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Abstrakt 

V podmínkách malé firmy je problematika kalkulací zaměřená na klasifikaci nákladů, 

strukturu nákladů v kalkulaci a kalkulační systém. Na základě nedostatků plynoucích z 

provedených rozborů jsou formulována konkrétní doporučení. 

Abstract 

In condition with a small firm is problem of calculation which is focused on cost 

classification, cost structure in calculation and caclulation formula. Suggestion was 

described based on discovered problems which they found wanting. 
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ÚVOD 

Tématem bakalářské práce je „Kalkulace nákladů výkonu v podmínkách vybraného 

podnikatelského subjektu“.  Toto téma jsem si vybrala proto, že v době růstu konkurence i 

nákladů je třeba, aby společnost náklady optimalizovala a řídila (především v oblasti 

režijních nákladů).  

Oblast kalkulací je jednou z důležitých oblastí nákladového managementu a je i podmínkou 

pro získání certifikátu ISO kvality. Navíc informace z kalkulací (především kalkulace 

výsledné) jsou podkladem pro tvorbu rozpočtů a to jak krátkodobých, tak dlouhodobých.  

Práci budu zpracovávat v podmínkách stavebního průmyslu pro společnost, který se zabývá 

prováděním staveb, koupí zboží za účelem dalšího prodeje, zednictvím, výrobou, 

obchodem a službami. Specifika stavební výroby jsou značná (například zakázková výroba) 

a budou v práci zohledněna.  
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CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ  

Cílem předkládané práce je navrhnout doporučení a opatření umožňující optimalizaci 

stávající kalkulace nákladů výkonu s přihlédnutím ke specifikům podnikatelského subjektu 

a oblasti podnikání na základě provedeného rozboru. 

Pro splnění zadaného cíle budou použity obecné metody: analýza, syntéza, komparace a 

model. 

Analýza je základní myšlenkový postup, který rozkládá vymezený celek na jeho prvky. 

V širším smyslu nazýváme analýzou každou metodu, jež se snaží předmět vysvětlit z jeho 

složek. (16) 

Syntézou se rozumí postup, který na základě zkušenosti nebo logiky postupuje od 

nejjednodušších pojmů nebo výpovědí ke složitějším. (16) 

Dále budou použity metody specifické, především z oblastí kalkulací. 

Aby mohl být cíl splněn, je nutné seznámit se společností DUOSTAV KB, s. r. o. jeho 

 oborem podnikání a specifiky. Dále pomocí zjištěných informací z oblastí charakteristiky 

společnosti a stávajícího způsobu kalkulace provést porovnání stávajícího způsobu 

kalkulace s poznatky teorie, provést analýzu současného stavu (alokaci režijních 

nákladů,…), zjistit nedostatky a navrhnout případná opatření, která umožní optimalizovat 

stávající způsob kalkulace.  
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

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 společnost mohla 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 optimalizovat. 

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) 

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) 

  

Pojetí nákladů 

Manažerské pojetí 

Hodnotové pojetí Ekonomické pojetí 

Finanční pojetí 
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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) 

„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) 

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) 
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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) 

 

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,  
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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) 

 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,  
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 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) 

 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) 
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 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). 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)  
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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) 

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) 
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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) 

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, 

 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) 
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Retrográdní kalkulace 

Výchozím bodem kalkulačního procesu je tržní cena, z níž se počítají celkové náklady. 

Retrográdní kalkulační vzorec se skládá ze základní ceny výkonu, od které se odečítá 

dočasné cenové zvýhodnění, slevy zákazníkům (sezónní a množstevní) a náklady. Po 

odečtení zjistíme zisk. (12) 

Kalkulace oddělující fixní a variabilní náklady 

Je podobná retrográdnímu vzorci s tím rozdílem, že po ceně po úpravách se odečítají 

variabilní náklady výrobku (přímý materiál, přímé mzdy, ostatní přímé náklady, variabilní 

výrobní režie). Zjistí se marže, odečtou se fixní náklady v průměru připadající na výrobek a 

tím se zjistí zisk. (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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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)  

 

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,  

Kalkulace nákladů 

Předběžná Výsledná 

Propočtová Normová 

Plánovaná Operativní 
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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)  

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 

zřetele na jejich relevanci a irelevanci při řešení různých rozhodovacích úloh (například 

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

(3) 
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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) 

 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) 
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 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) 

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 

rozvahové základny naturální a peněžní. U nepřímých nákladů (naturálních 
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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 

 

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) 

Variabilní náklady 
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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) 

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) 

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) 
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2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

2.1 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI DUOSTAV KB, S. R. O. 

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

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

ve Vacenovicích.  

DUOSTAV KB, s. r. o. je taktéž zaregistrován v Seznamu odborných uživatelů (SOD) a 

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

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI (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   

VELIKOST PODNIKU PODLE POČTU ZAMĚSTNANCŮ 

Podle klasifikace Evropské unie se dělí velikost podniků na mikro podniky, malé, střední a 

velké podniky. Mikro podniky jsou v rozmezí 0-10 zaměstnanců a roční obrat společnosti 
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nepřesáhne 2 miliony eur, nebo roční bilanční suma nepřesáhne 2 miliony eur. Malý podnik 

je v rozmezí 10-50 zaměstnanců a roční obrat společnosti nepřesáhne 10 milionu eur, nebo 

roční bilanční suma nepřesáhne 10 milionu eur. Střední podnik má 50-250 zaměstnanců a 

jeho roční obrat nepřesáhne 50 milionu eur, nebo jeho roční bilanční suma nepřesáhne 43 

eur. Velké podniky jsou nad 250 zaměstnanců a roční obrat přesáhne 50 milionu eur, nebo 

bilanční suma přesáhne 43 eur.(15) 

Dodržování počtu zaměstnanců je povinné, podnik si ale může vybrat limit ročního obratu 

nebo limit roční bilanční sumy. Nemusí plnit oba limity a může jeden z nich překročit, aniž 

by ztratil statut Small and Medium Enterprise. 

DUOSTAV KB s. r. o. má 20 zaměstnanců a jeho roční obrat je do 10 milionu eur. Jedná se 

o malý podnik. 

Výhody a nevýhody SME (Small and Medium Enterprise = malých a středních 

podniků)  

Výhody SME: 

 pružné reagování na změny nabídky, poptávky aj., 

 zdokonalování, 

 vytváření nových pracovních možností,  

 odolnost proti poklesu reálného hrubého domácího produktu po dvě nebo více čtvrtletí, 

 rychlost akceptování podnikatelských rozhodnutí. (15) 

Nevýhody SME:  

 omezené možnosti zaměstnávání specialistů ve správě a řídících činností, 

 méně příznivé pracovní podmínky a vyšší intenzita práce 

 nedostatečné možnosti získávání výhod z rozsahu produkce, 

 nedostatečné prostředky na propagaci a reklamu. (15) 

Tyto výhody a nevýhody jsou typické i pro společnost DUOSTAV KB, s. r. o. 
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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) 

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; 

 výroba, obchod a služby. (7) 

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 

 

 

DUOSTAV 

Vedoucí stavební výroby Vedoucí přípravy staveb 

Stavbyvedoucí 

Subdodávky 

Rozpočtový technik Technolog Fakturant, účetní 

Elektrikář 

Instalatér 

Stolaři, výrobci plastových oken 

Zednické skupiny, 

tesaři, zámečníci, 

sádrokartonáři, 

obkladači 

Obsluha strojů 

Obrázek 3 Organizační struktura 
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Vedoucí se starají o chod podniku, závisí na nich úspěch společnosti. Řídí pracovníky, 

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

Vedoucí stavební výroby dává pokyny stavbyvedoucímu a také má na starost zařídit 

subdodávky. 

Vedoucí přípravy staveb řídí práci rozpočtového technika, technologa a účetní. 

Subdodávky zajišťují elektrikáři, instalatéři, stolaři a výrobci plastových oken 

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

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

Stavbyvedoucí dohlíží na práci řidičů obsluhy strojů (jeřáby, dodávky aj), zednických 

skupin, tesařů, zámečníků, sádrokartonářů a obkladačů. 

POSKYTOVANÉ SLUŽBY ZÁKAZNÍKŮM 

Jedná se především o: 

 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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Hlavní a vedlejší produkty, jejich procentuální složení: 

 

Hlavní produkty   

 

 provádění stavebních objektů na klíč  50 % 

 ucelené rekonstrukce objektů  15 % 

 ucelené přístavby objektů 3 % 

 hrubé stavby objektů  10 % 

 zhotovení spodních staveb objektů  5 % 

 rekonstrukce částí objektů  2 % 

 provádění zateplování staveb  2 % 

 provádění zpevněných ploch  2 % 

 rekonstrukce koupelen  2 % 

 zhotovení opěrných stěn   0,5 % 

Hlavní produkty celkem 91,5 % 

   

Vedlejší produkty představují 8,5 % a jedná se především o provádění omítek, provádění 

litých cementových potěrů, provádění tepelných izolací, provádění akustických izolací, 

zhotovení izolací proti zemní vlhkosti, zhotovení sádrokartonových podhledů, obklady 

konstrukcí sádrokartonem, provádění zemních prací, provádění obkladů a dlažeb, 

klempířské konstrukce, zámečnické konstrukce, tesařské konstrukce, obklady kamenem, 

malby a nátěry, vodoinstalační a topenářské práce a elektroinstalační práce.  
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Graf 1 Hlavní a vedlejší produkty 
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UMÍSTĚNÍ NA TRHU 

Podle výše rozloženého procentuálního zobrazení je nejvíce poptávaným produktem 

provádění stavebních objektů na klíč.  

DUOSTAV KB, s. r. o. je regionální, působí v JMK. Společnost je ovlivňována silnou 

konkurencí a to jak ze strany dodavatelů (cenou materiálu, služeb, rychlost dodání, kvalitou 

apod.), tak odběratelů. Kromě toho v oblasti stavebnictví je obecně konkurence veliká.  

Konkurenti, dodavatelé, subdodavatelé 

 

 Největšími konkurenty v regionu Jihomoravský kraj jsou Edmond, s. r. o., St. fa. 

Plus, s. r. o., Vastas, s. r. o., Renova, s. r. o., Kala, s. r. o. 

 Hlavními dodavateli společnosti jsou Dektrade, a. s., Stavospol, s. r. o., Pro – doma 

UH, s. r. o. 

 Subdodavatelé společnosti jsou Petr Švrček, s. r. o., Vodo, topo, plyn Poláček, s. r. 

o., Elektrostředisko, s. r. o., Agtek, s. r. o., RI okna, a. s., Podlahy Blažek, s. r. o., 

Stak – D, s. r. o., Atemit, s. r. o., Benefit, s. r. o. 

Struktura odběratelů 

 Velkými odběrateli jsou Město Kyjov, obec Vacenovice, elektrosvit Svatobořice, 

Project Controls s.r.o. 

 Malými a taktéž hlavními odběrateli jsou investoři individuální výstavby rodinných 

domů.  

DUOSTAV KB, s. r. o. nevyužívá dostatečně reklamu. Nové zákazníky získává na základě 

doporučení předcházejících spokojených zákazníků. Doposud tento postup fungoval. 
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2.2 ANALÝZA STÁVAJÍCÍHO ZPŮSOBU KALKULACÍ 

STÁVAJÍCÍ ZPŮSOBY KLASIFIKACE NÁKLADŮ 

DUOSTAV KB, s. r. o. vede účetnictví dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. ve znění 

pozdějších úprav a předpisů. Používá tedy členění nákladů dle doporučeného účtového 

rozvrhu. Sleduje náklady podle druhu a účelu. 

Pro potřeby kalkulací DUOSTAV KB, s. r. o. rozlišuje náklady přímé (většinou 

jednicové) dle kalkulačního listu (materiálové náklady bez pořízení, náklady na dopravu 

materiálu, cena R položek typu materiál, mzdové náklady, náklady na provoz strojů, ostatní 

přímé náklady, cena R položek typu práce, cena položek bez norem PN) a náklady 

nepřímé (výrobní a správní režie).  

ZPŮSOB VEDENÍ ANALYTICKÉ EVIDENCE NÁKLADŮ V NÁVAZNOSTI NA 

POTŘEBY KALKULACE 

DUOSTAV KB, s. r. o. pro kalkulace zakázek používá speciální SW Build Power od 

skupiny RTS Brno. Tento systém zahrnuje kalkulační vzorec upravený dle oblasti 

podnikání (stavebnictví) a velikosti firmy (viz tabulka č 2 Kalkulační list). 

Software Build Power umožňuje zakázkovou evidenci nákladů (například název každého 

materiálu, pořizovací cenu, měrnou jednotku, množství, slevu, zisk, cenu celkem pro 

každou zakázku). Každá zakázka se eviduje zvlášť v Build Poweru a je taktéž zaevidována 

ve finančním účetnictví. 

Pracovní jízdy jsou zapsané v knize jízd. Zde je zejména rozepsáno, odkud a kam 

zaměstnanec jel, kdy, v kolik hodin vyrazil, v kolik hodin se vrátil, počet ujetých km a jaké 

měl náklady (například strava, ubytování, cesta). 

Docházka se pravidelně eviduje. Vedení společnosti namátkově kontroluje, jestli souhlasí 

zápis se skutečností. Zaznamenává se především datum a čas příchodu a odchodu na 

jednotlivá pracoviště (pracovníci dodělají jednotlivou činnost na zakázce a přejdou na jinou 

stavbu) a druh pracovní činnosti.  
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Tabulka 2 Kalkulační list 
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STRUKTURA NÁKLADŮ V KALKULACI 

Jak vyplývá z tabulky, DUOSTAV KB, s. r. o. v zásadě odděluje jednicové a režijní 

náklady, ale ve struktuře vzorce kromě kalkulovaného zisku jsou také zahrnuty interní 

subdodávky a externí. Z obou se vykalkulovává zisk (viz zisk ze subdodávek). Dále se 

v kalkulaci používá kategorie „teoretický zisk z použitých směrných cen, celkový zisk, 

cena celkem a cena montáže.“ Obě dvě ceny jsou podrobně specifikovány na příslušných 

řádcích, viz tabulka 2. 

Do nákladů na materiál jsou zahrnovány  

 materiálové náklady bez pořízení,  

 náklady na dopravu materiálu,  

 cena R položek typu materiálu (do rozpočtu vkládají vlastní položky (tzv. R-

položky), pokud například požadovanou položku v ceníkové databázi nenaleznou)),  

 dodatečné náklady na pořízení materiálu.  

 ∑  celkové vlastní materiálové náklady 

Mzdové náklady zahrnují  

 mzdy,  

 podíl prací hodnocený časovou složkou mzdy,  

 prémiovou složku mzdy, 

 mzdové náklady, 

 odvody z mezd (zákonná povinnost zaměstnavatele). 

Další složky tvoří náklady na provoz strojů, ostatní přímé náklady, cena R položek typu 

práce, cena položek bez norem. Všechny tyto čtyři položky nejsou blíže specifikovány.  

Přímé náklady jsou pak součtem celkových vlastních materiálových nákladů, mezd, 

podílu prací hodnocený časovou složkou mzdy, prémiové složky mzdy, nákladů na provoz 
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strojů, ostatních přímých nákladů, ceny R položek typu práce a odvodů z mezd. Tento 

kalkulační vzorec není přehledný. Především je to proto, že není dodržený systémový 

přístup (účelový způsob myšlení či řešení problémů, kde jsou zkoumané jevy a procesy 

chápány komplexně v jejich vnitřních a vnějších souvislostech). 

V oblasti režií je sledována výrobní režie a režie správní. Obě dvě jsou nedostatečně 

specifikovány.  

Výrobní režii si firma stanovuje „pevnou“ procentuální sazbou ze součtu mzdových 

nákladů, podílu prací hodnocený časovou složkou mzdy, prémiovou složkou mzdy. Jedná 

se tedy o hrubou mzdu. Dle vyjádření společnosti se tato procentuální sazba mění pouze 

tehdy, pokud se změní výrazněji poměr počtu technicko-hospodářských pracovníků a počtu 

dělnických profesí.  

Výrobní režie je tedy stanovena jako procentní sazba z přímých nákladů a nikoliv jako 

procentuální sazba výrobních režií. Společnost výrobní režii nesleduje. Stejný postup je 

použitý i u režie správní.  

 Správní režie kromě hrubých mezd zahrnuje ostatní přímé náklady, které nikde 

v kalkulačním listě specifikovány nejsou. Navíc je do správní režie zahrnuta režie výrobní. 

Celková režie je součtem režie výrobní a správní. Což je logické, ale s ohledem na výpočet 

správní režie (viz řádek výše), není jasné, proč se do správní režie zahrnuje režie výrobní. 

Nepřímé náklady pak tvoří součet předcházejícího řádku, tedy režií celkem.  

Úplné vlastní náklady, jsou součtem celkových vlastních materiálových nákladů, hrubých 

mezd, odvodů z mezd, nákladů na provoz strojů, ostatních přímých nákladů, ceny R 

položek typu práce a nepřímé náklady (viz tabulka č. 2). S takto sestavenými ÚVN nelze 

určit například položky odpisů.  

Kalkulovaný zisk pak není sestaven jako rozdíl mezi cenou a ÚVN, ale stanovenou 

procentuální sazbou ze součtu podílu prací hodnocený časovou složkou mzdy, prémiovou 
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složkou mzdy, ostatních přímých nákladů, odvodů z mezd, nákladů na provoz strojů, 

výrobní a správní režií. 

Podrobně jsou sledovány interní a externí subdodávky prací i materiálu a je vypočten 

zisk ze subdodávek, ale není řečený jak. 

U teoretického zisku z použitých směrných cen není opět vyjádřeno, z čeho je zjištěn.  

Celkový zisk je formulován jako součet kalkulovaného zisku, zisku ze subdodávek a 

teoretického zisku z použitých směrných cen. 

Cena celkem je součtem podílu prací hodnocený časovou složkou mzdy, prémiovou 

složkou mzdy, ostatních přímých nákladů, cenou R položek typu práce, odvodů z mezd, 

cenou položek bez norem, celkových vlastních materiálových nákladů, mzdových nákladů, 

nákladů na provoz strojů, režii výrobní, režii správní, všechny subdodávky, a celkového 

zisku. 

U ceny montáže z kalkulačního listu není jasné, zda pro montáž byl použitý jiný kalkulační 

list. Poslední dva řádky tabulky č. 2 zachycují cenu celkem a cenu montáže. Přičemž cena 

montáže není zahrnuta do celkové ceny. Podle vyjádření jednatele společnosti se v tomto 

případě sleduje cena montáže zvlášť z důvodu započítání R položky typu páce. Daná práce 

není v ceníkové (normové) databázi. V jiném případě, kdy se sleduje cena montáže zvlášť 

je u položek, u kterých se často mění materiál (například elektrika).  

KRITIKA VZORCE 

Jedná se o kalkulaci sestavovanou od nákladů k ceně, která sice reaguje na specifika a 

především zvyklosti stavební výroby, ale jak však vyplývá z předcházejícího rozboru 

kalkulačního listu má tato metodika celou řadu nedostatků. Za klíčové nedostatky považuji 

zejména následující.  

Oblast režií 

Režie nejsou sledovány jako náklady, ale jsou vypočítávány jako procentuální podíl 

z vybraných nákladů přímých – mzdových. Nelze tedy hovořit o tom, že by firma sledovala 
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výrobní režie, či režie správní a to ani jako fixní náklady a už vůbec ne v rozlišení na 

variabilní náklady a fixní náklady a část těchto režijních nákladů. To neumožňuje v oblasti 

režií jejich rozlišení, sledování a řízení. 

Dalším problémem je fakt, že stávající stav neumožňuje sledovat transportní náklady, které 

významně ovlivňují cenu zakázky a tedy i dosahovaný zisk. Tato skutečnost může 

způsobit, že firma nebude moci vyhodnotit ziskovost zakázky v případě, že klient bude ve 

větší dojezdové vzdálenosti.  

Další problém v oblasti režií spočívá ve skutečnosti, že při započítávání režií DUOSTAV 

KB, s. r. o. výrobní režii započítává jednak jako výrobní režii samostatně a po druhé jejich 

nějakou část (blíže nespecifikovanou) připočítává do režie správní. Není zřejmé, proč do 

výrobní režie se započítávají pouze mzdy. 

 Správní režie zahrnuje kromě mzdových nákladů, ostatních přímých nákladů opět režie 

výrobní (blíže nespecifikované).   

Náklady na provoz strojů 

Problematická je položka náklady na provoz strojů. Z metodiky uváděné v kalkulačním 

listu není zřejmé, jak je vypočtena a jakou metodikou je přidělována. V kalkulačním listu 

není uvedeno, z čeho se skládá, přičemž s ohledem svého zařazení do přímých nákladů by 

měla zahrnovat ekonomický odpis, náklady na pohon, náklady na opravy a údržbu a v 

případě strojů přepravovaných i náklady na transport a odpis v době prostojů, především v 

době transportu. 

Ostatní přímé náklady 

Ostatní přímé náklady nejsou také blíže specifikovány, což zejména ve stavební výrobě 

nelze považovat za vhodný postup. Do těchto nákladů patří například odvoz zeminy 

(náklad na technologickou nákladní dopravu), opotřebení nářadí a měřících přístrojů, 

používání bezpečnostních pomůcek. Je také otázkou, kam se započítávají náklady na 

ochranu bezpečnosti při práci. Zda je DUOSTAV KB, s. r. o. eviduje jednorázově jako 
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výdej materiálu do spotřeby, nebo jej eviduje jako drobný hmotný majetek a kde jsou tyto 

náklady evidovány. 

Ceny interních a externích subdodávek materiálu a prací 

U externích subdodávek prací je jasné, že cena bude vyplývat z výšky faktury. Cena 

interních subdodávek není nijak specifikována a jedná li se o spotřebu polotovarů vlastní 

výroby, měla by být započítána do spotřeby přímého materiálu. Pojem externí subdodávky 

materiálu nejsou nijak specifikovány a není zřejmé, co představují s ohledem na položku 

materiálové náklady bez pořízení a cenu R položek typu materiál. Stejně je nejasná položka 

interní subdodávka prací. Součet interních subdodávek s externími a zjištěním dává 

hodnotu subdodávek celkem. Není však jasné, jak je zjišťován zisk z těchto subdodávek.  

Totéž platí pro Teoretický zisk z použitých směrných cen, kdy není opět jasné, z jakých 

cen je zisk vypočítáván (plánovaný mínus skutečný zisk?) a proč je součástí výpočtu 

celkového zisku.  

Celková cena jako součet jednotlivých problematických položek je sama o sobě velký 

problém. Na trhu montovaných staveb RD mají jednotlivé typy domů, základní orientační 

cenu a z ní by měla firma vycházet. Tedy používat kalkulací od ceny k zisku.  

2.3  KALKULAČNÍ SYSTÉM 

Používaný kalkulační systém lze považovat za následující: DUOSTAV KB, s. r. o. 

sestavuje kalkulaci předběžnou na každou zakázku. Tato kalkulace má charakter normové, 

poněvadž je z poměrně přesných norem spotřeby viz například „Rozpis do sborníku potřeb 

a nákladů“, kde se objevuje spotřeba na jednici (například normohodina) a sazba za jednici 

v Kč. Tím se vypočítá normovaná spotřeba v Kč. Stejně se postupuje i u materiálu, kde se 

používá kromě spotřeby v měrných jednotkách i cena za měrnou jednotku. Není však 

zřejmé, co všechno je do této ceny zahrnuto. V „rozpisu do sborníku potřeb a nákladů“ se 

nikde neobjevují režie. Takto stanovená kalkulace má charakter kalkulace spíše plánové, 

než propočtové, ovšem problémem zůstává způsob zachycení režií 
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Specifika stavební výroby umožňují sledovat průběh stavby (zakázky), která je evidována 

ve stavebním deníku, který zachycuje odchylky od rozpočtu i jejich příčiny. Stavbyvedoucí 

se snaží eliminovat negativní odchylky od rozpočtu (zvýšení ceny, prodloužení času). U 

větších zakázek probíhá kontrolní den, kterého se zúčastňuje i investor, který tak průběžně 

kontroluje, zda se průběh zakázky kryje s rozpočtovanými náklady. Proto každá odchylka 

od rozpočtu včetně příčin vzniku je známá velmi rychle jak realizátorovi, tak investorovi, 

především v případě, že očekávaný rozpočet bude překročený. Výsledná kalkulace se tady 

shoduje s poslední operativní kalkulací, jejíž parametry nastaví změny v kalkulaci 

normové. Tento způsob používání kalkulačního systému odpovídá plně specifikům 

stavební výroby. 

 Ještě před realizací zakázky je zákazníkovi nabídnuta její cena, buď ve formě výběrového 

řízení, nebo v podobě stínové kalkulace (vyjednávaní, zákazník, realizátor). Bylo by 

vhodné, aby firma používala retrográdní způsob kalkulace, tedy od ceny k zisku. 

Sestavený kalkulační list (viz tabulka č 2) jakkoliv bude rozepsán do časového plánu 

realizace zakázky, bude umožňovat kontrolu prováděných prací, respektive růstu nákladů a 

jejich porovnávání s kalkulací. „Rozpis do sborníku potřeb a nákladů“ je velmi podrobný a 

může být chápán jako východisko pro sledování růstu nákladů v čase. Může se porovnávat 

cena dle rozpočtu s hodnotami kalkulačního listu a sledovat, zda se skutečnost odchyluje od 

rozpočtu a zda ten odpovídá nákladů stanovený v kalkulačním listu. V „Rozpisu do 

sborníku potřeb a nákladů“ jsou uváděny rozpočtované ceny, které v některých případech 

zahrnují podíly režií, ovšem ani zde není zřejmé, jak byly režie vypočteny. Rozpis je 

stanovován na základě využití CU kalkul. CU kalkul používá informace z kalkulačního 

listu a z kalkulace sestavuje rozpočet. Ovšem je sestavován na výrazně detailnější úrovni, 

než je kalkulační list. Většina nedostatků kalkulačního listu se však přenáší do rozpočtu.  
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3 NÁVRHY ŘEŠENÍ A DOPORUČENÍ 

Z provedených analýz vyplynula celá řada nedostatků plynoucích z toho, že zejména u 

kalkulačního listu jako východiska pro sestavení rozpočtu zakázky i ceny zakázky nebyly 

důsledně dodrženy pravidla pro zachycování jednotlivých druhů nákladů. 

V kalkulačním listu firma sleduje zisky (zisk ze subdodávek, teoretický zisk) u nichž není 

zřejmé, jak byl stanoven, neboť je popisován jako součet jednotlivých subdodávek a tedy 

pro jeho výpočet chybí hodnota nákladů. Použití kalkulace od nákladů k ceně neodpovídá 

způsobu nabízení zakázky investorovi.  

Na základě zjištěných skutečností, doporučuji tyto nedostatky odstranit 

PŘÍMÉ NÁKLADY 

V kalkulaci přímé náklady nespecifikují odpisy, které jsou pravděpodobně zahrnuty do 

nákladů na provoz. Doporučuji sledovat odpisy jako část přímých nákladů (odpisy strojů a 

zařízení, které se používají pro výrobu). Ostatní odpisy je možno zařadit do správní režie.  

Položka ostatní přímé náklady musí být také rozčleněna alespoň na úrovni základních 

skupin ostatních přímých nákladů (například opotřebování nářadí a nástrojů, jejichž cena 

nedosahuje pořizovací ceny za dlouhodobý hmotný majetek a jeho doba použitelnosti je 

menší než jeden rok). Dále do této skupiny dle mého názoru patří i předepsané pomůcky na 

bezpečnost práce a náklady na zdravotní a sociální pojištění placené zaměstnavatelem z 

objemu přímých mezd. 

NEPŘÍMÉ NÁKLADY 

 

V kalkulačním vzorci jsou režie členěny na výrobní a správní. Doporučuji rozšířit 

klasifikaci režií o režii transportní.  

Doporučuji tyto tři druhy režií sledovat v členění na variabilní a fixní část, kde zejména u 

výrobní a transportní režie bude jednoznačné, jaká část tato nákladů je přímo vynaložená na 

příslušnou zakázku a které části těchto režií mají fixní charakter. To dále umožní, aby firma 

mohla využívat efektu z plynoucího poklesu fixních nákladů na jednici. Jednalo by se tedy 

o zakázku v případě vyššího počtu zakázek. 



 

43 

 

Transportní náklady  

Transportní náklady tvoří ve stavební společnosti značnou část nákladů a je důležité je 

sledovat. Transportní náklady jsou různé podle toho, o jaký prostředek se jedná, jaká byla 

skutečná vzdálenost, opotřebení (dopravního) prostředku, cenou pohonných hmot, 

nečekanými náklady jako například zpoždění zakázky z důvodu opravy silnice (objížďka), 

mzdy řidičů a jiné. Ovlivňují tak cenu zakázky i dobu realizace. 

Doporučuji sledovat transportní náklady. Kalkulace umožní zjistit, jak vzdálenost zakázky 

ovlivňuje výšku nákladů – jestli při použití tržní ceny společnost ještě dosáhne zisk. 

Způsob zachycování výrobní a správní režie 

Kalkulační list zahrnuje výrobní režii a správní režii. Do správní režie je však znovu 

započítána výrobní režie, takže se v kalkulaci objevuje 2x. Při postupu přidělování režie na 

zakázku firma volí netypický způsob alokace režií, protože je vyčísluje jako pevné procento 

z přímých nákladů. Doporučuji, aby se režie sledované podle druhu na výrobní, transportní 

a správní vyčíslovaly celkově (za firmu, jako celek) a pro jejich přiřazení k zakázce se 

používala technika rozpočtové základny. Rozpočtovou základnou správní režie by byly 

mzdy (respektive tržby), u transportní režie počet ujetých kilometrů a u výrobní režie 

hodina práce na zakázku.  

Také je možné přiřazovat fixní náklady na rozpočtovou základnu variabilních nákladů (pro 

fixní výrobní režii zvolit režii, která bude rozpočtovou základnu variabilní režie), nebo FN 

přiřadit na zakázku (počet zakázek). Pomocí tohoto návrhu firma bude moci jednotlivé 

režie sledovat. 

Retrográdní kalkulace 

S ohledem na specifika stavební výroby, kdy klientovi je v rámci realizace zakázky 

nabízená cenová kalkulace, je třeba, aby firma používala kalkulaci retrográdní – tedy od 

ceny k zisku. Doporučuji použít retrográdní kalkulační vzorec oddělující fixní a variabilní 

náklady.  
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Podstatou kalkulace variabilních nákladů je oddělení nákladů variabilních a fixních 

nákladů. Kalkulovanému výkonu se přičítají pouze náklady variabilní. To umožňuje 

respektovat rozdílný charakter fixních nákladů a jejich primární vazbu k časovému období.  

Tabulka 3 Upravená kalkulace 

CENA       

  ZÁKLADNÍ CENA Základní cena výkonu 2180 

  SLEVY Dočasná cenová zvýhodnění, slevy 0 

    Cena po úpravách 2180 

VN       

  MATERIÁL Materiálové náklady bez pořízení 1670 

    Náklady na dopravu materiálu 318 

    Cena R položek typu materiál 0 

∑   Celkové vlastní materiálové náklady 1988 

        

  MZDY Hrubé mzdy bez prémiové složky mezd 39 

    Prémiová složka mzdy 9 

∑   Hrubé mzdy 48 

        

  VARIABILNÍ REŽIE Náklady na provoz strojů 48 

    Ostatní přímé náklady 0 

    Cena R položek typu práce 0 

    Cena položek bez norem 0 

∑   Variabilní režie celkem 48 

FN       

  REŽIE Režie výrobní 27 

    Režie správní 32 

    Režie transportní 0 

∑   Nepřímé náklady 59 

        

ZISK ZISK Rozdíl ceny a nákladů (FN + VN) 37 
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Výhody a nevýhody kalkulace variabilních nákladů 

Z hlediska kontroly nákladů umožní kalkulace VN stanovení nákladového úkolu na 

kalkulační jednici a sledování vzniku a eliminaci odchylek od tohoto úkolu - usnadňuje 

řízení hospodárnosti. Řízení FN umožňuje zaměřit se na sledovanost režijních nákladů 

s cílem optimální využití kapacit. Oddělení fixní a variabilní složky režie je předpokladem 

existence alternativních (přepočtených) rozpočtů. (17) 

K nevýhodám kalkulace VN patří zejména pracnost a obtížnost odlišení variabilní a fixní 

složky režie. Tuto situaci dále komplikují časté změny nabídky služeb. (17) Společnost 

DUOSTAV KB, s. r. o. však nemají časté změny nabídky služeb, tak se jich tato nevýhoda 

netýká. 

STÁVAJÍCÍ ZPŮSOB KALKULACE 

Kalkulace zakázky je v podstatě kalkulací předběžnou. Větší část z ní je sestavena na 

základě technicko-hospodářských norem, má charakter kalkulace normové. V průběhu 

realizace zakázky může docházet (a ve stavební firmě také často dochází) k odchylkám 

způsobeným objektivní situací (například problematické podloží - základ budovy). Na tyto 

mimořádné náklady musí být do kalkulace ceny zahrnuta skrytá rezerva (například do 

zvýšeného počtu normohodin, či spotřeby materiálu). 
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KALKULAČNÍ SYSTÉM 

Ke specifiku stavební výroby patří pravidelná kontrola plnění zakázky. Z hlediska 

kalkulačního systému se jedná o kalkulaci operativní, kterým se zjišťuje, zda došlo 

k odchylce od normy. Zatímco úspora nákladů vytváří potencionální zdroj zisku, je zřejmé, 

že u překročení nákladů musí být po této kontrolní etapě provedena opatření. Tento 

prostředek zpřesní skutečné náklady a zároveň upozorní na to, že realizací takovéto 

zakázky může dojít ke snížení zisku. Výsledná kalkulace je intervalová a je zakázku od 

zakázky odlišná, především délkou intervalu. Tento systém není třeba měnit, jen je 

nezbytné, aby management i stavbyvedoucí chápaly kontrolní den i stavební deník i 

z ekonomického pohledu (prodlužování délky stavby, záměny materiálu, …) mohou 

znamenat snížení zisku ze zakázky.  

Protože tyto 2 doporučení (kalkulace a kalkulační systém) znamenají získávání reálných 

informací nezbytnost pro rozhodování a řízení, může společnost stanovit své zakázky podle 

výšky skutečně dosahovaného zisku. V rámci získávání zakázek může preferovat takové, 

které ji umožňují dosahovat skutečných zisků, nikoliv předpokládaných. Tím rozhodování 

o účasti v nabídkových řízeních i využívání jejich kapacit přestane mít odborný charakter a 

bude dosaženo profesionálnějšímu přístupu k rozhodování. V současné době společnost při 

přijetí zakázky neví, jaký zisk na ní může být realizován. Což znamená, že její výrobní 

kapacita může být čerpána na zakázky, které jsou pro ni ztrátové. Přitom bude odmítat 

zakázky, které mohou být lukrativní a to proto, že už nebude mít dostatečnou výrobní 

kapacitu. Tím může dosahovat vyššího zisku za společnost jako celek. 
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ZÁVĚR 

Předkládaná bakalářská práce je zpracována na téma „Kalkulace nákladů výkonu v 

podmínkách vybraného podnikatelského subjektu.“ Cílem práce bylo navrhnout doporučení 

a opatření umožňující optimalizaci stávající kalkulace nákladů výkonu s přihlédnutím ke 

specifikům podnikatelského subjektu a oblasti podnikání na základě provedeného rozboru. 

Aby mohl tento cíl splněn, musela jsem se podrobně seznámit především s problematikou 

kalkulací (viz kapitola 1). Součástí této kapitoly bylo nastudování základních teoretických 

metod poznání. 

Pro úspěšné zpracování analytické části práce (viz kapitola 2), jsem se seznámila se 

společností DUOSTAV KB, s. r. o. a specifiky jejího podnikání – stavební výrobou.  

Tyto poznatky jsem využila ve vlastní analytické části. Provedla jsem analýzu klasifikace 

nákladů, strukturu kalkulačního vzorce, způsobu přičítání režijních nákladů na kalkulační 

jednici a množství i používaný kalkulační systém.  

Z analýz vyplynula řada nedostatků, z nichž za nejvážnější považuji skutečnost, že 

DUOSTAV KB s. r. o., zaměňuje cenovou kalkulaci (která se používá pro nabídkové 

řízení) s cenou zakázky (podíly režií jsou prostřednictvím používaného SW zahrnuty do 

ceny jednotlivých položek cenové kalkulace). Firma proto nepoužívá v rámci členění 

nákladů možnost rozlišit a sledovat režie, ani možnost přiřazovat je určitou technikou na 

jednici. Tím se zbavuje možnosti režií náklady řídit. Rovněž u klasifikace nákladů podle 

druhu firma nepoužívá dostatečně podrobné hledisko kalkulací. Používaný kalkulační 

systém vychází z normové kalkulace a souhlasí se specifiky oboru podnikání, zahrnuje 

kalkulaci operativní, ale výslednou kalkulaci v podstatě nepoužívá. Na základě těchto 

zjištění, která nejsou výsledkem specifik oboru podnikání, jsem navrhla klíčová doporučení 

v oblasti přímých nákladů, režijních nákladů, kalkulačního systému a způsobu kalkulace. 
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Objekt:
Stavba: List č.1

SO-01 Novostavba obchodu s vínem-výst.sklad.haly
1533 Rozšíření areálu Vinařství Dufek ve Svatobořicích

Datum tisku: 9.5.2016
Základní rozpočet

Rozpočet: 1 Stavební řešení

Rozpis do sborníku pot řeb a náklad ů
1 121 10-1100.R00 Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, p řemístění do 50 m

Cena v rozpo čtu v CÚ Kalkul 65,93 Kč
MJ m3 57,9150

3818,34KčMnožství 57,9150
Mzdy

Číslo profese Nh Sazba Kč CelkemNázev

411104 0,04900 79,50 3,90 225,61KOPÁČ - třída 4

441006 0,04620 88,70 4,10 237,33ŘIDIČ STROJŮ - třída 6

0,09520 8,00 463,32Mzdy celkem  . . . . . . . . . . . . . . . 

Stroje

Číslo stroje Sh Sazba Kč CelkemNázev

010431170700 0,03860 876,00 33,81 1958,31Rypadlo lopat.traktorové 0,24 

0,03860 33,81 1958,11Stroje celkem  . . . . . . . . . . . . . . . 

Materiál Mzdy Stroje OPN Odvody Přímé Režie spr. Režie výr. Zisk Cena celkem

0,00 9,83 33,81 0,00 3,34 46,98 6,48 5,41 7,06 65,93

0,00 569,30 1958,11 0,00 193,44 2720,85 375,29 313,32 408,88 3818,34

2 131 20-1112.R00 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJN Ě

Cena v rozpo čtu v CÚ Indiv 160,00 Kč
MJ m3 181,5000

29040,00KčMnožství 181,5000
Mzdy

Číslo profese Nh Sazba Kč CelkemNázev

220006 0,06000 88,70 5,32 965,94ŘIDIČ RYPADEL - třída 6

411104 0,05000 79,50 3,98 721,46KOPÁČ - třída 4

0,11000 9,30 1687,95Mzdy celkem  . . . . . . . . . . . . . . . 

Stroje

Číslo stroje Sh Sazba Kč CelkemNázev

010431180400 0,06000 724,00 43,44 7884,36Rypadlo lopat.traktorové 1 m3  

0,06000 43,44 7884,36Stroje celkem  . . . . . . . . . . . . . . . 

Materiál Mzdy Stroje OPN Odvody Přímé Režie spr. Režie výr. Zisk Cena celkem

0,00 11,44 43,44 0,00 3,89 58,77 7,54 6,29 87,40 160,00

0,00 2076,36 7884,36 0,00 706,04 10666,76 1368,51 1141,64 15863,10 29040,00

3 131 20-1119.R00 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3
Cena v rozpo čtu v CÚ Kalkul 16,76 Kč

MJ m3 54,4500
912,58KčMnožství 54,4500

Mzdy

Číslo profese Nh Sazba Kč CelkemNázev

220006 0,00410 88,70 0,36 19,80ŘIDIČ RYPADEL - třída 6

411106 0,03900 88,70 3,46 188,36KOPÁČ - třída 6

0,04310 3,82 208,00Mzdy celkem  . . . . . . . . . . . . . . . 

Stroje

Číslo stroje Sh Sazba Kč CelkemNázev

010431180400 0,00410 724,00 2,97 161,63Rypadlo lopat.traktorové 1 m3  

0,00410 2,97 161,72Stroje celkem  . . . . . . . . . . . . . . . 

Materiál Mzdy Stroje OPN Odvody Přímé Režie spr. Režie výr. Zisk Cena celkem

0,00 4,70 2,97 0,00 1,60 9,27 3,10 2,59 1,80 16,76

0,00 255,92 161,72 0,00 87,12 504,75 168,80 141,03 98,01 912,58

4 132 20-1212.R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJN Ě

Cena v rozpo čtu v CÚ Indiv 210,00 Kč
MJ m3 100,3025

21063,52KčMnožství 100,3025
Mzdy

Číslo profese Nh Sazba Kč CelkemNázev

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



Objekt:
Stavba: List č.2

SO-01 Novostavba obchodu s vínem-výst.sklad.haly
1533 Rozšíření areálu Vinařství Dufek ve Svatobořicích

Datum tisku: 9.5.2016
Základní rozpočet

Rozpočet: 1 Stavební řešení

220006 0,08000 88,70 7,10 711,75ŘIDIČ RYPADEL - třída 6

411104 0,08000 79,50 6,36 637,92KOPÁČ - třída 4

0,16000 13,46 1350,07Mzdy celkem  . . . . . . . . . . . . . . . 

Stroje

Číslo stroje Sh Sazba Kč CelkemNázev

010431180400 0,08000 724,00 57,92 5809,52Rypadlo lopat.traktorové 1 m3  

0,08000 57,92 5809,52Stroje celkem  . . . . . . . . . . . . . . . 

Materiál Mzdy Stroje OPN Odvody Přímé Režie spr. Režie výr. Zisk Cena celkem

0,00 16,56 57,92 0,00 5,63 80,11 10,91 9,11 109,87 210,00

0,00 1661,01 5809,52 0,00 564,70 8035,23 1094,30 913,76 11020,24 21063,52

5 132 20-1219.R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3
Cena v rozpo čtu v CÚ Kalkul 26,50 Kč

MJ m3 30,0907
797,40KčMnožství 30,0907

Mzdy

Číslo profese Nh Sazba Kč CelkemNázev

220006 0,00100 88,70 0,09 2,67ŘIDIČ RYPADEL - třída 6

411106 0,06900 88,70 6,12 184,16KOPÁČ - třída 6

419004 0,01400 79,50 1,11 33,49STAVEBNÍ DĚLNÍK - třída 4

0,08400 7,32 220,26Mzdy celkem  . . . . . . . . . . . . . . . 

Stroje

Číslo stroje Sh Sazba Kč CelkemNázev

010431180400 0,00100 724,00 0,72 21,79Rypadlo lopat.traktorové 1 m3  

0,00100 0,72 21,67Stroje celkem  . . . . . . . . . . . . . . . 

Materiál Mzdy Stroje OPN Odvody Přímé Režie spr. Režie výr. Zisk Cena celkem

0,00 9,00 0,72 0,00 3,06 12,78 5,93 4,95 2,84 26,50

0,00 270,82 21,67 0,00 92,08 384,56 178,44 148,95 85,46 797,40

6 139 60-1102.R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornin ě tř. 3
Cena v rozpo čtu v CÚ Indiv 840,00 Kč

MJ m3 58,6200
49240,80KčMnožství 58,6200

Mzdy

Číslo profese Nh Sazba Kč CelkemNázev

411100 3,53300 84,40 298,19 17479,62KOPÁČ

3,53300 298,19 17479,90Mzdy celkem  . . . . . . . . . . . . . . . 

Materiál Mzdy Stroje OPN Odvody Přímé Režie spr. Režie výr. Zisk Cena celkem

0,00 366,77 0,00 0,00 124,70 491,47 241,61 201,72 -94,80 840,00

0,00 21500,06 0,00 0,00 7309,91 28809,97 14163,18 11824,83 -5557,18 49240,80

7 151 10-1102.R00 Pažení a rozep ření stěn rýh - p říložné - hl. do 4m
Cena v rozpo čtu v CÚ Indiv 140,22 Kč

MJ m2 78,2000
10965,20KčMnožství 78,2000

Hmoty

Číslo materiálu MJ Spotřeba Cena/MJ Kč Celkem PořízeníNázev Hmotnost

05213010 m3 0,00045 1907,00 0,86 67,11 0,12Výřez pilařský SM/JD do 19 cm, 0,00029

15463210 t 0,00033 24600,00 8,12 634,83 0,87Pažnice Union 11320 profil číslo 0,00033

54872850.A kus 0,02940 17,50 0,51 40,23 0,05Svora lešení  (kramle) 0,00001

60596001 m3 0,00040 5740,00 2,30 179,55 0,09Řezivo - prkna 0,00022

11,79 921,98 1,12Materiál celkem  . . . . . . . . . . . . . 0,00086

Mzdy

Číslo profese Nh Sazba Kč CelkemNázev

411100 0,14400 84,40 12,15 950,41KOPÁČ

411106 0,33500 88,70 29,71 2323,67KOPÁČ - třída 6

0,47900 41,86 3273,45Mzdy celkem  . . . . . . . . . . . . . . . 

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



Objekt:
Stavba: List č.3

SO-01 Novostavba obchodu s vínem-výst.sklad.haly
1533 Rozšíření areálu Vinařství Dufek ve Svatobořicích

Datum tisku: 9.5.2016
Základní rozpočet

Rozpočet: 1 Stavební řešení

OPN

Číslo OPN Kč CelkemNázev

002 13,09 1023,85Ostatní technologická doprava

13,09 1023,64OPN celkem . . . . . . . . . . . . . . . . 

Materiál Mzdy Stroje OPN Odvody Přímé Režie spr. Režie výr. Zisk Cena celkem

12,91 51,50 0,00 13,09 17,51 95,01 39,49 28,33 -22,61 140,22

1009,56 4027,30 0,00 1023,64 1369,28 7429,78 3088,12 2215,41 -1768,10 10965,20

8 151 10-1112.R00 Odstran ění pažení st ěn rýh - p říložné - hl. do 4 m
Cena v rozpo čtu v CÚ Indiv 81,83 Kč

MJ m2 78,2000
6399,11KčMnožství 78,2000

Mzdy

Číslo profese Nh Sazba Kč CelkemNázev

411106 0,32700 88,70 29,00 2268,18KOPÁČ - třída 6

0,32700 29,00 2267,80Mzdy celkem  . . . . . . . . . . . . . . . 

Materiál Mzdy Stroje OPN Odvody Přímé Režie spr. Režie výr. Zisk Cena celkem

0,00 35,67 0,00 0,00 12,13 47,80 23,50 19,62 -9,09 81,83

0,00 2789,39 0,00 0,00 948,57 3737,96 1837,70 1534,28 -710,84 6399,11

9 162 20-1102.R00 Vodorovné p řemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m
Cena v rozpo čtu v CÚ Kalkul 32,44 Kč

MJ m3 340,4225
11043,31KčMnožství 340,4225

Mzdy

Číslo profese Nh Sazba Kč CelkemNázev

419004 0,06000 79,50 4,77 1623,82STAVEBNÍ DĚLNÍK - třída 4

441006 0,01400 88,70 1,24 422,74ŘIDIČ STROJŮ - třída 6

0,07400 6,01 2045,94Mzdy celkem  . . . . . . . . . . . . . . . 

Stroje

Číslo stroje Sh Sazba Kč CelkemNázev

020230200100 0,01080 938,00 10,13 3448,62Dozer Komatsu D 41

0,01080 10,13 3448,48Stroje celkem  . . . . . . . . . . . . . . . 

Materiál Mzdy Stroje OPN Odvody Přímé Režie spr. Režie výr. Zisk Cena celkem

0,00 7,39 10,13 0,00 2,51 20,03 4,87 4,06 3,48 32,44

0,00 2515,72 3448,48 0,00 854,46 6818,66 1657,86 1382,12 1184,67 11043,31

10 162 70-1105.R00 Vodorovné p řemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m
Cena v rozpo čtu v CÚ Kalkul 242,61 Kč

MJ m3 298,1474
72333,54KčMnožství 298,1474

Mzdy

Číslo profese Nh Sazba Kč CelkemNázev

441006 0,01100 88,70 0,98 290,90ŘIDIČ STROJŮ - třída 6

0,01100 0,98 292,18Mzdy celkem  . . . . . . . . . . . . . . . 

Stroje

Číslo stroje Sh Sazba Kč CelkemNázev

020230200100 0,00520 938,00 4,88 1454,24Dozer Komatsu D 41

0,00520 4,88 1454,96Stroje celkem  . . . . . . . . . . . . . . . 

OPN

Číslo OPN Kč CelkemNázev

001 146,42 43654,88Technologická nákladní doprava

146,42 43654,74OPN celkem . . . . . . . . . . . . . . . . 

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



Objekt:
Stavba: List č.4

SO-01 Novostavba obchodu s vínem-výst.sklad.haly
1533 Rozšíření areálu Vinařství Dufek ve Svatobořicích

Datum tisku: 9.5.2016
Základní rozpočet

Rozpočet: 1 Stavební řešení

Materiál Mzdy Stroje OPN Odvody Přímé Režie spr. Režie výr. Zisk Cena celkem

0,00 1,21 4,88 146,42 0,41 152,92 63,03 0,67 25,99 242,61

0,00 360,76 1454,96 43654,74 122,24 45592,70 18792,23 199,76 7748,85 72333,54

11 167 10-1102.R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3
Cena v rozpo čtu v CÚ Kalkul 51,16 Kč

MJ m3 298,1474
15253,22KčMnožství 298,1474

Mzdy

Číslo profese Nh Sazba Kč CelkemNázev

220006 0,01700 88,70 1,51 449,58ŘIDIČ RYPADEL - třída 6

419004 0,02600 79,50 2,07 616,27STAVEBNÍ DĚLNÍK - třída 4

441006 0,01000 88,70 0,89 264,46ŘIDIČ STROJŮ - třída 6

0,05300 4,47 1332,72Mzdy celkem  . . . . . . . . . . . . . . . 

Stroje

Číslo stroje Sh Sazba Kč CelkemNázev

010131182000 0,00820 909,00 7,45 2222,33Rypadlo lopatové kolové UNEX 

140131370400 0,00500 1693,00 8,47 2523,82Univerzální nosič kolový 

161266004800 0,02260 47,40 1,07 319,39Transportér pásový dl. 8 m TP

0,03580 16,99 5065,52Stroje celkem  . . . . . . . . . . . . . . . 

OPN

Číslo OPN Kč CelkemNázev

001 10,31 3074,97Technologická nákladní doprava

10,31 3073,90OPN celkem . . . . . . . . . . . . . . . . 

Materiál Mzdy Stroje OPN Odvody Přímé Režie spr. Režie výr. Zisk Cena celkem

0,00 5,49 16,99 10,31 1,87 34,66 8,00 3,02 5,48 51,16

0,00 1636,83 5065,52 3073,90 557,54 10333,79 2385,18 900,41 1633,85 15253,22

12 171 20-1201.R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku p řes 2m
Cena v rozpo čtu v CÚ Kalkul 11,20 Kč

MJ m3 298,1474
3339,25KčMnožství 298,1474

Mzdy

Číslo profese Nh Sazba Kč CelkemNázev

441006 0,00900 88,70 0,80 238,01ŘIDIČ STROJŮ - třída 6

0,00900 0,80 238,52Mzdy celkem  . . . . . . . . . . . . . . . 

Stroje

Číslo stroje Sh Sazba Kč CelkemNázev

020230200100 0,00800 938,00 7,50 2237,30Dozer Komatsu D 41

0,00800 7,50 2236,11Stroje celkem  . . . . . . . . . . . . . . . 

Materiál Mzdy Stroje OPN Odvody Přímé Režie spr. Režie výr. Zisk Cena celkem

0,00 0,98 7,50 0,00 0,33 8,81 0,65 0,54 1,20 11,20

0,00 292,18 2236,11 0,00 98,39 2626,68 193,80 161,00 357,78 3339,25

13 199 00-0002.R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4
Cena v rozpo čtu v CÚ Indiv 0,00 Kč

MJ m3 298,1474
0,00KčMnožství 298,1474

OPN

Číslo OPN Kč CelkemNázev

003 157,30 46898,59Poplatek za skládku

157,30 46898,59OPN celkem . . . . . . . . . . . . . . . . 

Materiál Mzdy Stroje OPN Odvody Přímé Režie spr. Režie výr. Zisk Cena celkem

0,00 0,00 0,00 157,30 0,00 157,30 66,85 0,00 -224,15 0,00

0,00 0,00 0,00 46898,59 0,00 46898,59 19931,15 0,00 -66829,74 0,00

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



Objekt:
Stavba: List č.5

SO-01 Novostavba obchodu s vínem-výst.sklad.haly
1533 Rozšíření areálu Vinařství Dufek ve Svatobořicích

Datum tisku: 9.5.2016
Základní rozpočet

Rozpočet: 1 Stavební řešení

14 174 10-1101.R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutn ěním
Cena v rozpo čtu v CÚ Kalkul 88,80 Kč

MJ m3 69,4688
6168,83KčMnožství 69,4688

Mzdy

Číslo profese Nh Sazba Kč CelkemNázev

419004 0,17000 79,50 13,52 938,87STAVEBNÍ DĚLNÍK - třída 4

441000 0,01000 84,40 0,84 58,63ŘIDIČ STROJŮ

441006 0,02200 88,70 1,95 135,56ŘIDIČ STROJŮ - třída 6

0,20200 16,31 1133,04Mzdy celkem  . . . . . . . . . . . . . . . 

Stroje

Číslo stroje Sh Sazba Kč CelkemNázev

020230200100 0,02000 938,00 18,76 1303,23Dozer Komatsu D 41

044153250100 0,00870 88,10 0,77 53,25Válec vibrační vedený  VVV 

047151001100 0,13920 62,10 8,64 600,51Pěch vibrační 3 kW 330x280 mm

0,16790 28,17 1956,94Stroje celkem  . . . . . . . . . . . . . . . 

Materiál Mzdy Stroje OPN Odvody Přímé Režie spr. Režie výr. Zisk Cena celkem

0,00 20,06 28,17 0,00 6,82 55,05 13,21 11,03 9,51 88,80

0,00 1393,54 1956,94 0,00 473,78 3824,26 917,68 766,24 660,65 6168,83

15 174 10-1102.R00 Zásyp ru ční se zhutn ěním
Cena v rozpo čtu v CÚ Indiv 281,55 Kč

MJ m3 13,2213
3722,46KčMnožství 13,2213

Mzdy

Číslo profese Nh Sazba Kč CelkemNázev

411104 0,39000 79,50 31,01 409,93KOPÁČ - třída 4

419004 0,84900 79,50 67,50 892,38STAVEBNÍ DĚLNÍK - třída 4

1,23900 98,51 1302,43Mzdy celkem  . . . . . . . . . . . . . . . 

Stroje

Číslo stroje Sh Sazba Kč CelkemNázev

047151001100 0,11300 62,10 7,02 92,78Pěch vibrační 3 kW 330x280 mm

0,11300 7,02 92,81Stroje celkem  . . . . . . . . . . . . . . . 

Materiál Mzdy Stroje OPN Odvody Přímé Režie spr. Režie výr. Zisk Cena celkem

0,00 121,16 7,02 0,00 41,19 169,37 79,82 66,64 -34,28 281,55

0,00 1601,89 92,81 0,00 544,59 2239,29 1055,32 881,07 -453,23 3722,46

16 181 30-1104.R00 Rozprost ření ornice, rovina, tl. 20-25 cm,do 500m2
Cena v rozpo čtu v CÚ Indiv 73,58 Kč

MJ m2 70,0000
5150,60KčMnožství 70,0000

Mzdy

Číslo profese Nh Sazba Kč CelkemNázev

419004 0,33200 79,50 26,39 1847,58STAVEBNÍ DĚLNÍK - třída 4

0,33200 26,39 1847,30Mzdy celkem  . . . . . . . . . . . . . . . 

Materiál Mzdy Stroje OPN Odvody Přímé Režie spr. Režie výr. Zisk Cena celkem

0,00 32,46 0,00 0,00 11,04 43,50 21,38 17,85 -9,15 73,58

0,00 2272,20 0,00 0,00 772,80 3045,00 1496,60 1249,50 -640,50 5150,60

17 273 32-1321.R00 Železobeton základových desek C 20/25
Cena v rozpo čtu v CÚ Kalkul 2180,15 Kč

MJ m3 41,0109
89409,91KčMnožství 41,0109

Hmoty

Číslo materiálu MJ Spotřeba Cena/MJ Kč Celkem PořízeníNázev Hmotnost

08211320 m3 0,09150 38,00 3,48 142,59 0,00Voda pitná - vodné 0,00000

58922222 m3 1,01000 1650,00 1666,50 68344,66 318,15Beton tř.C 20/25 z PC fr.do 22 2,52500

693660193 m2 0,00551 11,80 0,07 2,67 0,00Textilie netkaná GETEX šíře 200 0,00000

1670,05 68490,25 318,15Materiál celkem  . . . . . . . . . . . . . 2,52500

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



Objekt:
Stavba: List č.6

SO-01 Novostavba obchodu s vínem-výst.sklad.haly
1533 Rozšíření areálu Vinařství Dufek ve Svatobořicích

Datum tisku: 9.5.2016
Základní rozpočet

Rozpočet: 1 Stavební řešení

Mzdy

Číslo profese Nh Sazba Kč CelkemNázev

411500 0,21100 84,40 17,81 730,34BETONÁŘ

412206 0,02300 88,70 2,04 83,67MONTÁŽNÍK PREFA,VAZAČ 

419004 0,24600 79,50 19,56 802,05STAVEBNÍ DĚLNÍK - třída 4

0,48000 39,41 1616,24Mzdy celkem  . . . . . . . . . . . . . . . 

Stroje

Číslo stroje Sh Sazba Kč CelkemNázev

048175280100 0,04410 49,50 2,18 89,52Ponorný vibrátor .03 M WAC 

080165191400 0,01960 2330,00 45,67 1872,89Čerpadlo betonářské kolové 

0,06370 47,85 1962,37Stroje celkem  . . . . . . . . . . . . . . . 

Materiál Mzdy Stroje OPN Odvody Přímé Režie spr. Režie výr. Zisk Cena celkem

1988,19 48,47 47,85 0,00 16,48 2100,99 31,93 26,66 20,57 2180,15

81537,46 1987,80 1962,37 0,00 675,86 86163,49 1309,48 1093,35 843,59 89409,91

18 273 35-1215.R00 Bedn ění stěn základových desek - z řízení
Cena v rozpo čtu v CÚ Kalkul 617,55 Kč

MJ m2 18,2000
11239,41KčMnožství 18,2000

Hmoty

Číslo materiálu MJ Spotřeba Cena/MJ Kč Celkem PořízeníNázev Hmotnost

24551823.A l 0,05000 27,00 1,35 24,57 0,18SEPAREN prostředek 0,00005

53301710.A m2 1,00000 140,00 140,00 2548,00 5,04Bednění stěnové NOE SL 2000 0,03900

53301750.A m 0,60000 11,50 6,90 125,58 0,25Trubka distanční z plastu d 0,00011

53301755.A kus 4,00000 2,08 8,32 151,42 0,28Ucpávka těsnicí f lexibilní d 22 0,00004

156,57 2849,57 5,74Materiál celkem  . . . . . . . . . . . . . 0,03920

Mzdy

Číslo profese Nh Sazba Kč CelkemNázev

413100 0,50000 84,40 42,20 768,04TESAŘ, LEŠENÁŘ

419004 0,50000 79,50 39,75 723,45STAVEBNÍ DĚLNÍK - třída 4

419004 0,60000 79,50 47,70 868,14STAVEBNÍ DĚLNÍK - třída 4

1,60000 129,65 2359,63Mzdy celkem  . . . . . . . . . . . . . . . 

Materiál Mzdy Stroje OPN Odvody Přímé Režie spr. Režie výr. Zisk Cena celkem

162,33 159,47 0,00 0,00 54,22 376,02 105,05 87,71 48,77 617,55

2954,41 2902,35 0,00 0,00 986,80 6843,56 1911,91 1596,32 887,61 11239,41

19 273 35-1216.R00 Bedn ění stěn základových desek - odstran ění
Cena v rozpo čtu v CÚ Kalkul 91,40 Kč

MJ m2 18,2000
1663,48KčMnožství 18,2000

Mzdy

Číslo profese Nh Sazba Kč CelkemNázev

419004 0,20000 79,50 15,90 289,38STAVEBNÍ DĚLNÍK - třída 4

413100 0,12000 84,40 10,13 184,33TESAŘ, LEŠENÁŘ

0,32000 26,03 473,75Mzdy celkem  . . . . . . . . . . . . . . . 

Materiál Mzdy Stroje OPN Odvody Přímé Režie spr. Režie výr. Zisk Cena celkem

0,00 32,02 0,00 0,00 10,89 42,91 21,09 17,61 9,79 91,40

0,00 582,76 0,00 0,00 198,20 780,96 383,84 320,50 178,18 1663,48

20 273 36-1921.RT5 Výztuž základových desek ze sva řovaných sítí
KčKčprůměr drátu  6,0, oka 150/150 mm

Cena v rozpo čtu v CÚ Kalkul 27497,91 Kč
MJ t 0,9954

27371,42KčMnožství 0,9954
Hmoty

Číslo materiálu MJ Spotřeba Cena/MJ Kč Celkem PořízeníNázev Hmotnost

55300120 kus 20,00000 27,16 543,20 540,70 32,60Podložka distanční kovová Dista 0,00020

15696001 kg 3,74000 33,70 126,04 125,46 13,50Drát vázací stavební měkký 0,00374

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.




