správní budovy 2525 130,5 19 1684/(130,5*19) 0,68 Kč

voda 4500 130,5 19 4500/12/(130,5*19) 0,15 Kč

plyn 32000 130,5 19 32000/12/(130,5*19) 1,08 Kč

elektřina 15000 130,5 19 15000/12/(130,5*19) 0,50 Kč

telefony 5000 130,5 19 5000/(130,5*19) 2,02 Kč

zisk 20,00 Kč

HZS 245,23 Kč
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2.5 Závěr 

V teoretické části bylo rozepsáno, co se rozumí pod pojmem náklady, jaký je  přístup 

pojetí nákladů, jaká kritéria je nezbytné učinit pro efektivní řízení nákladů v podniku  

a jakým způsobem se člení náklady (druhové, účelové, kalkulační, podle závislosti  

na objemu prováděných výkonů, podle toho, kolikrát byly v organizační jednotce 

vynaloženy, podle odpovědnosti za jejich vznik). 

Dále bylo v teoretické části popsáno, čemu se rozumí pojem kalkulace, v čem spočívá 

její metoda, co je předmětem kalkulace, proč je důležité kalkulační systém členit  

na předběžnou a výslednou kalkulaci, byl popsán kalkulační vzorec (především jeho 

struktura a rozčlenění na přímé a nepřímé náklady), omezení kalkulačního vzorce a jeho 

úlohy, jakým způsobem se přiřazují náklady předmětu kalkulace, jakým způsobem  

je uplatněna kalkulace, využití v řízení a kalkulace nákladů v praxi. 

V praktické části byla představena společnost. O společnosti jsme se dozvěděli její 

jméno, sídlo, datum zápisu do OR, IČO, jeho právní formu, kdo je v řídícím orgánu, 

způsob jednání společnosti, vklad každého společníka, kdy vznikla společnost, čím  

se zabývá, předmět podnikání společnosti, organizační struktura a jaké firma poskytuje 

služby zákazníkům. 

Byla provedena analýza podnikových nákladů. Materiál na zateplovací systém byl 

popsán pro lepší orientaci v oboru. Rozepsala jsem, čemu firma rozumí hodinová 

zúčtovací sazba (neboli nákladová kalkulace). Rozčlenila jsem nákladovou kalkulaci  

na přímý materiál, mzdy, ostatní náklady, výrobní režii a správní režii. V předběžné 

kalkulaci byla popsána zakázka k 31. 10. 2015, kterou plánují uskutečnit. Ve výsledné 

kalkulaci byly odhaleny rozdíly a bylo rozepsáno, proč nastaly tyto odchylky.  

Navrhla jsem skladovat materiál Alfafix ve skladu, nebo zastřešených prostorech, 

počítat se skutečnou nemocností a ne s průměrnou. Ve výrobní režii počítat náklady  

na dopravu zaměstnanců a technicko-hospodářských pracovníků za jednotlivé jízdy  

a fixní náklady sledovat za jednotlivé měsíce zvlášť a každý náklad odděleně. 

Doporučila jsem v odbytové režii propracovat propagaci firmy a do správní režie 

zahrnout odpis správní budovy.  
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