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ABSTRAKT 
Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu nákladů na zaměstnance ve stavebním 

podniku. Předmětem je vymezení v konkrétním stavebním podniku náklady na stálé 

zaměstnance a na zaměstnance externí, jako jsou subdodavatelé či tzv. živnostníci.  

Jsou definovány pojmy jako mzda, mzdová politika ČR, ceny ve stavebnictví, pracovní 

síla. Následující část porovnává, zda je výhodné pracovní sílu pouze najímat nebo mít 

stálé zaměstnance. Zkoumá náklady určitého podniku na jednotlivé pracovní síly. 

V závěru práce je vyhodnocena výhodnost mít plně zaměstnané pracovníky nebo na 

zakázky více využívat subdodavatele. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 
Mzda, mzdová politika ČR, pracovní síla, ceny ve stavebnictví, kalkulace, stavební 

podnik 

 

 

ABSTRACT 
The bachelor’s thesis deals with the analysis of costs on the workforce in construction 

company. The purpose is to define costs for permanent employees and for external 

employees in specific construction company, known as a subcontractor.  

There are some concepts which are defined, such as wage, wage policy of Czech 

Republic, prices in construction, workforce. The following part compares if it’s 

convenient to hire these workforces or to have its own employees. There is a research 

of costs on individual workforces in the specific construction company  

In the end there is an evaluation of benefits of having its own employees or if it’s better 

to use more subcontractors.  

 

KEYWORDS 
Wage, wage policy of Czech Republic, workforce, prices in construction, calculation, 

construction company 
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1 Úvod 

 

Předmětem bakalářské práce je analýza nákladů na pracovní sílu ve stavebním 

podniku. Budou zkoumány celkové náklady na zaměstnance a na subdodavatele u 

konkrétní zakázky. Pro tyto účely byla vybrána stavební firma Plus, s.r.o. Získané 

podklady se týkají vlastních zaměstnanců a konkrétní zakázky. Byl stanoven počet plně 

zaměstnaných pro rok 2019. Zakázka popisuje náklady na přímé mzdy a 

subdodavatele, taktéž je z roku 2019.  

 

Teoretická část začíná popisem všeobecně mzdového systému a způsobů oceňování. 

Další kapitola se věnuje tvorbě cen ve stavebnictví společně s kalkulačními vzorci. 

Začíná popisem nákladů a jeho druhy. Následuje vyjmenování a popis kalkulačních 

postupů a tvorba a náležitosti kalkulačního vzorce.  

 

V praktické části budou vyhodnoceny náklady podniku na pracovní síly u konkrétní 

zakázky a náklady na zaměstnance.  

Bude představen konkrétní stavební podnik, jedná se o stavební firmu Plus, s.r.o. sídlící 

v Hodoníně. Schematicky bude naznačena vnitřní organizační struktura podniku. 

Dojde k popisu služeb firmy, čím se zabývá a jaké služby poskytuje. Dále zaměstnanci 

firmy budou rozděleni do dvou skupin, a to na THP pracovníky a dělníky. Později 

v této části proběhne analýza ostatních nákladů na dělníky.  

 

První část, kde bude rozebrána zakázka, se věnuje rozdělení nákladů na plně 

zaměstnané u firmy Plus a na náklady na subdodavatele. Z poskytnutých podkladů k 

zakázce je také vyhodnoceno, jakým způsobem firma odměňuje své zaměstnance a 

externí pracovní síly. Pro své zaměstnance firma užívá časového mzdového 

ohodnocení a u subdodavatelů jde o úkolovou mzdu. 

 

V další části jsou analyzovány celkové náklady podniku na zaměstnance pro rok 2019. 

V rámci analýzy bude zjištěno, že náklady na zaměstnance nejsou tvořeny pouze 

mzdami. Takové náklady jsou nazvány jako ostatní náklady na zaměstnance. Částku 

ostatních nákladů poté využijeme pro výpočet ostatních nákladů pouze na dělníky. 

Zpětně zhodnotíme výhodnost či nevýhodnost zaměstnávání vlastních pracovních sil. 
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2 Mzdová politika, odměňování  

 

2.1 Pracovněprávní předpisy 

 

Tyto předpisy, mzdové předpisy, jsou základem systému, který popisuje odměňování. 

Lze je rozdělit do právních norem na úrovni státu (zákony, nařízení vlády) a předpisů, 

které si podnik vytvoří sám. 1 

Podnik se řídí dvěma druhy předpisů – organizační a mzdové. Do organizačních je 

zařazen Pracovní řád a ostatní organizační předpisy a do mzdových patří Kvalifikační 

katalog profesí (rozdělení profesí do 7 stupňů), mzdové tarify a formy mezd a platů. 

 

Pracovněprávní vztahy  

 

Vznikají dva druhy pracovněprávních vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, 

a to: 

 

a) Pracovní poměr  

 

Poměr může vzniknout uzavřením pracovní smlouvy, ve které nesmí chybět 

sjednaný druh práce, místo jejího výkonu a den nástupu do práce nebo volbou 

či jmenováním. 

 

b) Dohoda o práci 

 

Existují dva typy dohod, o provedení práce a o pracovní činnosti. 2 

 

Pracovněprávní vztahy umějí být na pracovištích vyhrocené. Aby se předcházelo 

takovým sporům, je v zájmu zaměstnance i zaměstnavatele uzavřít smlouvu. Smlouvy 

můžou mít podobu: 

 

 Generální dohody  

 

Je uzavřena Radou pro sociální dialog (tripartita). 

 

 Kolektivní smlouva 

 

Probíhá na podnikové úrovni. Smlouvu uzavírá vedení podniku a podniková 

odborová organizace. Pokud nedojde k uzavření smlouvy, je platná smlouva 

vyšší právní síly. 

 

 Smlouvy se zaměstnancem 

 

Smlouva je uzavřena mezi vedením podniku a zaměstnancem.  
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Podle výše uvedených typů a působnosti smluv se v ní dále nachází úprava: 2 

 

 Politiky nezaměstnanosti 

 Mzdová politika 

 Sociální politika 

 

2.2 Mzda 

 

Tento pojem se používá hlavně v podnikatelské sféře. Je to odměna z odvedenou práci, 

tedy cena práce. Zákon o mzdě říká, že je to peněžité plnění či plnění peněžité hodnoty 

poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci.  

 

Je poskytnuta zaměstnanci podle 3 ukazatelů, a to podle složitosti, odpovědnosti a 

namáhavosti práce (posouzení podle vzdělání, znalostí a dovedností, které jsou potřeba 

k výkonu dané práce), podle obtížnosti pracovních podmínek (rozumí se rozdělení 

pracovní doby např. na směny, či práci v noci, o svátcích, dále je zohledněna rizikovost 

pracovního prostředí) a podle pracovní výkonnosti a jí dosahovaných pracovních 

výsledků (hlavní je kvalita provedené práce). 3 

 

2.2.1 Druhy mezd  

 

Neexistuje určité rozdělení mezd, ale jisté je, že mzda je složena ze dvou složek: 

 

 Základní složka  

 

 Pohyblivá složka 

 

Základní složka může být předem stanovena v peněžní hodnotě v Kč nebo ji lze 

vypočítat 4 způsoby jako mzdu: 

 

a) Časovou 

b) Úkolovou 

c) Podílovou 

d) Smíšenou 

 

 

Mzda časová 

 

Výpočet spočívá v počtu odpracovaných hodin, které vynásobíme se mzdovým tarifem 

neboli pevným základním platem. Lze ji uplatnit např. u pracovníků, kteří mají 

vytvořené technické a organizační podmínky pro stabilní výkonnost, u pracovníků 

vystavených zvýšenému nebezpečí úrazu (nelze použít úkolovou mzdu) nebo u 

pracovníků, u kterých je vyžadováno přednostně plnění úkolů podle ukazatelů kvality 

atd. 2 
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Vzorec pro výpočet časové mzdy: 

 

Mč = Ph * Ms   Kč,          (1) 

 

kde Ph představuje počet odpracovaných hodin a Ms hodinovou mzdu (Kč/hod.) 

 

Mzda úkolová 

 

Zde se počítá se třemi ukazateli, které mezi sebou vynásobíme. Jsou to mzdové tarify, 

normy času a množství vykonané práce. Je stanovena jako tarifní mzda za dobu, kterou 

zaměstnanec skutečně odpracoval. Mzda je navýšena při zvýšeném výkonu a 

překračování výkonových norem nebo naopak snížena při jejich neplnění. 

Lze ji uplatnit na pracovištích, kde je zvýšený zájem při plnění ukazatelů výkonu, kde 

lze předem stanovit pracovní či technologický postup a výkonové normy nebo tam, kde 

je možno jednoduše kontrolovat a evidovat odvedené množství práce a její kvalitu. 2 

 

Ve stavebnictví je úkolová mzda upravena a rozdělena na:  

 

 Individuální úkolovou mzdu (u organizací se zaměřením na individuální 

výsledek práce) 

 Kolektivní úkolová mzda (zájem o společný výsledek práce nebo nelze přesně 

určit plnění výkonových norem jednotlivci) 

 Přímá úkolová mzda (přímo odpovědná stupni výkonových norem a 

odpracované době) 

 Degresivní úkolová mzda (zvyšování výdělku probíhá pomaleji než plnění 

výkonových norem) 

 Progresivní úkolová mzda (zvyšování výdělku od určitého stupně probíhá 

rychleji než plnění výkonové normy) 

 Akordní úkolová mzda (je stanovena celková výše za splnění konkrétního 

úkolu či komplexní práce, rozdělena podle zásluh na celkovém výsledku) 

 

Výpočet úkolové mzdy je proveden v tzv. úkolovém listě. Vzorec pro její výpočet: 

 

Mú = Q * Nč * mt,          (2) 

 

kde Q představuje množství odvedené práce ve fyzických jednotkách (např. m2, m.j.), 

Nč je výkonová norma času (Nh/m.j.) a mt je mzdový tarif (Kč/Nh). 

 

Podílová mzda  

 

Hlavní roli zde hraje vyjádření procent z výsledků v peněžní podobě, z tržeb anebo 

obratu, který byl dosažen jednotlivcem či kolektivem pracovníků za určité období. 

Uplatnění najde v organizacích, kde lze měřit výkony a kontrolovat je souhrnnými 

ekonomickými ukazateli, kde nelze spolehlivě určit pracovní postupy nebo kde 

pracovníci sami zodpovídají za svoji práci a využití pracovního času. Je vhodná 

v sektoru služeb a prací pro obyvatelstvo, v obchodní činnosti apod. Mzda se určuje 

předem a pouze se souhlasem pracovníka. 2 
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Možnost pro výpočet podílové mzdy: 

 

Mp = T * p,           (3) 

 

kde T jsou tržby v Kč a p je procentní podíl. 

 

Smíšená mzda 

 

Nejčastěji je uplatněna jako smíšená úkolová mzda či smíšená podílová. Poměr 

jednotlivých mezd je určen organizací, ve které je přihlédnuto ke kvalitě stanoveného 

ukazatele výkonu, k míře ovlivnitelnosti výkonu a k záměrům ve mzdové diferenciaci. 

2 

 

2.2.2 Mzda x Plat 

 

Mzda i plat jsou poskytovány stejnými způsoby. Plat má také stejnou definici jako 

mzda. Pojem mzda je užíván hlavně ve sféře podnikatelské, kdežto plat ve sféře 

nepodnikatelské. Plat je peněžité ohodnocení za vykonanou práci, které určuje zákon, 

příslušné nařízení vlády, smlouva a vnitřní platové předpisy. Platové složky a jeho výše 

je právními předpisy stanovena dost detailně. Pracovníci dotčeni zákonem o platu jsou 

totiž placeni přímo ze státního rozpočtu (jedná se o úřady různého typu, jako jsou školy, 

státní fond, stát apod.). Plat je tvořen: 2 

 

 Platovým tarifem (= stanovená částka zaměstnanci na měsíc) 

 

 Příplatky a dalšími složkami (např. příplatek za noční práci, za práci o 

víkendech, za vedení, za práci ve svátek, osobní příplatek, odměny atd.) 

(ceny) 

 

2.2.3 Minimální mzda 

 

Minimální mzda byla v našem právním systému potvrzena v říjnu roku 1990. 

Minimální mzda je nejnižší ohodnocení práce, které se připouští v pracovněprávním 

vztahu. Do této mzdy není zařazena její pohyblivá složka (příplatky za práci přesčas, 

za práci ve svátek, o víkendech, za noční práci apod.). Výše minimální mzdy je 

stanovena Nařízením vlády 567/2006 Sb., v přesném znění:  

 

„Základní sazba minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin činí 

8730 Kč nebo 14 600 Kč za měsíc.“ 4 

 

Existují lidé, kteří v zákonu o minimální mzdě vidí výhody a lidé vidící nevýhody. 

Příznivci mají názor takový, že minimální mzda má pozitivní dopad na vlastníky 

malých podniků, zvyšuje růst a tvorbu pracovních míst,  

je díky ní zvýšena životní úroveň chudších tříd společnosti, motivuje pracovníky ke 

školení a touze po dosažení vyšších pracovních pozic. 56 
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Odpůrci naopak tvrdí, že minimální mzda není nápomocna ke snížení chudoby, ale 

naopak způsobuje její nárůst kvůli nezaměstnanosti, dále podporuje inflaci cen. 

Podniky se totiž snaží vyrovnat tím, že zvyšují ceny prodávaného zboží. 7 

 

„(1) Nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin 

jsou odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací, 

zařazených do 8 skupin, a činí: 

 

Skupina prací 
Nejnižší úroveň zaručené mzdy 

v Kč za hodinu v Kč za měsíc 

1. 87,30 14 600 

2. 96,30 16 100 

3. 106,40 17 800 

4. 117,40 19 600 

5. 129,70 21 700 

6. 143,20 24 000 

7. 158,10 26 500 

8. 174,60 29 200. 

(2) Jde-li o zaměstnance, kterým je podle zákoníku práce poskytován plat zahrnují 

skupiny prací podle odstavce 1 práce zařazené do jednotlivých platových tříd 

zvláštním právním předpisem, a to: 

a) 1. skupina prací zahrnuje práce v 1. a 2. platové třídě, 

b) 2. skupina prací zahrnuje práce ve 3. a 4. platové třídě, 

c) 3. skupina prací zahrnuje práce v 5. a 6. platové třídě, 

d) 4. skupina prací zahrnuje práce v 7. a 8. platové třídě, 

e) 5. skupina prací zahrnuje práce v 9. a 10. platové třídě, 

f) 6. skupina prací zahrnuje práce v 11. a 12. platové třídě, 

g) 7. skupina prací zahrnuje práce ve 13. a 14. platové třídě a 

h) 8. skupina prací zahrnuje práce v 15. a 16. platové třídě.“  4 

 

V následujícím grafu je naznačen růst a vývoj mezd v ČR od roku 1991 do 2005. 

 
Graf 1 – Vývoj mezd v ČR od roku 1991 do roku 2019 8 
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2.2.4 Výpočet mezd 

 

Při výpočtu mzdy zaměstnance jsou potřeba podklady (docházka, záznamy o dovolené 

apod.), které musí být zpracovány nejpozději poslední den v měsíci.  

Samotný výpočet čisté mzdy se začíná od mzdy hrubé. V této mzdě jsou připočteny 

všechny složky, jako jsou příplatky, odměny a náhrady, na které má zaměstnanec nárok 

za příslušný měsíc. Dále z hrubé mzdy vypočítáme sociální (25 %) a zdravotní pojištění 

(9 %), které má za povinnost zaplatit zaměstnavatel zaměstnanci. Dvě nově vzniklé 

částky přičítáme k hrubé mzdě a dostáváme mzdu zdanitelnou, kterou zaokrouhlujeme 

na celé stokoruny nahoru. Ze vzniklé částky vypočítáme zálohu na daň z příjmů ze 

závislé činnosti (15 %). Od této zálohy na daň pak můžeme odečíst slevu na poplatníka 

(pouze pokud má poplatník podepsané prohlášení k dani) a slevu na dítě, pokud jej 

zaměstnanec má. Teď můžou nastat dvě situace a to, že po odečtení všech slev nám 

stále zbývá částka zálohy na daň anebo jsme se po odečtení slevy na dítě dostali do 

mínusu. V takovém případě je vypočítaná mínusová částka bonusem pro zaměstnance, 

který mu bude přičten k výplatě. Dostali-li jsme se do nulové hodnoty pouze po 

odečtení slevy na poplatníka, rovná se záloha daň nule. 9 

Dále z hrubé mzdy zaměstnanci strhneme sociální (6,5 %) a zdravotní pojištění (4,5 

%).  

 

A můžeme přejít k výpočtu čisté mzdy. Z hrubé mzdy odečítáme položku sociálního a 

zdravotního pojištění (11 %) a zálohu na daň z příjmů ze závislé činnosti, respektive 

můžeme přičíst bonus, pokud nějaký vznikl. Vzniklou částku můžeme nazývat čistou 

mzdou, od které nakonec odečteme ostatní srážky, popř. přičítáme náhradu mzdy po 

dobu nemoci. A tak vzniká částka k výplatě. 9 

 

Ukázka výpočtu čisté mzdy:  

 

   Hrubá mzda (HM) 

    + zdravotní pojištění (9 %) 

    + Sociální pojištění (25 %) 

   ___________________________ 

 

   = Superhrubá mzda (SHM) 

 

 x sazba daně z příjmu (15 %) 

___________________________ 

 

= Záloha na daň z příjmů 

- slevy na dani a daňová zvýhodnění  

 ___________________________ 

 

 = Záloha na daň z příjmů snížená o slevy na dani a daňová zvýhodnění 

 

Čistou mzdu získáme odečtením snížené zálohy na daň a sociálního (6,5 %) a 

zdravotního pojištění (4,5 %) od hrubé mzdy. 10 
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2.3 Mzdový systém 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1 – Schéma mzdového systému založeného na hodnocení práce 11 

 

Zaměstnavatelé by měli myslet na to, že mzdový systém by v první řadě měl být 

spravedlivý, srozumitelný, jednoduchý a efektivní. 

Existuje mnoho faktorů, které systém můžou ovlivnit. Patří mezi ně hodnota práce 

rozdělená podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti, dále pracovní jednání a 

výkony, cena práce a mimořádné pracovní podmínky.  

 

2.3.1 Hodnocení práce 

 

Hodnocení práce je určitý proces, který organizace používá pro stanovení 

vnitropodnikových mzdových (platových) relací. Je to způsob ke spravedlivému 

zařazení zaměstnanců do mzdových stupňů či struktur, do kterých se také zařazuje 

jejich typ práce. Cílem hodnocení práce je, aby zaměstnancům, kteří vykonávají 

stejnou práci, byla přidělena také stejná výše odměny. 11 

 

Hodnocení práce má určité postupy, které můžeme rozdělit do dvou fází: 

 

1. V první fázi je důležité práci analyzovat a popsat ji. Popis práce zahrnuje 

informace, jako je její účel, rozdělení na hlavní a vedlejší práci, technické 

postupy, vybavení pracoviště či pracovní podmínky. Tento popis práce je 

ucelen do podkladu, který poté slouží pro hodnocení práce. 

 

2. Druhá fáze se věnuje peněžnímu vyjádření práce. Pracovní činnost je rozdělena 

podle obtížnosti a poté ohodnocena. Ve finále dochází k porovnání stejně 

ohodnocených činností. 

 

Existují také metody, které se zabývají hodnocením práce. Tyto metody jsou rozděleny 

do dvou skupin, a to jsou analytické a neanalytické.  

 

1. Analytické hodnocení 

Hodnocení v této skupině metod je zaměřeno na práci a její obsah. Sleduje se, 

jak složité jsou problémy, které potřebujeme vyřešit pro to, aby práce 
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fungovala. Nezabývá se hodnocením nabytých znalostí pracovníka, tudíž se 

nezaměřuje na osobu.  

U činností, pro které nemá organizace stanovené postupy řešení, jsou postaveny 

výše v žebříčku hodnocení. 11 

Do analytického hodnocení práce patří tyto metody: 

 

 Bodovací metoda  

 

Patří mezi nejpoužívanější metody analytického hodnocení. Hlavní 

úloh zde hraje personální oddělení, které má rozhodující slovo o tom, 

do kterého stupně bude práce zařazena. Jsou tedy sestaveny stupnice 

prací a ty jsou bodově ohodnoceny. Sleduje se práce nejvíce poznatelná. 

Dále jsou zohledněny požadavky na pracovníka potřebné k vykonání 

práce a ty jsou taktéž obodovány. Dochází ke sčítání všech těchto 

bodově ohodnocených faktorů a k vyjádření finální hodnoty práce. 

Výhodou této metody je srozumitelnost a objektivnost. Snadně a 

objektivně lze stanovit mzdový tarif, který vychází z výsledků metody 

a je možno ohodnotit všechny druhy práce. Avšak ke stanovení a 

obodování stupnic je potřeba více času. 

 

 Metoda faktorového porovnání 

 

Je zaměřena, podobně jako bodovací metoda, na různé faktory, ale ty 

nejsou dále děleny do stupnic. Dochází k porovnání jednotlivých 

pracovních míst.  

Metoda je spolehlivá.  

 

 Patentované metody 

 

Jsou to metody, které nabízejí firmy specializované na řízení. Hlavní 

jsou tři faktory – know-how, dovednosti a znalosti, řešení problémů.  

Je kladen důraz na důslednost při užívání této metody. 11 

 

2. Neanalytické hodnocení  

 

Můžeme ho nazývat také sumárním, protože je v něm na práci pohlíženo jako 

na celek. Probíhá rozdělení práce podle stupňů a pořadí. Nejsou zde zohledněny 

žádné faktory, jako v hodnocení analytickém, tudíž práce stejného typu nejsou 

ani stejně odměněny. 11 

Hodnocení tímto způsobem je nepřesné.  

Řadíme sem tyto metody: 

 

 Metoda klasifikační 

 

Může být nazývána také metodou katalogovou. Z mnoha faktorů jsou 

vytvořeny modelové třídy a z těch je sestaven tzv. katalog. Do těchto 

faktorů můžeme zařadit povinnost, dovednosti, pracovní podmínky a 

další. Popisovány jsou také pracovní místa, která jsou zařazena do tříd.  
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Metoda může být nepřesná proto, že stejné práce nemají přiřazeny stejní 

pracovní podmínky, naopak jsou různé. Ovšem je snadno realizovatelná 

a srozumitelná. 

 

 Metoda pořadí prací 

 

Metoda je známa jako nejjednodušší a nejméně používanou.  

Je nahlíženo na organizaci při práci. Podle toho je práce rozdělena podle 

obtížnosti, od nejlehčí až po nejsložitější. 

Metoda je velmi nepřesná, ale jednoduchá na vypracování i časově 

nenáročná. 

 

 Metoda párového vyrovnání 

 

Spočívá v porovnávání prací a jejich obodováním. Při pracích stejné 

hodnoty jsou ohodnoceny dvěma body. Rozlišná hodnota prací, 

konkrétně při menší hodnotě jedná práce v porovnáním s druhou, 

nedostává žádný bod. Pořadí jednotlivých prací tak dosáhneme součtem 

všech bodů, které byly uděleny při porovnávání. 

Metoda je snadná v porovnávání prací a v udělení jejich pořadí. 11 

 

2.4 Úroveň odměňování v ČR 

 

Úroveň odměňování nejvíce závisí na produktivitě práce. To přímo ovlivňuje 

mikroekonomický i makroekonomický pohled. Jeden faktor působící na úroveň 

odměňování (nákladů podniku) v makro ohledu, také ovlivní mikro úroveň.  

 

V této kapitole budeme popisovat jeden z hlavních datových zdrojů strukturální 

mzdovou statistiku ISPV (Informační systém o průměrném výdělku). Zmíněný datový 

zdroj se zabývá sledováním vývoje úrovně hrubé měsíční mzdy podle několika znaků 

jak u zaměstnavatele tak i zaměstnance. U zaměstnavatele se rozlišuje zaměření, 

odvětví či kraj, ve kterém působí apod. U zaměstnanců to je konkrétní zaměstnání nebo 

jejich vzdělání. 12 

 

2.4.1 Informační systém o průměrném výdělku (ISPV)  

 

ISPV je jeden z hlavních zdrojů, pomocí kterého můžeme zjistit podrobné informace o 

mzdách všech zaměstnanců a o jejich odpracované době. Tyto informace jsou 

k dispozici po vyhledání konkrétního zaměstnance a toho docílíme pomocí údajů o 

něm (věk, pohlaví, nejvyšší ukončené vzdělání, zaměstnání podle klasifikace CZ-

ISCO) nebo údajů o zaměstnavateli (odvětví činnosti, velikost ekonomického subjektu, 

sídlo apod.) 

 

Sledovány jsou dvě hlavní položky a to hrubá měsíční mzda i její složky (odměny, 

příplatky, náhrady) a výdělek za hodinu.  

Dále se sleduje pracovní doba, kde hraje roli úroveň i struktura odpracovaných 

(přesčas) a neodpracovaných hodin (nemoc, dovolená). 
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V systému probíhají pravidelná statická šetření tzv. Čtvrtletní šetření o průměrném 

výdělku. Tato šetření jsou pak zařazena do programu celkových statických zjišťování, 

které vyhlásil Český statistický úřad. 13 

   

2.4.2 Mzdová úroveň v ČR 

 

Na úroveň je možno nahlížet z mnoha hledisek a také je ovlivněna několika faktory. 

Z pohledu zaměstnance je tím klíčovým úroveň dosaženého vzdělání. Čím vyšší 

vzdělání jedinec dosáhne, tím více se mu rozšiřuje výběr mezi různými zaměstnáními 

s odlišným nárokem na kvalifikaci.  

 

Logicky vyšší mzdu dostanou ti zaměstnanci, kteří jsou nadprůměrně výkonní či se 

významně podílí na fungování organizace. Nižší mzdu pak dostanou zaměstnanci, 

které organizace nemá problém nahradit nebo nepodávají takové výkony. 13 

 

2.5 Zaručená mzda 

 

Slouží ke stanovení nejnižší mzdy za práci, u které je brán ohled na složitost práce, 

odpovědnost a namáhavost při vykonávání určité práce.  

Úroveň minimální mzdy nesmí přesáhnout nejnižší úroveň mzdy zaručené. Na rozdíl 

od minimální mzdy se zaručená mzda nevztahuje na dohody o pracích, které jsou 

vykonávané mimo pracovní poměr.  

Řídí se zákonem Zaručená mzda, § 112 Zákoníku práce. 3 

 

V následující tabulce došlo k porovnání zaručených mezd a jejich nejnižší úrovně 

v příslušných skupinách prací pro rok 2019 a 2020.  

 

 

Skupina 

prací 

Nejnižší úroveň zaručené mzdy 

Rok 2020 Rok 2019 

Kč/měsíc Kč/hodinu Kč/měsíc Kč/hodinu 

1. 14 600 87,30 13 350 79,80 

2. 16 100 96,30 14 740 88,10 

3. 17 800 106,40 16 280 97,30 

4. 19 600 117,40 17 970 107,40 

5. 21 700 129,70 19 850 118,60 

6. 24 000 143,20 21 900 130,90 

7. 26 500 158,10 24 180 144,50 

8. 29 200 174,60 26 700 159,60 

 

Tabulka 2.4 – Zaručená mzda 2019 – 2020 14 

 

 

https://www.kurzy.cz/zakony/262-2006-zakonik-prace/paragraf-112/
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Skupiny prací: 

 

1. Skupina  

Do této skupiny se řadí nekvalifikované práce (např. uklízečka, pomocník 

v obchodě či kuchyni, šička, skladník - manipulací s předměty do 15kg apod.) 

a první dvě platové třídy ve veřejné sféře. 

Výše zaručené mzdy v této skupině je rovna minimální mzdě.  

 

2. Skupina 

Řadíme sem třetí a čtvrtou platovou třídu ve veřejné sféře (dále řemeslník, 

dělník, skladník – manipulace s předměty nad 15 kg, popelář, řidič, školník, 

pokojská apod.) 

 

3. Skupina 

Do této skupiny spadá pátá a šestá platová třída zaměstnanců ve veřejné sféře 

(dále zedník, klempíř, barman, účetní, automechanik apod.) 

 

4. Skupina 

Zde je zařazena šestá a sedmá platová třída zaměstnanců ve veřejné sféře (dále 

zdravotní sestra, instalatér, topenář, tlumočník, kuchař specialista apod.) 

 

5. Skupina 

Spadá sem devátá a desátá platová třída zaměstnanců ve veřejné sféře (dále 

řidič autobusu, dispečer, mistr, záchranář, daňový expert, programátor, správce 

IT, učitel ve školce, instruktor v autoškole apod.) 

 

6. Skupina 

Řadíme sem jedenáctou a dvanáctou platovou třídu zaměstnanců ve veřejné 

sféře (dále obchodní referent, správce sítě, samostatný projektant, tvůrce 

koncepce IT systémů apod.) 

 

7. Skupina 

Zařazena třináctá a čtrnáctá platová třída zaměstnanců ve veřejné sféře (dále 

finanční expert, expert na marketing, expert IT, vyučující na vysoké škole, 

lékař, zubař, farmaceut apod.) 

 

8. Skupina 

Do poslední skupiny patří patnáctá a šestnáctá platová třída zaměstnanců ve 

veřejné sféře (dále finanční a obchodní ředitel, makléř na finančním a 

kapitálovém trhu, náročné tvůrčí a systémové práce apod.) 

Výše zaručené mzdy v této skupině prací činí zhruba dvojnásobek minimální 

mzdy (zaručená mzda v 1. skupině prací). 14 
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3 Tvorba cen ve stavebnictví   

 

3.1 Náklady a nákladově orientovaná tvorba cen 

 

Náklady řadíme mezi ekonomické kategorie a jejich vznik souvisí s vytvořením určité 

produkce nebo činnosti, ty můžou být vyvolány stranou nabídky či poptávky. Oba 

procesy jak produkce, tak činnosti jsou uzpůsobeny k maximalizování ekonomického 

prospěchu a naopak minimalizování nákladů.  

 

3.1.1 Náklady 

 

V cenové tvorbě jsou náklady vyjádřením spotřeby výrobních činitelů s účelem 

dosažení maximálního efektu při produkci. 

Náklady charakterizujeme jako obecnou ekonomickou kategorii, která je spojena 

s realizací různé aktivity (výroba, práce či služba) ve všech oblastech činnosti. Účelem 

je dosažený efekt měřitelný ekonomickým prospěchem. 3 

 

Ekonomické zdroje lze rozdělit na hmotné prostředky a práce a nehmotné prostředky. 

Nehmotné zdroje můžou zahrnovat majetková práva, jako licence, patenty apod. Patří 

sem také např. vysoká kvalifikace pracovníků či dobrá úroveň technického vybavení.  

 

Existují různé teorie nákladu, avšak moderní teorie je založena na podmínkách teorie 

mikroekonomické. Řeší problém rovnováhy v dynamických podmínkách za určitých 

kritérií. Hlavním nástrojem pro toto řešení je: 

 

X = f (r1, r2, … rn),           (4) 

 

kde r je druh výrobních činitelů, které jsou potřeba k zajištění produkce X a f e 

kombinace těchto činitelů zajišťující uskutečnění produkce. 

Úkolem je docílení maximálního efektu produkce, který je uskutečněn výběrem 

různých kombinací výrobních činitelů. 3 

 

Náklady lze dělit do několika skupin a podle různých kritérií.  

Z ekonomického hlediska je můžeme rozdělit do tří skupin a to: 

 

 Náklady celkové (Total costs) 

 

Jsou zde všechny náklady, které jsou využity k realizace daného objemu 

produkce. Znatelné jsou informace o celkové spotřebě a struktura prostředků, 

které slouží k dosažení a zajištění požadované produkce. Jejich průběh při 

změně výnosů je nelineárního charakteru. 

 

 Průměrné náklady (Average costs) 

 

Nepopisují náklady, které byly vynaloženy na celý objem produkce, ale 

náklady vynaložené jen na její jednotky. Lze je vyjádřit vzorcem: 
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AC = TC/Q,          (5) 

 

kde Q představuje objem produkce, TC pak náklady celkové. 

Jejich průběh je nelineárního charakteru při změně výnosů. 

 

 Mezní náklady (Marginal costs) 

 

Popisují náklady, které jsou potřebné ke zvětšení objemu produkce o určitou 

jednotku. Jsou podmiňující k určení sklonu dalšího průběhu procesu produkce. 

Lze je vyjádřit ve vztahu k celkovým nákladům, kde jejich podíl připadá na 

danou jednotku produkce. Jako u nákladů průměrných. 

 

Jsou tedy dodatečným vkladem do nákladů. Průběh je taktéž nelineární.  

 

Rozdělení nákladů na celkové, průměrné a mezní je základem pro jejich analýzu a 

následné spravování. Cílem je tedy dosažení co nejvyšší hospodárnosti procesu. 3 

 

K potřebě vedení a tvorby hospodářského výsledku náklady dělíme na: 

 

 Náklady výkonů 

 

Pečlivě sledují pohyb příslušných výkonů v opakujících se prostředcích, jako 

je např. přímý materiál, výrobní režie apod. 

 

 Náklady období 

 

Tyto náklady můžeme přiřadit k určitému období.  

 

Druhové členění nákladů: 

 

 Materiálové náklady 

 Náklady na nakupované výrobky a služby 

 Odpisy 

 Mzdové a ostatní náklady 

 Finanční náklady 

 

Toto rozdělení nákladů slouží ke sledování nákladů podniku, bez ohledu na to, jakou 

práci, výrobu či službu poskytuje.  

Jejich struktura je závislá na podmínkách podniku, u kterého je členění použito a na 

podmínkách, kterou jsou určeny legislativou (výkaznictví, daňová přiznání).  

Může být také využito při porovnávání podniků mezi sebou a mezi odlišnými obdobími 

či u akciových společností, kde poskytuje informace akcionářům. 3 
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Pro účely kalkulace se náklady dělí na přímé a nepřímé. 

 

 Přímé náklady 

 

Zahrnují všechny náklady nutné pro výrobu. Jejich objem je ověřitelný na 

jednici výroby, kde pro potřeby kalkulace existuje pojem kalkulační jednice 

(např. kus, m2, dávka u výroby, skupina výrobků).  

 

 Nepřímé náklady 

 

Objem těchto nákladů nelze přímo ověřit na jednici výroby. Stanoví se nepřímo 

s pomocí přirážky na zvolené rozvrhové základně. Jedná se zde o náklady 

hromadné zajišťující více druhů výrobků či služeb. Některé nepřímé náklady, 

které lze přidělit k daným jednotkám, nazýváme odvoditelné náklady. Náklady, 

které naopak přidělit nemůžeme, nazýváme neodvoditelné. 3 

 

Z hlediska podmínek hospodaření náklady dělíme na: 

 

 Jednicové náklady 

 

Závisí na změně množství jednic v produkci a mění se současné s nimi. 

 

 Režijní náklady 

 

Jsou spojeny s rozsahem produkce a vzhledem k tomuto rozsahu jsou 

neměnitelné. Mohou se vztahovat k více druhům činností či výrobků. 

 

Z hlediska potřeby formulování a řízení výrobního procesu náklady dělíme na fixní 

(fixed costs) a variabilní. 3 

Ve vztahu mezi náklady a objemem výroby existuje tato funkce: 

 

X = f (r1, r2),           (6)

   

kde r1 jsou výrobní činitelé, kteří způsobují fixní náklady a r2 představují činitele 

výrobní variabilní, kteří naopak vyvolávají náklady variabilní. 

Pokud jsou pro nás zajímavé potřeby řízení a plánování, pak je toto dělení důležité. 

 

Fixními náklady se rozumí, že nemají schopnost se měnit s ohledem na objem výroby. 

Jsou měnitelné pouze v čase a ke vzniku dochází před zahájením činnosti či výroby. 

Musí být dosaženo jejich existence, i když není žádný objem výroby. 

 

Náklady lze také rozdělit z hlediska účelu na jejich vynaložení: 

 

 Technologické náklady 

 Náklady na řízení výroby 
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Náklady technologické jsou přímo spojeny s výrobním procesem (např. spotřeba 

materiálu, mzdy pracovníků) a náklady na řízení tento proces obstarávají (např. řízení 

a správa podniku). 

 

Náklady závislé na koloběhu hospodářských procesů dělíme na náklady na pořízení, 

na výrobu a na odbyt. 

 

V dalším dělení mohou vzniknout náklady celospolečenské či individuální. 

Společenské náklady jsou např. při likvidování ekologických poškozeních, kde 

náklady jsou neseny společností jako celkem. Individuální náklady jsou neseny 

jednotlivými producenty. 3         

 

3.1.2 Kalkulační postupy 

 

Kalkulační postupy slouží k rozhodování, jsou základem pro oceňování a financování. 

Jsou složkou pro daňová řízení. Kalkulace jsou vhodné pro kontrolu pohybů nákladů 

rozdělených podle druhů a výkonů, ke kterým jsou přiřazeny. 

 

Z hlediska objemu výrobu je kalkulace nákladu rozdělena na: 

 

 Absorpční (úplné) kalkulace 

 

V úplné kalkulaci jsou započítávány všechny náklady, které jsou přímo spojeny 

s výrobou nebo odbytem výkonů. Kalkulace vzhledem ke změně objemu 

výroby nerozlišuje změnu nákladů. 

 

 Neúplné (dynamické) kalkulace 

 

Určité složky nákladů jsou přiděleny k výkonům, které jsou závislé na jejich 

změnách. Náklady, které jsou závislé na čase, se ve formě bloku přiřadí 

k celkové výrobě. Jsou důležitou složkou při procesu rozhodování o změnách 

výroby či struktury. 3 

 

Z hlediska časového rozdělujeme kalkulace nákladů na: 

 

 Předběžné kalkulace 

 

Jsou vytvořeny před začátkem procesu. S ohledem na kvalitu vstupů a jejich 

úroveň je můžeme rozdělit na propočtové kalkulace a rozpočtové kalkulace. 

Propočtové kalkulace se nejčastěji aplikují při modernizaci či změnách 

výrobního procesu.  

Rozpočtové kalkulace pracují více dopodrobna než kalkulace propočtové. Jsou 

důležité pro samotný proces výroby nebo při volbě poskytovaných prací a 

služeb. 
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 Operativní kalkulace 

 

Základ mají v normách, které jsou zaměřeny na konkrétní podmínky 

(technické, technologické, organizační). Tyto normy musí být platné při 

procesu sestavování kalkulace. Operativní kalkulace jsou vhodné při 

operativním řízení nákladů v podniku. Jsou nástrojem ke stanovení úrovně 

hospodaření v konkrétní výrobní jednotce. K tomu dochází při srovnání 

nákladů operativní kalkulace a skutečných nákladů. 3 

 

 Výsledné kalkulace 

 

Jsou potřeba ke stanovení skutečných nákladů výroby, která byla realizována.  

  

3.2 Cenové kalkulace ve stavebnictví 

 

3.2.1 Rozpočet individuálně kalkulovaný 

 

Individuálně kalkulovaný rozpočet se týká konkrétní části dodávky a je sestaven jejím 

zhotovitelem. Slouží k řízení stavebních zakázek. Při sestavování je brán ohled na 

náklady a jejich druh a objem zisku.  

 

Rozpočty s individuálně kalkulovaným charakterem mají za úkol vyjádřit náklady 

kalkulovaného výkonu, kde se v potaz berou podmínky, za kterých tento výkon bude 

proveden.  

 

Struktura takového rozpočtu se řídí podle stavební firmy, která je zvyklá určitou 

strukturu uplatňovat nebo bude dohoda o struktuře zahrnuta ve smlouvě. 

Nejpoužívanější je struktura v jednotkových cenách, které se individuálně kalkulují. 

Avšak oceňovací podklady poskytne stavební firma. 3 

 

Finální rozpočet bude využit jako podklad pro výrobní kalkulaci. Individuálně 

kalkulovaný rozpočet má vysokou přesnost.  

 

V rámci uskutečnění dodávky stavebních prací a samotném provedení výkonu lze 

vymezit určité podmínky, které se dělí do tří skupin: 

 

 Staveniště 

 

Hlavní roli hraje jeho poloha a rozloha. Důležité jsou také např. vzdálenost 

staveniště od zdrojů, vybavenost území jak komunikacemi, tak inženýrskými 

sítěmi nebo působící klimatické podmínky. 

 

 Stavba 

 

Náklady jsou ovlivněny hlavně druhem a materiálem konstrukce, způsobem 

technologie při výstavbě a celkovým vybavením stavby. 
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 Doba výstavby 

 

Důležité je, v jaké roční době je výstavba provedena a za jakých finančních 

podmínek (inflace, změny předpisů apod.) 3 

 

Individuální kalkulace probíhá ve dvou fázích, kde je nejdříve sestaven rozpočet 

předběžný a poté výsledný. Kalkulace předběžná je provedena před samotným 

zahájením stavby. Stanoví se počet a druhy činností a účel, ke kterému bude rozpočet 

sestaven. 3 

Rozpočet je hlavně pro dodavatele a jeho podrobnější struktura je hlavní pro stanovení 

velikosti jednotlivých druhů nákladů a poté pro řízení a čerpání těchto nákladů. Toto 

řízení je provedeno v několika oblastech: 

 

 Limitování spotřeby materiálu 

 

Zde je rozhodnuto o druzích použitých materiálů a o jejich celkovém množství. 

Materiály jsou pak zařazeny do příslušných skupin v rozpočtu. 

 

 Limitování spotřeby práce 

 

V této části je rozhodnuto o druhu profesí, kterých je potřeba pro uskutečnění 

díla, o potřebném času pro provedení této práce a celkový počet profesí. 

Spadá sem i limitování kapacity strojů a zařízení a stanovení časových období 

dodávky (čas, za který je uskutečněna a intervaly subdodávek), dále i kontrola 

hospodářského výsledku.  

 

 Výsledná kalkulace 

 

Slouží ke kontrole. 3 

 

Rozpočet sestavený individuální kalkulací má několik zásad a musí splňovat tyto 

podmínky: 

 

 Spojení a návaznost se vstupní dokumentací. 

 

 Rozdělení rozpočtu podle druhů jednotlivých činností, rozdělení stavby na 

stavební objekty a konstrukční prvky. Doporučuje se toto rozdělení provádět 

s užitím stanovených třídníků a klasifikací. 

 

 Užití vedlejší kalkulace pro doplnění výsledků v hlavní kalkulaci.  

 

 Objem zisku stanovit dvěma způsoby, jako formu přirážky k jednotlivým 

položkám nebo celkový zisk přiřadit k celkovým nákladům. 

 

 Stanovit objem nákladů na subdodávky a poplatky, které budou souviset 

s danou produkcí. 3 
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K sestavení rozpočtu individuální kalkulací je třeba určitých podkladů.  

Pro předběžné kalkulace: 

 

 Obchodní smlouva, ve které najdeme smlouvanou cenu, lhůty výstavby apod.  

 

 Projektová dokumentace ke zjištění jednotlivých položek a výměr. 

 

 Normy spotřeby materiálu, energie, pohonných hmot, spotřeby práce, časové 

využití strojů a dopravních prostředků. 

 

 Mzdové tarify. 

 

 Ceny dodavatelů a subdodavatelů a ceny polotovarů vstupujících do výroby. 

 

 

Pro výsledné kalkulace se vychází z operativní a účetní evidence. V těch bychom měli 

najít údaje o skutečných výměrách prováděných prací, o uskutečněných subdodávkách, 

skutečné ceny a spotřebu materiálu a energií, objemy mezd a o dodržení norem. 3 

 

Individuálně sestavený rozpočet je důležitý pro dodavatele v bodě, kde jsou stanoveny 

jednotlivé kalkulační náklady a v této podobě mu slouží jako výrobní kalkulace. 

K dalšímu využití je rozpočet sestaven pro jednotlivé zakázky, stavební objekty a 

zařízení staveniště podle potřeby v dané situaci.  

 

Z hlediska druhu stavební výroby rozpočet rozdělíme na práci hlavní stavební výroby 

(HSV) a práci s přidruženou stavební výrobou (PSV). 

 

Rozpočet lze sestavit i jako položkový, kde jednotlivá položka má svou jednotkovou 

cenu a tu vynásobíme s jejím množstvím. Máme tedy stanovené náklady jednotlivých 

položek a jejich součtem vyjádříme celkové náklady rozpočtu. 3 

 

Při spotřebě materiálu pracujeme s limitkami materiálů, kde jsou uvedeny druhy 

materiálů, potřeba množství v měrných jednotkách, jednotková cena a náklad v Kč na 

zakázku.  

Limitky profesí využijeme při zpracování přímých mezd. Bude obsahovat druhy 

profesí, množství Nh, mzdové tarify profesí a celkové mzdy na rozpočet. 

Stroje a jejich potřebu vyjádříme v limitce strojů, kde budou popsány jednotlivé stroje, 

jejich využití v Sh, sazba v Kč/Sh a náklad na rozpočet. 3 

 

3.2.2 Kalkulace jednotkové ceny 

 

Kalkulace je ve většině případech provedena zhotovitelem, kde mu jako podklad slouží 

vlastní údaje nebo hodnoty známé z cenových kalkulací či databází. 

 

Každá položka má svou měrnou jednotku (m. j.) a na ni je stanovena jednotková cena. 

Pro účely kalkulace musí být sestaven kalkulační vzorec. Jestliže budeme vycházet  
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z nákladů a plánovaného objemu zisku, pak v kalkulačním vzorci budou obsaženy 

přímé a nepřímé náklady a zisk. 15 

 

V následující tabulce je znázorněna obvyklá struktura jednotkové ceny. 

 

Tabulka 3.2 – Struktura jednotkové ceny 15 

 

Postupy kalkulací nákladů na jednotlivé položky jsou vymezeny kalkulačními vzorci, 

které jsou sestaveny s ohledem na potřeby konkrétní situace. 

 

Nejpoužívanější vzorec ve stavebnictví a jeho struktura: 

 

 Přímé náklady (PN) 

  Přímý materiál (H) 

  Přímé mzdy (M) 

  Přímé náklady na stroje (S) 

  Ostatní přímé náklady (OPN) 

 Nepřímé náklady (NN) 

  Výrobní režie (RV) 

  Správní režie (RS) 

___________________________________ 

 

 Náklady celkem  

 Zisk (Z) 

___________________________________ 

  

Cena vypočtená (C) 

  

Vypočtená cena se nazývá cena nákladová.  

Výše uveden kalkulační vzorec je obvykle nejpoužívanější, ačkoliv ne závazný. Pro 

vlastní účely kalkulace jej lze pozměnit za určitých podmínek. Lze zaměnit přímé 

náklady za nepřímé a naopak, změní se základny pro výpočet režií a zisku, proběhne 

změna techniky výpočtu a lze poměnit samotnou strukturu přímých nákladů. 

 

Pro nás jsou hlavní položkou přímé mzdy. Mzdy jsou oceněním pracovníků, kteří 

fungují přímo při výrobě díla. Výkony pracovníků musí jít určit na kalkulační jednici. 

Takové přímé náklady a jejich výši stanovíme s ohledem na výkonové normy. Podle 

těchto norem určíme potřebnou práci k jednotlivým profesím a to v Nh (normohodina) 

na m. j. (měrnou jednotku) činnosti. Práce je ohodnocena cenou, kterou známe ze 

Jednotková cena 

Přímé náklady Nepřímé náklady 

 
Zpracovací náklady  

Přímé zpracovací náklady Režie 

Hmoty Mzdy Stroje Ostatní přímé náklady 
Režie 

výrobní 

Režie 

správní 
Zisk 

   Doplňkové Odvody    
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mzdových tarifů, které jsou stanoveny jako průměrné a známé od odborných organizací 

nebo z vlastních tarifů. 3 

 

Mezi ostatní přímé náklady (OPN) řadíme takové náklady, které především nejsou 

zahrnuty v předešlých nákladech a lze je kalkulovat na kalkulační jednici. 

V rámci stavební výroby můžeme mezi OPN zařadit náklady na sociální a zdravotní 

pojištění (výpočet s ohledem na související předpisy) a ostatní náklady. V ostatních 

nákladech jsou zahrnuty náklady na dopravu uskutečněnou vlastními dopravními 

prostředky, na nakupovanou dopravu (s uplatněním DPH), na odpisy bednění či lešení 

aj.  

 

Režie jsou náklady, které nestanovíme na kalkulační jednici. Ve stavebnictví jsou 

rozděleny na režie správní a režie výrobní.  

 

 Režie výrobní (RV) 

 

Spadají sem všechny náklady, které vznikají v průběhu realizace. Lze sem 

zařadit i náklady na mzdy (mistři, stavbyvedoucí apod.) a náklady na zboží či 

služby, které jsou zakoupeny v průběhu a souvisí s výrobou. 

 Režie správní (RS) 

 

Už z názvu vyplývá, že tyto režie jsou spjaty se správou podniku a jeho řízením. 

Patří sem náklady na správní pracovníky, tedy náklady na jejich mzdy a na 

sociální a zdravotní pojištění.  3 

 

3.2.3 Hodinová zúčtovací sazba (HZS), Hodinová zúčtovací cena (HZC) 

 

Hodinová zúčtovací sazba 

 

Použití hodinové zúčtovací sazby je možno jen za zvláštních podmínek. Je možno ji 

sjednat u prací neobjektivně kalkulovaných, dále v případě, kdy neexistuje projekt díla 

a u menších zakázek jak časového, tak věcného rozsahu. 

 

Dochází k ocenění a ohodnocení těchto výkonů:  

 

 Předběžné obhlídky staveniště 

 Průzkum stávajících objektů 

 Revize, havárie, živelné pohromy 

 Práce malého rozsahu (natěračské práce, malířské práce apod.) 

 

Sazba je obsažena pouze v přímých mzdách, v příspěvku na sociální zabezpečení a 

v ostatních přímých nákladech (v náhradě za ztrátu času či v jízdném). 

Režie a zisk naopak HZS neobsahují. 3 
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Hodinová zúčtovací cena 

 

Jsou zde velmi podobné podmínky použití a hodnocení. Na rozdíl ale od hodinové 

zúčtovací sazby obsahuje navíc režie a zisk.  

 

K účelu ocenění zakázky musí být předem určen způsob, kterým dojde ke stanovení 

celkového množství hodinové zúčtovací sazby. Takové množství je rovno součtu 

skutečně odpracovaných a potvrzených hodin všech pracovníků. Odpracované hodiny 

potvrzuje odběratel. 3 
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4 Popis nákladů na práci ve stavební firmě 

 

V této kapitole bude představena firmu, kde údaje z této firmy byly klíčové pro analýzu 

pracovní síly v této bakalářské práci. 

Nejdříve bude stručný popis firmy, kousek její historie a poté bude nastíněno, čím se 

firma zabývá. Součástí bude také pár fotek z jejich již úspěšně realizovaných zakázek. 

Ve firmě funguje organizační struktura na jednotlivá oddělení a úseky.  

Firma Plus byla ochotna poskytnout informace ke konkrétní zakázce, kde hrají roli i 

vlastní plně zaměstnaní lidé i externí dodavatelé – subdodavatelé. Budou zkoumány 

náklady firmy na oba druhy pracovníků.  

 

4.1 Popis stavební firmy 

 

Stavební firma PLUS, s.r.o. se nachází 

v Jihomoravském kraji ve městě Hodonín. Byla 

založena v roce 1990 jako rodinná firma. Jejím 

zakladatelem byl pan Ing. Josef Anovčín.  

Do této doby se firma stačila rozrůst na celkový 

počet zaměstnanců 136 (plně zaměstnaných). 

Obrázek 2 – Logo firmy Plus 16 

            

Firma se zabývá nejen výstavbou, ale i činnostmi s ní související (rekonstrukce, 

zateplování, demolice, výkopové práce, projekční činnost atd.). Provádí výstavbu 

rodinných domů, průmyslových a občanských staveb. 

Společnost se zaměřuje jak na hlavní stavební výrobu, tak přidruženou stavební 

výrobu. Zakázky přicházejí ze soukromých sektorů i od veřejných, jsou krátkodobého 

i dlouhodobého charakteru. Roční obrat firmy dosahuje přes 500 mil. korun. 16 

   

4.1.1 Služby 

 

Developerská činnost 

 

Touto činností se rozumí, že firma je schopna vyhledávat vhodné lokality a také 

vytvářet smysluplné návrhy k výstavbě obytných domů, kancelářských či 

průmyslových staveb. 

Firma zajistí projektování, financování, inženýrskou činnost i výstavbu komerčních či 

rezidenčních nemovitostí. Kompletní realizace pak proběhne právě prostřednictvím 

společnosti Plus.  

Nejenom, že firma dokáže celý projekt zrealizovat, ale také poradí při sestavování 

smluv nebo i pomůže při vyřizování na katastru nemovitostí. Lze také přes firmu využít 

práce odhadce či zahradního architekta. 

 

Mezi úspěšně zrealizované projekty v této činnosti se řadí výstavba 8 rodinných domů 

na ulici Muchova v Hodoníně nebo výstavba garáží u obchodního domu Kaufland 

v Hodoníně. V současné době pak probíhá výstavba apartmánů v obci Lednice. 16 
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Obrázek 3 – Rodinné domy, Hodonín 16       Obrázek 4 – Garáže, Hodonín 16 

         

Projekce 

 

Firma poskytuje jak projekční, rozpočtářskou tak i inženýrskou činnost od samotného 

počátku (záměru) přes zpracování studií a celkové dokumentace až po zajištění 

potřebných dokumentů o rozhodnutí a povolení projektu.  

V této moderní době i firma Plus klade větší důraz na snížení energetických náročností 

objektů. Neplatí to jen pro novostavby, ale také umožňuje upravit již hotové stavby 

rodinných či bytových domů. 

 

Ohledně projekční činnosti je firma schopna nabídnout také služby v oboru zahradní a 

krajinářské architektury. Poskytuje projekční činnost v této oblasti pro soukromé 

pozemky (zahrady) i pro úpravy veřejného prostranství.  

PSV – zámečnická dílna, VODO-TOPO, elektro 

 

V oboru zámečnictví se firma specializuje hlavně na zakázky spojené s výrobou 

kovových konstrukcí, bran, závor, oplocení, zábradlí, mříží, schodišť, sloupů, 

přístřešků apod. Provádí také služby klasické pro tento obor, tj. opracování kovových 

materiálů, od plechů přes profilované železo až k tyčovinám. Všechny tyto materiály 

pak dle požadavků zákazníka firma opracuje tak, že je stříhá, řeže, brousí, ohýbá či 

montuje. Zajistí i úpravu povrchů zámečnických výrobků, jako jsou nátěry (venkovní 

i interiérové). Věnuje se i zámečnickým opravám. 

 

V oblasti elektro firma nabízí široké služby. Provádí slaboproudé i silnoproudé 

elektroinstalace a kompletní montáže včetně revizí a hromosvodů. Dále kompletní 

dodávku elektromontážních prací, úpravy vnitřních i venkovních elektrorozvodů. 

Provádí také práce v bytových či průmyslových objektech. Dále zřizuje odběrná místa 

včetně staveništních připojení, navrhuje a montuje uzemnění a hromosvodů. Montuje 

a rekonstruuje veřejná osvětlení, provádí cenové kalkulace těchto prací i revizní 

činnost. 

Samozřejmě ke všem pracím je schopna prokázat řádné certifikáty a oprávnění. 

 

Firma se zabývá také realizací řemesel TZB – vnitřních částí (vytápění, 

zdravotechnika) i venkovních částí (vodovody, plynovody, kanalizace). Zkušenosti má 
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i s čerpacími stanicemi na splaškové vody, se zasakovacími systémy a dalšími 

technologiemi. Na vše firma poskytuje záruční i pozáruční servis. 

Oddělení VODO-TOPO má široké spektrum služeb, např. dodávka a montáž 

ústředního vytápění rodinných domů, dodávka a montáž kotlů a kotelen do 50kW, 

vytápění větších objektů a hal, průmyslové a domovní plynovody, areálové vodovody, 

domovní rozvody a plynovody, zařizovací předměty, zasakovací systémy či 

přečerpávací stanice splaškových vod. 16 

 

Demolice, recyklace, uložení sutí 

 

Firma Plus je známa nejen proto, že odpady řádně třídí a recykluje, ale také dává 

možnost zákazníkům k uložení sutí – odpadu. Je nejlevnější a nejdostupnější právě pro 

uložení sutí v okrese Hodonín.  

Jakmile uložené odpady nabydou dostatečné množství, jsou drceny a třízeny do 

jednotlivých frakcí. To vše za pomocí nejnovější techniky, tj. pomocí mobilní drtící 

jednotky Terex Pegson Eurotrak a mobilního třídiče Powerscreen Chieftain 600. 16 

 

Občanské stavby 

 

Jak s novostavbami, tak i s rekonstrukcemi staveb tohoto typu má firma mnohaleté 

zkušenosti. Patří mezi ně např. rekonstrukce základních či mateřských škol, sportovišť, 

realizace administrativních objektů, jak pro státní i pro soukromý sektor.  

Mezi tento typ staveb řadíme i samostatnou skupinu, kam spadají obchodní centra, 

prodejny a s tím související odstavné plochy a parkoviště.  

 

 Obrázek 5 – Hotel Eliška, Mikulov 16      Obrázek 6 – Smuteční síň, Břeclav 16 

 

Zemní a výkopové práce 

 

Firma provádí veškeré práce, které souvisí s výstavbou objektů. Hloubí základy, kope 

jámy pro septiky či jímky, provádí výkopy inženýrských sítí, bagrování bazénů, 

výkopy drenáží, také je schopna provést úpravy rybníků, čištění říčních koryt, skrývky 

a přesun ornice. Taktéž může zajistit čištění komunikací, úklid a odvoz sněhu za 

pomoci mechanizace.  

 

K dispozici mají různou techniku. Patří sem pásové bagry, kolové bagry, kolové 

nakladače, buldozery, nákladní automobily či vibrační válce. 16 
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Průmyslové stavby 

 

Do této skupiny staveb a služeb můžeme zařadit výstavbu i rekonstrukci výrobních hal, 

ale i stavby zemědělských objektů, komunikací nebo zpevněných ploch. S ohledem na 

technologii práce se jedná hlavně o montované či zděné objekty včetně kompletních 

dodávek stavebních řemesel. 

Při výstavbě takových objektů je také součástí realizace přístupových a zpevněných 

ploch. 16 

 

Obrázek 7, 8 – Vinařství Krist, Vacenovice 16 

 

Rodinné domy 

 

Již od založení firmy je tato služba jejím nosným programem. Jedná se o stavby tzv. 

na klíč, realizaci hrubé stavby nebo případně dílčí stavební práce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 9 – Rodinný dům, Radějov 16 
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Zateplování 

 

Firma je zapsána v programu zelená úsporám. Již od vzniku tohoto titulu se firma touto 

činností začala zabývat. Zateplování provádí certifikovanými zateplovacími systémy a 

to veškerých objektů – rodinných domů, bytových domů, občanských i průmyslových 

objektů.  

Ze systémů, které firma používá, můžeme uvést např. Profi, Stomix, Weber, BASF, 

Maxit či Baumit. 16 

 

Půjčovna lešení a bednění 

 

Firma nabízí půjčení i prodej lešení. V nabídce je rámové, trubkové a pojízdné lešení i 

s možností montáže a demontáže. Cena je stanovena individuálně. Závisí na projektové 

dokumentaci, požadavku zákazníka, umístění a velikosti stavby. Cena lešení je 

proměnlivé v závislosti na sezoně. Pro optimální cenu je výhodné firmu kontaktovat 

s dostatečnou časovou rezervou. 

Bednění firma pouze půjčuje, a to bednění stropní a stěnové. Cena se stanovuje 

individuálně k projektu.  

 

Doprava stavebního materiálu a prodej betonu  

 

Firma nabízí přepravu jakéhokoliv druhu stavebního materiálu, stavební mechanizace 

a většího (objemnějšího) nákladu s využitím autojeřábů.  

Provádí jeřábnické práce, zemní práce, demolici objektů i terénní úpravy za pomocí 

speciální techniky. Firma disponuje nákladními automobily, autojeřáby, auty 

s hydraulickou rukou i auty s kontejnery, autodomíchávačem, čerpadly, kolovými či 

pásovými rypadly, buldozery a bourací a vrtací technikou. 16 

 

Půjčovna nářadí 

 

V rámci této služby je na firmu veliký spoleh. Má k dispozici široký výběr nářadí, např. 

bourací kladiva, brusky, frézy, pily, hladičky betonu, elektrická topidla, ponorné 

vibrátory, vibrační latě, řezačky dlažby, nivelační přístroje, míchačky atd. Při zapůjčení 

takového nářadí se k tomu vztahuje i spotřební materiál, tj. kotouče, vrtáky či sekáče. 

Při zapůjčení musíte předložit průkaz totožnosti, adresu trvalého bydliště a také zaplati 

vratnou zálohu.  

 

4.1.2 Kvalifikace  

 

Neustálé zlepšování a kvalifikace v tomto oboru jsou nezbytné pro fungování firmy. 

Doba přichází stále s novějšími technologiemi, je třeba školení pro zaměstnance a to 

firma svým pracovníkům poskytuje.  

Stavební firma Plus disponuje řadou certifikátů ohledně úrovně kvality, ochrany 

životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci integrovaným systémem. 

To vše splňuje dle mezinárodních norem ISO 9001:2009, 14001:2005 a OHSAS 

18001:2008.  
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Vedení firmy se rozhodlo pro určité kroky, které vedou ke zlepšování integrovaného 

systému v daných oblastech. Již výše zmíněné prohlubování odborných znalostí a 

zkušeností zaměstnanců je velmi důležité. Je třeba také zajistit potřebnou techniku na 

stavbách. Pro firmu je hlavním krokem i minimalizace dopadu použitých technologií 

na životní prostředí. Ke zlepšení efektivity stavební výroby se firma snaží správně řídit 

lidské, hmotné a finanční zdroje. Důležitým pilířem firmy jsou právě její zaměstnanci, 

proto je nutné vytvářet a zlepšovat pracovní podmínky, předcházet úrazům na 

pracovišti či jakékoliv zdravotní újmě.  

Všechny činnosti a služby, které firma poskytuje, jsou v souladu s legislativou České 

republiky, EU i s jinými požadavky, které plynou od zainteresovaných stran. 16 

 

4.2 Organizační struktura  

 

Organizační struktura ve stavební firmě Plus funguje pomocí rozdělení služeb do 

různých úseků a oddělení. Každé toto oddělení má své střediska, které připadá na 

jednotlivé lidi, kteří svou činností spadají pod takové oddělení. Například existuje úsek 

výroby, kde jeho oddělení nazveme stavební výrobou a středisek k tomuto oddělení je 

tolik, kolik má firma hlavních stavbyvedoucích.  

 

Firma je tak rozdělena od počátku svého působení na trhu a velmi dobře to funguje. 

Taková struktura je přehledná jak pro zaměstnance, tak pro zákazníky. Usnadňuje to 

kontakt s nimi. Zákazníci mají možnost si vyhledat na webových stránkách firmy 

přesně to oddělení či úsek, pod které spadá služba, o kterou mají zájem a zároveň je 

tam uveden i kontakt na příslušnou osobu.  

 

Na vrcholu této struktury existuje úsek Vedení, kam spadají výkonný ředitel 

společnosti a jednatelé. Pod nimi jsou pak všechny služby rozdělené do výše 

uvedených oddělení či úseků.  

 

4.2.1 Skladba zaměstnanců 

 

Zaměstnanci firmy Plus jsou všeobecně rozděleni na dělníky a THP pracovníky 

(technicko – hospodářští pracovníci).  

 

Dělníky se rozumí taková pracovní síla, která se přímo účastní výrobního procesu. 

Jejich náplň práce je převážně fyzická i za použití pracovních nástrojů. Výsledkem 

práce takového dělníka může být hmotný statek či jejich oprava nebo údržba. 

Příkladem dělníka může být svářeč, zedník, pokrývač atd.  

 

THP pracovníci jsou známý také jako administrativní pracovníci, nejčastěji 

s odborným či technickým zaměřením. Fungují převážně v oddělení správy a řízení 

podniku. Příkladem takového pracovníka může být samotný ředitel nebo i sekretářka, 

účetní, ekonomický pracovník nebo rozpočtář apod.  

 

V následující tabulce je uvedený průměrný evidenční stav pracovníků firmy Plus 

přepočtený na plně zaměstnané pro rok 2019.  
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Org. jednotka Pracovníci Muži Ženy Celkem 

Firma Dělníci 81,62 0,00 81,62 

Firma THP 33,44 21,00 54,44 

 CELKEM 115,07 21,00 136,06 

 

Tabulka 4.2 – Průměrný evidenční stav pracovníků firmy Plus za rok 2019 

vlastní zpracování 

 

4.3 Analýza konkrétní zakázky 

 

Jedná se o zakázku, kterou prováděla stavební firma Plus a konkrétně jde o rekonstrukci 

rodinného domu v Hodoníně. Je to zakázka z přelomu roku 2019/2020.  

 

V této zakázce působí jak vlastní zaměstnanci firmy, tak obsahuje i subdodávky.  

Následující tabulky nám ukážou náklady na pracovní síly, které se podílely v této 

zakázce. Náklady budou rozděleny na subdodávky a přímé mzdy.  

 

  

 

Tabulka 4.3.1 – Náklady na subdodávky vlastní zpracování 

 

V tab. 4.3.1 jsou náklady na subdodávky k této zakázce. Částky stanovené u každé 

z prací jsou ale částky, ve kterých je započítán i materiál. Celková částka z tabulky činí 

236 560,00 Kč, což znamená lidská práce + materiál. Z objednávek, které má firma 

založeny k této zakázce lze vyčíst, kolik stál materiál a kolik stála jenom práce.  

Typ dokladu Název Částka 

Faktura přijatá stavební práce 14 700,00 

Faktura přijatá oprava střechy 32 425,00 

Faktura přijatá dodání a montáž plastových prvků - konečná fa 101 818,00 

Faktura přijatá dodání a montáž rozvodu potrubí 32 717,00 

Faktura přijatá bourací a zemní práce 31 500,00 

Faktura přijatá zemní a bourací práce 19 200,00 

Faktura přijatá zemní práce 1 950,00 

Faktura přijatá stavební práce 2 250,00 

 CELKEM 236 560,00 

 Materiál  112 969,00 

 Lidská práce celkem (práce - materiál)  123 591,00 

Kč 
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Konkrétně jde o práci ohledně opravy střechy a dodání a montáž plastových prvků a 

rozvodů potrubí. Materiál od subdodavatele na opravu střechy, který zároveň dodal i 

s pracemi činil 18 725,00Kč, tj. náklad pouze na lidskou práci činil 13 700,00Kč.  

U přijaté faktury od subdodavatele na dodání a montáž oken, materiál z uvedené částky 

v tabulce činil 78 820,00Kč, tedy po odečtení této částky nám zbývá pouze náklad na 

lidskou práci a ten činil 22 998,00Kč. Dále byl materiál započítán i u dodavatele 

rozvodů potrubí. Zde byl v objednávce uveden materiál za částku 15 425,00Kč. Ten 

byl odečten od ceny z tabulky a vznikl náklad pouze na práci a ten byl ve výši 

17 293,00Kč. 

Celková hodnota materiálu činila 112 969,00Kč, ten byl odečten od celkové sumy 

z tabulky a vznikl náklad pouze na lidskou práci, tj. 123 591,00Kč. 

 

 

 

 

 

Tabulka 4.3.2 – Náklady na přímé mzdy vlastní zpracování 

 

Typ dokladu Částka 

Pracovní výkaz - zaměstnanci 640 

Pracovní výkaz - zaměstnanci 4 160,00 

Pracovní výkaz - zaměstnanci 9 320,00 

Pracovní výkaz - zaměstnanci 8 640,00 

Pracovní výkaz - zaměstnanci 5 966,00 

Pracovní výkaz - zaměstnanci 2 913,00 

Pracovní výkaz - zaměstnanci 7 323,00 

Pracovní výkaz - zaměstnanci 8 171,00 

Pracovní výkaz - zaměstnanci 4 592,00 

Pracovní výkaz - zaměstnanci 2 635,00 

Pracovní výkaz - zaměstnanci 1 968,00 

Pracovní výkaz - zaměstnanci 6 100,00 

Pracovní výkaz - zaměstnanci 5 280,00 

Pracovní výkaz - zaměstnanci 477 

Pracovní výkaz - zaměstnanci 6 800,00 

Pracovní výkaz - zaměstnanci 8 962,00 

Pracovní výkaz - zaměstnanci 1 600,00 

Pracovní výkaz - zaměstnanci 2 503,00 

Pracovní výkaz - zaměstnanci 5 600,00 

Pracovní výkaz - zaměstnanci 11 200,00 

Pracovní výkaz - zaměstnanci 5 600,00 

Pracovní výkaz - zaměstnanci 5 835,00 

CELKEM 116 285,00 Kč 
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V tab. 4.3.2 jsou uvedeny náklady firmy na přímé mzdy, tj. na vlastní zaměstnance, 

kteří se na zakázce podíleli svou prací. Každý pracovník odpracoval na zakázce určitý 

počet hodin. Celková částka činila 116 285,00 Kč.  

 

Cílem bylo zjistit náklady pouze na lidskou práci na konkrétní zakázce. Celková výše 

takového nákladu byla vypočtena následovně 116 285,00 (přímé mzdy) + 123 591,00 

(subdodavatelé) = 239 876,00Kč. Souhrn je v následující tabulce. 

 

SOUHRN 

Přímé mzdy (Kč) 116 285,00 Kč 

Práce subdodavatelů (Kč) 123 591,00 Kč 

Celkem (Kč) 239 876,00 Kč 

Celková cena zakázky (Kč) 950 000,00 Kč 

Náklady na práci z celkové ceny (%) 25,25 % 

Náklady na vlastní zaměstnance (%) 116 285/950 000 x 100 = 12,2 % 

 

Tabulka 4.3.3 – Procentuální zhodnocení nákladů za práci vlastní zpracování 

 

Firma u vlastních zaměstnanců užívá oceňování formou časové mzdy (Kč/h). U 

subdodavatelů či živnostníků, které si firma najímá, užívá mzdy úkolové. Většinou 

závisí na samotném dodavateli, jakým způsobem si práci účtuje. Například u zemních 

či bouracích prací je jednotkou m3 a k ní odpovídající jednotková cena.  
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4.4 Ostatní náklady na zaměstnance 

 

Náklad na zaměstnance není jen mzdového charakteru, ale skládá se hned z několik 

částí. Patří sem veškerá školení, cestovné, příspěvky na stravování, různé náhrady 

apod. Všechny takové ostatní náklady jsou naznačeny v tabulce. Obsahuje veškeré 

náklady na zaměstnance pro firmu Plus za rok 2019. Zaměstnanci zde nejsou rozděleni 

na dělníky a THP pracovníky. Je pravděpodobné, že dělníci budou mít nižší mzdové 

ohodnocení než THP pracovníci. Důležité je poukázání na to, že náklad na 

zaměstnance se neskládá pouze z mezd. 

 

Název MD 

Cestovné - stavební zakázky 834 989,40 

Cestovné - THP 678,02 

Cestovné - stravné 1 485 571,00 

Školení, BOZP 604 259,30 

Služby - náhrady zaměstnancům 3 104 413,00 

Mzdové náklady 43 352 832,00 

Náhrady - lékař 398 059,00 

Zákonné sociální pojištění 10 763 332,00 

Zákonné zdravotní pojištění 3 892 255,00 

Penzijní připojištění - příspěvek zaměstnavatele 208 400,00 

Ostatní sociální náklady 65 672,54 

pojištění odpovědnosti - firma 443 756,52 

Zákonné sociální náklady 1 460 908,92 

Celkem náklady na zaměstnance  66 615 126,70 Kč 

 

Tabulka 4.4.1 – Náklady na zaměstnance firmy Plus za rok 2019 vlastní zpracování 

 

V tab. 4.4.1 jsou uvedeny různé náklady, které obnáší celkový náklad firmy na 

zaměstnance. Například položka Služby – náhrady zaměstnancům, tím se rozumí 

údržba OOPP (údržba pracovních oděvů). Částka mzdových nákladů je brána jako 

částka hrubé mzdy. Náhrady – lékař jsou brány jako propustky. Pojištění odpovědnosti 

firmy je vedeno u pojišťovny Kooperativa jako zákonné pojištění odpovědnosti. 

Takové pojištění lze využít například při pracovním úrazu, kdy zaměstnanec, kterému 

se takový úraz stal na pracovišti, má právo jít na nemocenskou a poté mu bude 

proplaceno náhrada za vzniklý úraz a to právě díky takovému pojištění. Dále mezi 

sociální zákonné náklady se řadí náklady na neschopenky či stravenky. 

 

Celkové náklady na zaměstnance tedy činily přes 65 mil. Kč.  

V dalším kroku bude znázorněno rozdělení na THP pracovníky a dělníky a jejich 

procentuální zastoupení ve firmě.  
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  % zastoupení ve firmě 

THP pracovníci 82,00 60,00 % 

Dělníci 54,00 40,00 % 

Celkem  136,00 100,00 % 

 

Tabulka 4.4.2 – Rozdělení zaměstnanců firmy Plus vlastní zpracování 

 

Důležitým údajem je také rozdělení celkových nákladů na zaměstnance na mzdové a 

ostatní náklady. Podrobnější rozdělení ostatních nákladů je uvedeno již v tab. 4.4.1. 

V následující tabulce bude uveden pouze součet. 

 

Celkem náklady na zaměstnance  66 615 126,70 Kč 

Ostatní náklady 23 262 294,70 Kč 

Mzdové náklady  43 352 832,00 Kč 

 

Tabulka 4.4.3 – Rozdělení celkových náklady na mzdové a ostatní  

vlastní zpracování 

 

4.5 Vyhodnocení  

 

Závěrečná podkapitola se bude věnovat vyhodnocení předešlých výpočtů.  

 

Přímé mzdy ze zakázky 116 285,00 Kč 

Poměr ostatních nákladů na dělníky ke 

mzdovým nákladům firmy (%) 

23 262 294/43 352 832  

x 100 = 53,66 % 

Ostatní náklady na dělníky v konkrétní zakázce 

(Kč) 

116 285 x 0,5366 =  

62 399 Kč 

Celkem náklady za dělníky na konkrétní zakázce 

(Kč) 

116 285 + 62 399 =  

178 684 Kč 

Poměr vlastních přímých mezd z celkové 

zakázky (%) 

178 684/950 000 x 100 = 

18,8 % 

Celkové náklady na práci všech pracovníků (Kč) 
178 684 + 239 876 = 

418 560 Kč 

Poměr celkových nákladů na práci z celk. ceny 

zakázky (%) 

418 560/950 000 x 100 = 

44 % 

 

Tabulka 4.4.4 – Výpočet reálného poměru nákladu na mzdy v zakázce 

vlastní zpracování 
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Ve výše zmíněné zakázce byly rozděleny náklady na vlastní pracovníky (přímé mzdy) 

a na subdodavatele. Bylo zjištěno, že subdodavatelé firmu stály o něco méně než 

vlastní zaměstnanci. Avšak v dalších krocích a v tab. 4.4.1 je uvedeno, že náklady 

nejsou tvořeny pouze mzdami. Jedná se také o náklady na udržování pracovních oděvů 

vlastních zaměstnanců, dále se vyplácí cestovné, stravné, příspěvky na penzijní 

pojištění, atd.  

 

Podle předešlých analýz je tedy výhodnější si na jisté práce najímat externí pracovníky 

či živnostníky neboli objednat subdodavatele. Takovým pracovníkům totiž firma není 

povinna platit již výše zmíněné ostatní náklady.  
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5 Závěr 

 

Práce byla zaměřena na náklady podniku a jeho pracovní síly. Všeobecně náklady na 

zaměstnance jsou tvořeny hlavní složkou a to jsou mzdy. Teoretická část tedy byla 

zaměřena na vysvětlení mzdového systému v ČR a také mzdové úrovně v ČR. Ze 

začátku ještě byly objasněny pracovně právní vztahy, jak vznikají a jakým způsobem 

můžou být utvořeny. Byly popsány druhy mezd a druh oceňování v podniku. Dalším 

zjištěným údajem byla také minimální mzda a pohyb této částky za poslední léta. Na 

minimální mzdu navazovala mzda zaručená a její výše v posledních letech.  

 

Další kapitola byla zaměřena na tvorbu cen ve stavebnictví. Nejdříve byl vysvětlen 

pojem náklad, a jaké druhy nákladů můžou vzniknout v podniku. Dále došlo 

k vysvětlení kalkulačních postupů a tvorbě kalkulačního vzorce. Navázáním byla další 

podkapitola s názvem cenová kalkulace ve stavebnictví a vysvětlení jednotkové ceny 

a z čeho se skládá. Schéma jednotkové ceny názorně ukázalo, že náklady na 

zaměstnance nejsou jenom mzdy. 

 

Na teoretickou část navazuje část praktická. Ta se věnovala již konkrétnímu 

stavebnímu podniku a podrobně popisuje jeho již výše zmíněné náklady.  

Jako podnik byla vybrána Stavební firma Plus, s.r.o. Nejdříve proběhl všeobecný popis 

firmy, čím se firma zabývá, jak rozsáhlá firma je, její pole působnosti, nabízené služby 

atd. Pro zajímavost jsou v textu přiloženy k některým službám, které firma poskytuje, 

i již úspěšně dokončené akce či zakázky.  

 

Následoval popis zaměstnanců ve firmě. Byl zjištěn jejich celkový počet a jakým 

způsobem jsou rozčleněni. Základní rozdělení je na dělníky a THP pracovníky. 

Podrobnější organizační struktura celé firmy je znázorněna schématem, kde jsou 

popsány jednotlivé úseky či oddělení ve firmě.  

 

Dalším krokem byl výběr konkrétní zakázky a analýza nákladů firmy na své 

zaměstnance (přímé mzdy) a na subdodávky (živnostníci/externě najímaní pracovníci). 

Firma byla ochotna poskytnout veškeré potřebné informace i konkrétní čísla. Pracovalo 

se s tabulkou, kde je souhrn celkové fakturace nákladů firmy na přímé mzdy a 

subdodávky. Částka nákladu subdodávek byla uvedena i s použitým materiálem a 

vyúčtováním za tento materiál. Proto se muselo nahlédnout do objednávek, 

prostřednictvím kterých si firma tyto subdodávky objednávala, a byly zjištěny zvlášť 

náklady jen na materiál a jen na práci (lidskou práci). Byl tedy znám celkový náklad 

na přímé mzdy a celkový náklad na subdodávky.  

 

Důležitým zjištěním bylo, co vše obnáší náklady na zaměstnance. Byly rozděleny do 

nákladů mzdových a ostatních nákladů. Ve výsledku tyto ostatní náklady budou muset 

být přičteny k celkové částce nákladů na přímé mzdy v zakázce, tzn. že tento náklad se 

zvýší. U subdodávek podnik či firma není povinna tyto ostatní náklady vyplácet.  

 

Ve vyhodnocení celé analýzy se dospělo k názoru, že firmě se vyplatí najímat externí 

pracovníky na určité práce při plnění zakázky.  
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aj.  a jiné 

apod.  a podobně  

atd.  a tak dále 

cca  circa (přibližně) 

ČR  Česká republika 

EU  Evropská unie  

H  materiál 

hod.  hodina 

HM  hrubá mzda 

HSV  hlavní stavební výroba 

HZS  hodinová zúčtovací sazba 

HZC  hodinová zúčtovací cena 

Kč  korun českých 

m  metr 

m2  metr čtvereční 

M  mzdy 

max.  maximálně 

m. j.  měrná jednotka  

např.  na příklad 

Nh  normohodina 

OPN  ostatní přímé náklady 

PN  přímé náklady 

PSV  přidružená stavební výroba 

RS  režie správní 

RV  režie výrobní 

S  stroje  

SHM  superhrubá mzda 

Sh  strojhodina  

s.r.o.  společnost s ručením omezeným  

tab.  tabulka 

THP  technicko – hospodářský pracovník  

tj.  to je  

TZB  technické zabezpečení budov 

tzn.  to znamená  

tzv.  tak zvaně 

vč.  včetně 

VUT  Vysoké učení technické 

Z  zisk 
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