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Abstrakt 

Tato diplomov{ pr{ce je zaměřena na analýzu n{kladů a zhodnocení 

současného stavu řízení n{kladů společnosti LITAS s. r. o. Teoretick{ č{st 

objasňuje problematiku n{kladů a kalkulace. Vlastní pr{ce zahrnuje 

představení společnosti, další č{st je věnov{na analýze n{kladů a systému 

řízení n{kladů ve společnosti. Na z{věr je zhodnocena současn{ situace řízení 

n{kladů, d{le jsou uvedeny n{vrhy a doporučení na zlepšení n{kladového 

řízení ve firmě. 

 

Klíčov{ slova:  N{klady, řízení n{kladů, členění n{kladů, kalkulace 

Abstract  

This diploma thesis is focused on the costs analysis and assessment of the 

current state of the cost management in company LITAS s.r.o. The theoretical 

part clarifies the issue of costs and calculation. The thesis itself involves the 

company profile; the other part is devoted to the cost analysis and the cost 

management system in the company. In conclusion, the current situation of the 

cost management is assessed, as well as some proposals and recommendations 

for the improvement of the company cost management are listed there.  

Keywords: costs, cost management, cost breakdown, calculation.  
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ÚVOD 

Dnešní doba s sebou nese velk{ rizika, kter{ se týkají veškerých 

podnikatelských subjektů. Ať už je to legislativa, dodržov{ní z{konů, boj 

s konkurencí ale také v neposlední řadě schopnost udržet se na trhu.  

Ze z{kona, ale také pro své potřeby musí vést každý subjekt buď 

daňovou evidenci nebo účetnictví. Účetnictví tvoří ucelený systém informací o 

tom, jak účetní jednotka hospodaří, ale také i o jejich výsledku hospodaření. Pro 

zajištění vysokého výsledku hospodaření je velice důležité mimo jiné spr{vně 

řídit n{klady. Dnešní konkurence podniky nutí tyto n{klady minimalizovat, ale 

přesto je zapotřebí si udržet takové n{stroje, které jim umožní efektivněji 

vykon{vat své činnosti. 

Pr{vě problematikou řízení n{kladů bych se chtěla věnovat v této 

diplomové pr{ci.  

 

1 CÍL PR[CE A METODIKA 

 

Hlavním cílem této pr{ce je zjistit st{vající model řízení n{kladů ve firmě 

LITAS, s. r. o. a navrhnout zlepšení řízení n{kladů. 

Teoretick{ východiska pr{ce blíže objasní význam a problematiku 

tématu n{kladů, klasifikaci n{kladů, kalkulace a typy kalkulací. 

V další č{sti bude analýza vybrané společnosti, její charakteristika a 

n{plň. D{le bude provedena analýza současného stavu z hlediska sledov{ní, 

členění a řízení n{kladů za podnik jako celek. Budou pops{ny f{ze určité 

zak{zky a její n{sledné navrhnutí a sestavení kalkulace. Na z{věr zhodnotím 

přednosti a nedostatky současného řízení n{kladů ve firmě a navrhnu 

doporučení pro jeho zlepšení. 
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2 TEORETICK[ VÝCHODISKA PR[CE 

 

 

2.1 Pojem n{klad z různých hledisek 

 

N{klady je nutné odlišovat od peněžních výdajů. 

V praxi existují dvě pojetí n{kladů podniku: 

1. pojetí n{kladů ve finančním účetnictví, 

2. manažerské, ekonomické pojetí n{kladů. 

2.1.1 Pojetí n{kladů ve finančním účetnictví 

N{klady podniku vyjadřují synteticky v peněžních jednotk{ch účelově 

zaměřenou spotřebu vstupních faktorů při činnosti daného podniku za určité 

období, zaměřenou na určitý výsledek (výstupy, výnosy, výkony) činnosti 

daného podniku (na výrobky, služby) včetně dalších nutných n{kladů 

spojených s činností podniku v tomto období. Jedn{ se o opotřebov{ní 

dlouhodobého majetku, spotřebu z{sob, vynaložení určitého množství pr{ce 

(mzdu), cizí výkony. Jde tedy o snížení vlastního kapit{lu. 

Při spr{vném hospodaření se vynaložené n{klady vracejí podniku 

v peněžním vyj{dření výsledku činnosti podniku, tj. ve formě výnosů (které 

zvyšují vlastní kapit{l). 

V jednotlivých obdobích se do n{kladů zúčtov{vají jen n{klady, které se 

týkají výkonů v příslušném účetním období. N{klady vzniklé v daném účetním 

období, které se týkají pořízení dlouhodobého majetku, materi{lu a zboží, se 

účtují přímo na kalkulační účty pořízení. Některé n{klady vznikají v jiných 

obdobích než odpovídající výkony. Tento problém se řeší pomocí tzv. časového 

rozlišení n{kladů a výkonů. N{klady jsou evidov{ny jednak ve finančním 

účetnictví, jednak v manažerském účetnictví. Rozsah a způsob vedení 
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finančního účetnictví stanoví z{kon. Pro vedení účetnictví vyd{v{ Ministerstvo 

financí z{vazné účtové osnovy, pokyny pro účtov{ní a obsah účetní z{věrky. 

Tyto směrnice obsahují mj. nezbytné vazby na „vnitropodnikové účetnictví“. 

Manažerské účetnictví (Management Accounting) je širší než „vnitropodnikové 

účetnictví“. Za stejných ostatních podmínek růst absolutní výše celkových 

n{kladů za určité období obvykle svědčí o nehospod{rnosti, snižov{ní n{kladů 

svědčí obvykle o lepším využív{ní všech výrobních i nevýrobních činitelů a je 

jedním z hlavních zdrojů zisku. 

Absolutní výše celkových n{kladů za určité období slouží především ke 

zjišťov{ní hospod{řského výsledku podniku (zisku nebo ztr{ty). Hospod{řský 

výsledek podniku je rozdíl mezi celkovými výnosy a celkovými n{klady 

podniku. Jestliže jsou výnosy větší než n{klady, vznik{ zisk. Jestliže jsou 

výnosy menší než n{klady, vznik{ ztr{ta. (3) 

2.1.2 Manažerské, ekonomické pojetí nákladů 

1. Pracuje s ekonomickými (skutečnými, relevantními) n{klady, které 

ve srovn{ní s účetními n{klady zahrnují také tzv. oportunitní (alternativní) 

n{klady. Oportunitní (alternativní) n{klady jsou č{stka peněz, kter{ je ztracena, 

když zdroje (pr{ce, kapit{l) nejsou použity na nejlepší ušlou alternativu. 

Explicitní n{klady jsou ty, které podnik platí za nakoupené výrobní zdroje, 

za n{jemné, za použití cizího kapit{lu atd. Implicitní n{klady jsou obtížně 

vyčíslitelné, k jejich měření se používají oportunitní n{klady. Implicitními 

n{klady je např. mzda, kterou by podnikatel obdržel při jiném zaměstn{ní, 

nebo úroky které by získal investov{ním svého kapit{lu do jiné akce apod. 

Velmi často vznik{ situace, kdy je možnost uskutečnění jednotlivých 

potenci{lních variant omezena omezenými ekonomickými zdroji, které 

nedovolují uskutečnit všechny v úvahu přich{zející varianty, ale jen některou 
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z nich. Přijat{ varianta pak spotřebuje všechny ekonomické zdroje 

a znemožňuje uskutečnit ostatní příležitosti.  

2. Při každém rozhodnutí bere v úvahu přírůstkové relevantní n{klady, 

tj. ty n{klady, které jsou tímto rozhodnutím ovlivněny. Zbývající n{klady 

považuje za irelevantní tomuto rozhodnutí.  

3. Rozlišuje kr{tkodobý a dlouhodobý pohled na n{klady a jejich vývoj. 

V kr{tkodobém pohledu jsou některé výrobní činitele (vstupy) podniku neměnné 

(fixní) a nemění se s objemem vyr{běné produkce, některé jsou variabilní 

a mění se s objemem vyr{běné produkce. Fixní činitele vyvol{vají vznik fixních 

n{kladů, proměnné činitele vyvol{vají vznik variabilních n{kladů. 

V dlouhodobém pohledu jsou všechny výrobní činitele proměnné, fixní n{klady 

neexistují. 

4.  Prov{dí strategické řízení n{kladů, neboť n{klady jsou souč{stí 

podnikové 

strategie určitého výrobku. 

1) Analýza činností „hodnotového řetězce“ *tj. všech činností v podniku, 

které se nutně podílejí na tvorbě hodnoty (užitečnosti) pro z{kazníka určitého 

výrobku (od marketingu přes n{kup materi{lu, vývoj a technickou přípravu 

výroby, výrobu, balení až k prodeji výrobku, včetně nutných podpůrných 

činností+;  

2) Strategick{ prezentace určitého výrobku na trhu *tj. zjištění, čím výrobek 

konkuruje na trhu, zda se plní podnikov{ strategie stanoven{ pro daný 

výrobek, zda je zajišťov{no udržení konkurenční výhody daného výrobku – 

v tom spočív{ účel analýzy n{kladů výrobku); (3) 

3) Analýza „původců n{kladů“ [činností, jimiž podnik uskutečňuje svou 

strategii stanovenou pro daný výrobek; tyto činnosti způsobují n{klady; určení, 

které z těchto činností přin{šejí hodnotu (užitek) pro z{kazníka; analýza těchto 
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činností - jak dobře jsou tyto činnosti prov{děny; tedy zjišťov{ní příčin vzniku 

n{kladů a přiřazení určité výše každé z těchto příčin pro určitý výrobek+;  

4) Kalkulace n{kladů na z{kladě dílčích činností (metoda alokace n{kladů 

ABC - Activity Based Costing). Protože přiřazení přímých n{kladů jednotlivým 

výrobkům je jednoznačné, jde především o přiřazení fixních (příp. režijních) 

n{kladů jednotlivým výrobkům, založené na n{kladech na příslušné režijní 

činnosti „hodnotového řetězce“ určitého výrobku, jak již bylo vysvětleno. (3) 

 

 

 

2.2 Klasifikace n{kladů 

 

N{klady ve všech jejich pojetích nepředstavují stejnorodý celek, ale 

skl{dají se z různých nehomogenních složek, které se odlišují druhem 

uplatněného ekonomického zdroje, svou funkcí v transformačním procesu, 

formou svého projevu nebo způsobem reakce na působící faktory. Tyto vnitřní 

rozlišnosti n{kladů vedou k jejich různému členění podle různorodých 

hledisek. 

Soustředíme se na:  

a) členění n{kladů podle druhů vynaložených ekonomických zdrojů 

(druhové členění n{kladů), 

b) členění n{kladů podle bezprostředního účelu jejich vynaložení 

(účelové členění n{kladů), 

c) členění n{kladů podle jejich z{vislosti na změn{ch v rozsahu aktivity 

(objemu výkonů) a  

d) členění n{kladů z hlediska potřeb kontroly a rozhodov{ní. (5) 
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2.2.1 Druhové členění n{kladů 

Druhové členění n{kladů je nejběžnějším přístupem ke klasifikaci 

n{kladů v běžném finančním účetnictví. V r{mci této klasifikace členíme 

n{klady dle druhu spotřebovaného externího vstupu do podnikového 

transformačního procesu. Jedn{ se o rozdělení n{kladů, které odpovíd{ 

finančnímu pojetí n{kladů. Toto členění n{kladů se použív{ i při konstrukci 

standardních účetních výkazů, např. při tvorbě výkazů zisku a ztr{t. 

V účetnictví najdeme relativně detailní členění n{kladů, ale v z{sadě existuje 

několik element{rních n{kladových druhů, které nalezneme téměř v každém 

podniku. (6) 

Mezi n{kladové druhy patří: 

- spotřeba materi{lu, energie a externích služeb, 

- osobní n{klady (mzdy, soci{lní n{klady, <), 

- odpisy hmotného a nehmotného investičního majetku,  

- použití externích prací a služeb,  

- finanční n{klady.  

Druhové členění n{kladů je pro n{s a naše snahy o n{kladovou 

optimalizaci nezbytné. Relativní podíl jednotlivých n{kladových druhů n{m 

může u jednotlivých organizací napovědět, jakou roli hraje určitý n{kladový 

druh a jaký je jeho význam. Tím n{m také může napomoci poznat, na které 

n{kladové druhy se m{me zaměřit při snaze o n{kladovou optimalizaci nebo 

jak se v absolutní hodnotě projeví relativní úspora určitého n{kladového 

druhu. (6) 

Druhové členění je charakteristické určitými typickými znaky.  

Za prvé může zahrnovat pouze takové původní vklady, které vstupují 

do dané aktivity zvnějšku; označujeme je proto jako n{klady externí (např. 

spotřeba nakupovaných polotovarů). Jeho souč{stí nemohou být n{klady 
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interní, které vznikly v důsledku spotřeby výkonů vytvořených uvnitř dané 

aktivity (např. spotřeba polotovarů vlastní výroby); ty představují vnitřní obrat 

v r{mci dané aktivity.  

Za druhé externí n{klady se v dané aktivitě projevují poprvé a jsou proto 

n{klady prvotními. Naproti tomu interní n{kly se projeví podruhé, jsou 

n{klady druhotnými a byly by v r{mci dané aktivity vykazov{ny duplicitně. 

Za třetí n{klady prvotní jsou vyj{dřeny jedinou položkou a jsou tak 

n{klady jednoduchými. Druhotné n{klady jsou naproti tomu vykazov{ny jako 

komplexní n{klady, skl{dající se z několika prvotních n{kladových druhů. (7) 

2.2.2 Účelové členění n{kladů 

N{klady jsme vymezili jako účelové vynaložení ekonomických zdrojů; 

účelovost je z{kladní charakteristický znak n{kladů. V tomto směru jako 

konečný účel vynaložení n{kladů vystupují fin{lní výkony jednotlivých aktivit, 

které tak představují konečné nositele n{kladů. Z tohoto hlediska lze nejhrubší 

účelové členění n{kladů provést podle jednotlivých činností podniku (provozní 

činnost, finanční činnosti apod.), v r{mci provozní činnosti pak podle jejich 

vztahu k zaměření podniku (činnost z{kladní, pomocn{, vedlejší, přidružen{ 

apod.). 

Účelovost však prostupuje každým transformačním procesem 

uskutečňov{ní výkonů, od element{rní operace až po fin{lní výkon. Každý 

n{klad m{ tak již při svém prvotním vzniku jasně vymezenou účelovost. 

V tomto směru se celým transformačním procesem prolínají dvě z{kladní linie. 

V první je rozhodující ot{zka, jak se věcně uskutečňují jednotlivé výkony. 

Hovoříme o členění n{kladů po linii výkonů. Ve druhé je pak rozhodující 

ot{zka „kde se příslušné operace uskutečňují z hlediska organizačního 

upoř{d{ní transformačního procesu“. Hovoříme o sledov{ní n{kladů po linii 

útvarů. (5) 
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Členění n{kladů ve vztahu k výkonům 

Každ{ věcn{ transformace je charakteristick{ určitým technologickým 

postupem, vymezujícím druhy jednotlivých operací a jejich sled. N{klady, které 

bezprostředně vznikají v souvislosti s uskutečňov{ním technologického 

procesu, označujeme jako n{klady technologické. Bezprostřední technologický 

proces však vyžaduje vytvoření určitých podmínek, zaručujících jeho racion{lní 

průběh. To se zajišťuje různými činnostmi, které vyvol{vají vznik n{kladů 

na obsluhu, zajištění a řízení daného procesu. 

Technologické n{klady příčinně souvisejí s jednotlivými operacemi při 

bezprostředním uskutečňov{ní konkrétního výkonu. Jejich výši lze předem 

stanovit ve formě úkolu (normované n{klady) a kontrolovat jejich plnění 

(rozdíly od normovaných n{kladů). Takové n{klady, vykazované 

v jednotlivých věcně odlišných položk{ch podle jednotlivých výkonů jako jejich 

bezprostředních nositelů, označujeme jako n{klady jednicové. 

N{klady na obsluhu a řízení vznikají v souvislosti s uskutečňov{ním 

různých obslužných a řídících činností, zajišťovaných vyčleněnými pracovníky 

nebo útvary. Jejich hospod{rnost je usměrňov{na stanovenými rozpočty 

a kontrolou jejich plnění. Jejich vztah k výkonům je odvozený a na jednotlivé 

výkony jako jejich konečné nositele se rozdělují dodatečně a různými 

nepřímými metodami. Označujeme je pak jako n{klady režijní. 

Režijní n{klady vznikají v různých f{zích činnosti podniku, podle toho je 

rozdělujeme na tyto složky: 

a) Z{sobovací režii související s n{kupem, skladov{ním a výdejem 

materi{lu. 

b) Výrobní režii související s obsluhou a řízením bezprostředního 

výrobního procesu v jednotlivých výrobních útvarech; výrobní režie 
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často obsahuje i č{st technologických n{kladů, které nelze nebo není 

účelné vykazovat jako jednicové n{klady. 

c) Spr{vní režii (celopodnikovou, celoz{vodovou) související s řízením 

a spr{vou celého podniku (z{vodu). 

d) Odbytovou režii vznikající v souvislosti s prodejem, skladov{ním 

hotových výrobků a zboží, jejich balením a expedicí a obdobnými 

aktivitami; věcně přísluší objemu prodaných výkonů. 

 

Třídění n{kladů ve vztahu k útvarům 

Proces uskutečňov{ní jednotlivých výkonů je lokalizov{n do 

jednotlivých organizačních celků, jako např. do dílen a provozů. Vznik{ 

problém racion{lní organizace celého procesu a regulace jeho průběhu. 

N{klady re{lně vznikají prim{rně v organizačních útvarech, kde se 

uskutečňuje příslušn{ dílčí transformace. Hovoříme o třídění n{kladů podle 

místa vzniku. (5) 

 

2.2.3 Třídění n{kladů podle jejich z{vislosti na objemu prov{děných 

výkonů 

Důležitým hlediskem členění n{kladů z hlediska posuzov{ní dynamiky 

jejich vývoje je jejich rozlišov{ní podle toho, jak se mění jejich celkov{ výše 

v z{vislosti na změn{ch v objemu výkonů. V tomto směru je třeba rozlišit dvě 

hlavní skupiny n{kladů: 

a) Ekonomické zdroje, které se plně spotřebují určitou jednotkou 

výkonu a při uskutečňov{ní další jednotky musí být opakovaně 

vynaloženy. Označujeme je jako opakované ekonomické zdroje 

a jejich n{kladovým ekvivalentem jsou n{klady variabilní 

(proměnlivé). Jejich charakteristickým znakem je, že se jejich celkov{ 
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výše mění při změn{ch v objemu výkonů. Příkladem takového 

n{kladu je spotřeba materi{lu potřebného na výrobu konkrétního 

výrobku. 

b) Ekonomické zdroje, které se do daného procesu vzkl{dají 

jednor{zově s určitou potenci{lní schopností, umožňující uskutečnit 

určitý objem výkonů v r{mci daného potenci{lu (kapacity); jako 

příklad lze uvést instalaci strojů, zařízení apod. Označují se jako 

potenci{lní ekonomické zdroje a jejich n{kladovým ekvivalentem jsou 

n{klady fixní (st{lé). Jejich charakteristickým znakem je, že se při 

změn{ch v objemu výkonu r{mci dané kapacity jejich celkov{ výše 

nemění. 

 

V analýze z{vislosti n{kladů na změn{ch v objemu výkonů mají z{sadní 

vypovídací schopnost dvě veličiny n{kladů: 

a) celkové n{klady, představující úhrnný rozsah n{kladů vyvolaný 

daným objemem výkonů (jako např. celkové n{klady na 100 ks 

konkrétního výrobku) a  

b) průměrné n{klady, představující podíl celkových n{kladů na 

jednotku výkonů při dosažení jejich určitého objemu (průměrné 

n{klady na 1 ks tohoto výrobku při výrobě 100 ks). (5) 

2.2.4 Klasifikace n{kladů z hlediska rozhodov{ní 

Hodnota každé informace manažerského účetnictví spočív{ v jejím 

účelném využití pro řízení. Adres{tem a uživatelem těchto informací je 

management podniku, který je využív{ různým způsobem za účelem pozn{ní 

skutečností a podmínek re{lného průběhu příslušných procesů, k odhalov{ní 

disproporcí, k různým analýz{m a hodnocením a podobně. Konečný smysl 
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informace je však naplněn až určitou reakcí uživatele, jeho určitým 

rozhodnutím (byť i takovým, že není třeba uskutečnit ž{dné opatření). 

Jedním ze speci{lních zaměření manažerského účetnictví je jeho 

orientace na přímé poskytov{ní informací pro konkrétní rozhodovací úlohy. 

Obsah informací manažerského účetnictví je v tomto případě bezprostředně 

z{vislý na typu příslušné rozhodovací úlohy a algoritmu jejího řešení. Z tohoto 

hlediska platí, že pro řešení každého rozhodovacího problému musí 

manažerské účetnictví zajistit relevantní informace, které svým obsahem 

dostatečně odr{žejí složitost daného problému. (4) 

 

2.2.5 Kalkulační členění n{kladů 

Nejen požadavky řízení hospod{rnosti, ale také rozs{hlé skupiny 

rozhodovacích úloh typu „vyrobit či koupit“, „preferovat či potlačit výrobu 

konkrétního typu výrobku“, „zrušit či zavést výrobu určitého sortimentu 

vych{zejí z posouzení příčinné souvislosti n{kladů k určitému buď fin{lnímu, 

nebo dílčímu výkonu. Toto přiřazov{ní n{kladů k výkonu či jeho č{sti 

nazýv{me kalkulačním členěním n{kladů. 

Z hlediska příčinných vazeb n{kladů k výkonu, který je objemově, 

druhově a jakostně přesně specifikov{n (k tzv. kalkulační jednici), a z hlediska 

praktických početně technických možností, jak přiřadit n{klady konkrétnímu 

výkonu, lze opět rozlišit dvě z{kladní skupiny n{kladů: 

- tzv. přímé n{klady, které bezprostředně souvisejí s konkrétním druhem 

výkonu; 

- nepřímé n{klady, které se nev{žou k jednomu druhy výkonu a zajišťují 

průběh podnikatelského procesu podniku v širších souvislostech. (4) 
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1. Přímé n{klady 

a) materi{lové,  

b) mzdové (mzdy výrobních pracovníků), 

c) ostatní.  

 

2) Nepřímé (režijní) n{klady 

a) fixní a ostatní n{klady (n{jem, daně, odpisy, údržba, teplo, světlo, 

voda n{řadí), nepřímé materi{lové n{klady, nepřímé mzdové n{klady 

(kontrola, pracovníci údržby), 

b) administrativní n{klady (řídící pracovníci, úředníci, účetní, n{jem 

kancel{ří, telefony aj.) (1) 

2.3 Kalkulace 

Kalkulaci je možné definovat jako přiřazení n{kladů, marže, zisku, ceny 

nebo jiné hodnotové veličiny k výrobku, službě, činnosti, operaci nebo jinak 

natur{lně vyj{dřené jednotce výkonu firmy, tj. kalkulační jednici či 

n{kladovému objektu. N{kladov{ kalkulace je z{kladním kalkulačním 

n{strojem pro výpočet marže, zisku nebo velmi často i ceny, protože každ{ výše 

uveden{ veličina je na kvantifikaci n{kladů založen.  

Problém n{kladových kalkulací souvisí s již zmíněnou klasifikací 

n{kladů na n{klady přímé a n{klady nepřímé. Pr{vě existence nepřímých 

(režijních) n{kladů a problém spojené s jejich alokací podmínily rozvoj 

jednotlivých kalkulačních metod n{kladových kalkulací by se znatelně snížilo, 

protože přímým přiřazením n{kladů objektu bychom za jakýchkoli podmínek 

získali relativně velmi přesné informace o n{kladech výkonu. Problémem, který 

n{m sestavov{ní kalkulací komplikuje, je ovšem existence st{le rostoucího 

podílu režijních n{kladů, u kterých je jejich přiřazení výkonu často 
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problematické. Kalkulační metoda, kter{ je pro kvantifikaci n{kladů na výkon 

použita, tedy vych{zí ze způsobu n{kladové alokace režijních n{kladů. 

 

V z{sadě existuje několik variant n{kladových kalkulací, které se liší 

způsobem svého uplatnění v podniku: 

- předběžn{ kalkulace,  

- výsledn{ kalkulace, 

- operativní kalkulace. 

Značn{ č{st firem potřebuje informace o n{kladech výkonu ještě před 

zah{jením jakýchkoli činností na výrobku nebo službě. Kalkulace, které se pro 

tyto účely používají, označujeme jako předběžné kalkulace. Jsou 

charakteristické tím, že v okamžiku jejich sestavov{ní nem{me ještě k dispozici 

informace o tom jaký objem vstupů určitý výrobek nebo služba spotřebovala. 

Do určité míry se jedn{ o odhad budoucích n{kladů na n{kladový objekt. 

V r{mci předběžných kalkulací pak také někdy rozlišujeme tzv. propočtové 

kalkulace, což jsou kalkulace, které slouží k určitému r{mcovému odhadu 

budoucích n{kladů, napři u nových výrobků, nebo pro zpracov{ní cenových 

nabídek. V r{mci předběžných kalkulací se d{le vymezují i tzv. pl{nové 

kalkulace, které jsou oproti těm propočtových značně detailnější, vych{zejí 

z relativně přesného odhadu spotřeby vstupů a slouží hlavně pro přesné 

pl{nov{ní operací, např. výroby. 

Organizace může cítit potřebu kvantifikovat n{klady výkonu 

i v okamžiku, kdy dojde k dokončení a prodeji výkonu. V tuto chvíli m{ již 

organizace k dispozici skutečné hodnoty objemu spotřebovaných vstupů a při 

sestavov{ní kalkulace se tak může opřít o relativně věrohodn{ data. Tyto 

kalkulace, které se sestavují po ukončení realizace výkonu, označujeme jako 

tzv. výsledné kalkulace. Výsledné kalkulace slouží zejména ke zpětnému 
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hodnocení hospod{rnosti, tedy pro posouzení toho, zda skutečn{ výše 

spotřebovaných vstupů odpovíd{ odhadu, který byl proveden před zač{tkem 

transformačního procesu. 

Zvl{štní kategorií kalkulací, charakteristickou zejména pro vysoce 

automatizovaný průmysl je tzv. operativní kalkulace.  

Tyto kalkulace tvoří tzv. kalkulační systém firmy (Obr. 1), což je vlastně 

určit{ soustava kalkulací s přesně vymezeným účelem využití, mezi kterými 

jsou definov{ny vazby. (6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Kalkulační systém a jeho členění (4) 
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Dobr{ n{kladov{ kalkulace pod{v{ nejenom informaci o celkové výši 

n{kladů na výkon, ale poskytuje obraz o tom, z jakých skupin se n{klady 

výkonu skl{dají (Obr. 2). Takov{ strukturovan{ kalkulace nejenom pod{v{ 

informace o výši jednotlivých skupin n{kladů, ale umožňuje stanovovat úroveň 

ceny při různých situacích. (6) 

         Jednoduch{ kalkulace          Strukturovan{ kalkulace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2 Úrovně n{kladů v r{mci kalkulace (6) 

 

Struktura jednotlivých n{kladových položek je většinou v každém 

podniku odlišn{ – každý podnik m{ jinou strukturu n{kladů a jiné požadavky 

na jejich evidenci, klasifikací a způsoby alokace. Struktura těchto n{kladů býv{ 

vyj{dřena v tzv. kalkulačním vzorci. Kalkulační vzorec představuje soupis 

jednotlivých druhů n{kladů v r{mci kalkulace, který by měl být doplněn o 

způsob kvantifikace těchto n{kladových položek ve vztahu ke kalkulovanému 

výkonu. 
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Kalkulační vzorec jako pojem je v tuzemských podmínk{ch často 

spojov{n s tzv. typovým kalkulačním vzorcem.  Tento typ kalkulačního vzorce 

představoval určitou standardizovanou variantu kalkulace, kter{ byla před 

rokem 1990 podnikům nařízena vyhl{škou ministerstva hospod{řství, s cílem 

zajistit centr{lní dohled nadřízených org{nů nad tvorbou kalkulací a cen 

v tehdejším průmyslu (Obr. 3). Tento typový kalkulační vzorec se velmi často 

postupným vývojem stal z{kladem pro kalkulační vzorce používané 

v tuzemské podnikové praxi. V z{sadě platí, že kalkulační vzorce mají v praxi 

velmi často pevnou strukturu a neumožňují jejich variantní využití 

a přizpůsobení různým rozhodovacím úloh{m. (6) 

 

Typový kalkulační vzorec 

1. Přímý materi{l 

2. Přímé mzdy 

3. Ostatní přímý materi{l 

4. Výrobní (provozní) režie 
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Cena výkonu (z{kladní) 

Obr. 3 Typový kalkulační vzorec (6) 
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2.3.1 Z{kladní typy n{kladových kalkulací 

Při definici z{kladních typů n{kladových kalkulací vyjdeme ze dvou 

z{kladních charakteristik. První z nich je ot{zka, zda z{kladov{ kalkulace m{ 

kalkulovat, resp. absorbovat všechny podnikové n{klady, nebo jen jejich č{st. 

V této rovině rozlišujeme: 

- absorpční kalkulace nebo také kalkulace úplných n{kladů v sobě 

zahrnují veškeré n{klady podniku nebo organizační jednotky, 

- neabsorpční kalkulace nebo také kalkulace neúplných n{kladů 

kalkulují jen č{st podnikových n{kladů (variabilní n{klady) a ostatní 

n{klady (fixní n{klady) na výkony nerozpočít{vají. 

Druhou charakteristikou z{kladních typů je způsob alokace režijních 

n{kladů objektu. Zde se uživateli n{kladové kalkulace nabízejí opět dvě 

možnosti. Buďto použije nějakou úroveň zjednodušení a vyj{dření průměrné 

úrovně režijních n{kladů na výkon, tedy v praxi většinou proporcion{lní 

přiřazení režijních n{kladů k objemu přímých n{kladů (alokační princip 

průměrov{ní). Nebo se pokusí o přiřazení režijních n{kladů s přihlédnutím 

k příčinné souvislosti mezi jejich vznikem a výkonem (alokační princip příčinné 

souvislosti). 

Na z{kladě těchto skutečností m{ budoucí uživatel kalkulace v z{sadě tři 

možnosti, jakou metodu n{kladové kalkulace zvolit. Tyto tři varianty se 

v z{sadě líští způsobem, jakým jsou alokov{ny režijní, resp. Fixní n{klady 

výkonu. První možností je situace, kdy se uživatel rozhodne použít kalkulaci 

úplných n{kladů. V tom případě může použít objemové přiřazení režijních 

n{kladů; tuto metodu kalkulace nazýv{me přir{žkovou nebo také zak{zkovou 

kalkulací. Druhou možností je přiřazení n{kladů dle skutečných příčinných 

vztahů; tuto metodu kalkulace označujeme jako kalkulace podle aktivit.  
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Poslední variantou, kterou může uživatel zvolit je možnost, při které 

režijní, resp. fixní n{klady nebude výkonu alokovat v plné výši – č{st ponech{ 

nealokov{nu. Tento princip je podstatou kalkulace variabilních n{kladů 

(viz obr. 4). (6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4 Z{kladní typy n{kladových kalkulací (6) 
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v z{kladních účetních výkazech podniku a jednak v evidenci přímých n{kladů 

výkonu. Samozřejmě m{ ale tato kalkulační metoda celou řadu omezení, které 

spočívají zejména ve vzrůstající nepřesnosti, způsobené pr{vě proporcion{lním 

přiřazením režijních n{kladů výrobku nebo službě, a tato nepřesnost se 

v kontextu historických změn podílu a struktury režijních n{kladů výrazně 

prohlubuje.  

 

Kalkulace variabilních nákladů  

Kalkulace variabilních n{kladů, kter{ je někdy označov{na také jako 

metoda krycího příspěvku, se v praxi rozšířila hlavně v posledních dvou 

desetiletích. Nealokovat st{le rostoucí podíl fixních n{kladů výkonu bylo 

logickou reakcí na zhoršující se přesnost tradičních přir{žkových kalkulací. 

Kvůli svému charakteru je ale metoda variabilních n{kladů manažerským 

n{strojem s poněkud odlišným spektrem využití. Její výstupy jsou využitelné 

zejména díky využití příspěvku na úhradu, který je z{kladním ukazatelem 

používaným pro posuzov{ní rentability výkonů.  

 

Kalkulace podle aktivit 

Kalkulace podle aktivit (Activity-Based Costing) je metodou relativně 

novou. Objevila se na zač{tku osmdes{tých let, ale širšího rozšíření zejména 

v tuzemských podmínk{ch dos{hla až po roce 2000 a st{le je využív{na velmi 

ojediněle. Metoda kalkulace podle aktivit (zkr{ceně ABC) se snaží aplikovat 

principy příčinné souvislosti do kalkulačního systému firmy tím způsobem, že 

mapuje a n{kladově oceňuje procesy a aktivity, které organizace prov{ní a 

popisuje jejich vztah k podnikovým výkonům. Pozitivem, kter{ ABC kalkulace 

přin{ší, je vyšší přesnost kalkulace jako takové, ale také značně širší spektrum 

informací, které metoda ABC poskytuje a které se neomezují jen na n{kladové 
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ocenění výkonů. Tyto přínosy jsou ale na druhé straně vykoupeny značnou 

komplikovaností struktury kalkulace a značně rozs{hlejším objemem dat, které 

je pro využití kalkulace nutné zajistit. Informace mají často navíc nefinanční 

charakter, takže se uživatelé ABC kalkulace mohou často potýkat s problémy 

při jejich získ{v{ní. (6) 

 

2.3.2 Speci{lní typy n{kladových kalkulací 

V průběhu vývoje manažerského účetnictví byla vyvinuta cel{ řada 

dalších kalkulačních metod, které se od výše definované z{kladní trojice liší 

v principech alokace režijních n{kladů nebo způsobu využití. Ve většině 

případů tyto metody ale není možné využít obecně pro jakoukoli organizaci. 

Jedn{ se totiž zejména o metody, které jsou využív{ny pro specifické typy 

výkonů nebo specifické rozhodovací úlohy.  

 

Kalkulace dělením 

Kalkulace dělením je v podstatě nejjednodušší metodou n{kladové 

kalkulace. Ve své z{kladní podobě kvantifikuje n{klady na jednotku výkonu 

jako prostý podíl celkových n{kladů organizace a počtu jednotek výkonů. 

Pokud by se jednalo o výrobní firmu, n{klady na jeden výrobek by byly 

stanoveny jako podíl celkových n{kladů firmy a počtu vyrobených výrobků. 

V této z{kladní podobě se tato metoda označuje jako prost{ kalkulace dělením. 

V případě, že výkony podniku nejsou zcela homogenní, ale liší se pouze 

v určitém měřitelném parametru, je možné použít tzv. kalkulaci dělením 

s ekvivalentními čísly. Tato metoda se použív{ u hromadné výroby 

technologicky podobných výrobků, které se liší pr{vě jedním měřitelným 

parametrem, jako je např. velikost, hmotnost, jakost nebo spotřeba elektrické 

energie.  
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Kalkulace sdružených výkonů 

O sdružených výkonech hovoříme v takových situacích, kdy výroba 

jednoho výrobku nemůže být z technologického hlediska oddělena od výroby 

dalších výrobků a jejichž výroba ani nemusí být ž{doucí. Jde zejména o odvětví, 

jako je zpracov{ní ropy, chemik{lií nebo zemědělsk{ výroba. V z{sadě 

rozlišujeme dvě varianty kalkulací ve sdružené výrobě: 

- rozčítací kalkulace, 

- odčítací kalkulace. 

V případě, že mají všechny výrobky, které takto vzniknou, stejnou 

prodejní hodnotu, považujeme všechny tyto výrobky za hlavní a v takovýchto 

situacích uplatňujeme tzv. rozčítací metodu kalkulace. V případě, že některé 

z výrobků mají nižší prodejní hodnotu nebo nejsou z hlediska rozhodov{ní 

významné, označujeme tyto výrobky jako vedlejší a využív{me tzv. odčítací 

metodu kalkulace. Samozřejmě může tato metoda existovat i v kombinaci obou 

variant, kdy je vyr{běno několik hlavních a několik vedlejších výrobků. (6) 

 

2.3.3 Přir{žkov{ kalkulace 

Této kalkulační techniky se použív{ tehdy, doch{zí-li k současné výrobě 

různorodých výrobků a č{st n{kladů je vynakl{d{na na tyto výrobky společně. 

Pro dělení n{kladů existuje řada metod, které lze rozdělit takto: 

- zak{zkov{ metoda (vhodn{ pro kusovou produkci), 

- sdružené nebo kombinované metody (společné výroby nebo 

kogenerační produkce), 

- f{zov{ (průběžn{ metoda), 

- postupn{ metoda. 

Přímé n{klady lze jednotlivým výrobkům přiřadit přímo, nepřímé 

musíme mezi ně rozvrhovat. Rozvrh těchto společných n{kladů musí být 
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pokud možno co neobjektivnější, tzn. že poměr rozvržení n{kladů musí 

odpovídat poměru, v jakém si tyto n{klady vyž{dala výroba jednotlivých 

výrobků. (8) 

Pro rozvrh společných (režijních) n{kladů se použív{ jako z{kladen 

(klíčů) veličin, k nimž jsou rozvrhované n{klady v určitém funkčním vztahu. 

Tento vztah je vyšetřen např. pomocí regresní a korelační analýzy, při níž je 

zkoum{no, jak se mění velikost n{kladů v z{vislosti na veličin{ch přich{zejících 

v úvahu jako rozvrhové z{kladny. Musí to být veličiny, jejichž vztah 

k výrobkům je zcela jednoznačný a jsou snadno zjistitelné. Obvykle se 

v kalkulační praxi použív{ jako rozvrhových z{kladen těchto veličin: 

- přímý materi{l,  

- přímé mzdy, 

- součet přímého materi{lu a přímých mezd, 

- počet strojových hodin aj.  

Velikost režijní přir{žky, kterou se podle zvolené z{kladny společné 

n{klady připočtou k přímým n{kladům, dost{v{me z poměru společných 

n{kladů určených k rozvrhu ke zvolené rozvrhové z{kladně (1): 

       Nr 

     kpř =             , 

       Zr 

 

kde kpř je koeficient kalkulační přir{žky, 

        Nr – režijní n{klady, n{klady určené k rozvrhu 

        Zr – rozvrhov{ z{kladna 
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2.3.4 Kalkulace variabilních n{kladů 

Pro ni je charakteristické, že výkonům přičít{ jen č{st n{kladů, a to pouze 

jejich variabilní č{st – odtud i její n{zev kalkulace variabilních n{kladů. Ta 

respektuje pr{vě rozdílný vztah fixních a variabilních n{kladů ke změn{m v 

objemu produkce a vych{zí tak vstříc novým požadavkům. Mění se i podoba 

podnikové výsledovky, v níž fixní n{klady za období se vyčíslují spolu s 

provozním ziskem za období v samostatné (kalkulační) položce, zvané 

příspěvek na úhradu fixních n{kladů a tvorba zisku (zkr{ceně: příspěvek na 

úhradu; někdy se také nazýv{ marže). (2) 

Podnikov{ výsledovka s rozlišením fixních a variabilních n{kladů (2) 

+ Tržby za období 

 -  Variabilní  

 = Příspěvek na úhradu za období 

 -  Fixní n{klady období 

 = Zisk / ztr{ta 

 

Stejně se postupuje při výpočtu příspěvku na úhradu za výrobek, dosadí-

li se do vzorce hodnota za příslušný výrobek, a to buď za jeden kus nebo za 

množství za období. Potom kalkulační vzorec vypad{ takto: 

 

+ Tržní cena 

 - Jednicový materi{l 

 - Jednicov{ mzda 

 - Ostatní jednicové n{klady 

 - Variabilní č{st režie, týkající se daného výrobku 

 

 

        Variabilní n{klady 

 = Příspěvek na úhradu za období 
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Dosud jsme vych{zeli z toho, že příspěvek na úhradu představuje 

č{stku, kterou výrobek přispív{ k úhradě celkových, glob{lních fixních n{kladů 

podniku a zisku. Uk{zalo se však, že blok fixních n{kladů, které jsou vyvol{ny 

různými faktory. Přehled o rozvrstvení fixních n{kladů pod{v{ modifikace 

kalkulace variabilních n{kladů – kalkulace variabilních n{kladů se stupňovitým 

výpočtem příspěvku na úhradu fixních n{kladů a tvorbu zisku za období. 

Literatura člení glob{l fixních n{kladů obvykle do těchto čtyř skupin:  

- fixní n{klady výrobku,  

- fixní n{klady skupiny výrobků,  

- fixní n{klady útvaru,  

- fixní n{klady řízení podniku jako celku. (2) 

2.3.5 Analýza bodu zvratu 

Abychom byli schopni lépe pl{novat budoucí vývoj n{kladů a tržeb, je 

nutné uvědomit si vztahové z{vislosti mezi n{klady, prodaným 

množstvím a cenou. To n{m umožňuje tzv. analýza bodu zvratu (Break 

Even Analysis). (10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5 Bod zvratu (10) 
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Bodu zvratu se také někdy řík{ kritický bod rentability, bod krytí 

n{kladů, bod zisku, mrtvý bod. Všechny tyto n{zvy ve skutečnosti odr{žejí jeho 

význam. Na obr{zku č. 5 jsou zobrazeny 3 křivky: 

- Křivka tržeb, kter{ n{m vych{zí z 0. 

- Křivka fixních n{kladů, kter{ m{ již v zač{tku určitou hodnotu na ose y, 

jelikož fixní n{klady generujeme i když je prodej 0. 

- Křivka celkových n{kladů, kter{ v sobě zahrnuje i variabilní n{klady a ty 

rostou v z{vislosti na prodaném množství.  

V průsečíku těchto křivek se nach{zí bod zvratu a pokud spustíme 

kolmice na osu X zjistíme, jaké minim{lní množství musíme prodat/vyrobit, 

abychom přestali generovat ztr{tu. (10) 

 

Pro výpočet bodu zvratu slouží n{sledující vzorce (10): 

 

BZ = T = N 

T = N 

T = P x Q 

N = F + b x Q 

P x Q = F + b x Q 

BZ = F / P - b 

 

BZ – bod zvratu je bod, kdy se celkové tržby rovnají celkovým n{kladům 

T – tržby  N – n{klady 

P – cena  Q – množství 

F – fixní n{klady b – variabilní n{klady 
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3 ANALÝZA PROBLÉMU  

 

Ve vlastní pr{ci se budu věnovat konkrétní společnosti s ručením 

omezeným. Nejprve provedu sezn{mení s firmou a poté se budu věnovat 

problematice, kter{ již byla pops{na v liter{rním přehledu. 

 

3.1 Charakteristika společnosti 

3.1.1 Z{kladní údaje společnosti 

N{zev společnosti:  LITAS, s. r. o. 

Datum z{pisu:  4. října 1996 (přeměnou společnosti Lihovar Tasov, s. r. o.) 

Spisov{ značka:  C 24833 veden{ u Krajského soudu v Brně 

Sídlo:    Tasov čp. 87 

       Tasov,  PSČ 675 79 

Identifikační číslo:  253 13 002 

Pr{vní forma:  Společnost s ručením omezeným 

Předmět podnik{ní:- výroba, obchod a služby neuvedené v příloh{ch 1 až 3 

      živnostenského z{kona 

- truhl{řství 

- podlah{řství 

Statut{rní org{n:  jednatel: Milan Mladý 

Z{kladní kapit{l:  6.150.000 Kč 
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3.1.2 Historie společnosti 

Společnost byla zaps{na do obchodního rejstříku v říjnu 1996 pod 

n{zvem Lihovar Tasov, s. r. o.  

Hlavním předmětem činnosti firmy byla: 

- výroba surového, kvasného lihu vyr{běného ze zemědělských surovin, 

- provozov{ní pěstitelského p{lení, 

- obchodní činnost : koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, 

- výroba a úprava kvasného lihu (s výjimkou ovocných destil{tů 

získaných pěstitelským p{lením). 

Od založení do roku 2010 byl jednatelem pan Vladimír Častulík. Novým 

jednatelem se v roce 2010 stal pan Milan Mladý. 

Pan Mladý začal podnikat v únoru 1996 v oboru truhl{řství, podlah{řství 

a čalounictví. V oboru podnikal nejprve s{m, později zaměstnal další 

pracovníky, klientela se rozrůstala a tak přibíral další zaměstnance. 

V uplynulých letech z velké č{sti začala tvořit z{kazníky zahraniční klientela a 

tak rostl počet zaměstnanců a s ním i potřeba většího z{zemí.   

V roce 2010 proto pan Mladý koupil bývalý are{l lihovaru spolu se 

společností Lihovar Tasov, s. r. o. a stal se tak jediným společníkem a z{roveň 

jednatelem této společnosti. 

Během roku provedl nesčetné množství stavebních rekonstrukcí a úprav 

budovy a are{lu bývalého lihovaru aby mohl později svoje podnik{ní jako 

OSVČ ukončit a se stejným předmětem činnosti pokračovat jako společnost 

s ručením omezeným. 

To se mu také podařilo a v listopadu 2011 přejmenoval společnost 

Lihovar Tasov, s. r. o. na společnost LITAS, s. r. o. 
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3.1.3 Profil společnosti 

Firma LITAS, s. r. o. sídlí v obci Tasov nedaleko Velkého Meziříčí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5 Budova společnosti. Zdroj: Internetové stránky LITAS, s. r. o.  

N{zev vznikl sloučením dvou slov z původního n{zvu Lihovar Tasov, s. 

r. o. na LITAS. Firma ned{vno vytvořila pro svoji lepší prezentaci nové logo: 

 

 

   Obr. 6 Logo společnosti. Zdroj: Interní zdroj LITAS, s. r. o. 

Nechala také zhotovit propagační materi{ly, vizitky, informační cedule.  
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Organizační struktura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7 Organizační struktura společnosti. Zdroj: Interní zdroj LITAS, s. r. o. 
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3.2 Hlavní n{plň společnosti LITAS, s. r. o. 

Podrobněji vysvětlím hlavní činnosti společnosti. 

1) Výroba, obchod a služby neuvedené v příloh{ch 1 až 3 živnostenského 

z{kona, konkrétně Výroba a opravy čalounických výrobků (čalounictví) 

Opravy čalounění starožitného n{bytku: 

 klasick{ metoda (pružiny), 

 novodob{ metoda. 

Opravy čalounění novodobého n{bytku: 

 sedací soupravy, křesla, židle, lavice, v{lendy, taburety, rozkl{dací 

pohovky, klubovky, uš{ky, vybavení posiloven, rehabilitační leh{tka, 

lékařsk{ křesla.  

 Čalounění - polstrov{ní dveří:  

 zvukov{ izolace dveří, tepeln{ izolace dveří. 

  Ostatní: 

 čalounění automobilů (m{me dlouholeté zkušenosti s čalouněním 

pohřebních vozů pro tuzemskou i zahraniční klientelu), 

 čalounění motocyklových sedel, 

 čalounění interiérů lodí. 

2) Truhl{řství 

 zak{zkov{ výroba n{bytku, 

 výroba postelí na míru, 
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 výroba molitanových, sendvičových i latexových matrací na míru. 

Restaurov{ní starožitného n{bytku: 

 židle, křesla, lavice, taburety, sedačky, 

 dveře. 

3) Podlah{řství 

Podlahové krytiny (prodej a pokl{dka):  

 vinylové podlahy, 

 plovoucí podlahy (lamin{tové, dřevěné), 

 koberce (bytové, z{těžové), 

 PVC (bytové, z{těžové), 

 přírodní linolea, 

 příprava podkladu (nivelace, mont{ž OSB desek). 

4) Doplňkov{ výroba a prodej: 

Bytový textil (prodej, výroba a mont{ž):  

 potahové l{tky 

 přehozy 

 z{věsy 

 z{clony 

 molitan 
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3.3 Informační programy a systémy společnosti 

Pro svůj každodenní chod využív{ společnosti některé informační 

programy a systémy, které jsou důležité jak pro sestavení zak{zky až po její 

realizaci, prodej z{kazníkovi, tak pro finanční přehled a vedení účetnictví. 

Jedn{ se o tyto programy: 

1) SketchUP – technické n{vrhy zak{zek, 

2) MS Excel – kalkulace a cenové nabídky, 

3) Mozilla Thunderbird – emailový klient pro komunikaci se z{kazníky, 

4) Money S3 - informační systém pro vedení účetnictví. 

 

Sezn{mení s programy: 

a) SketchUP - Tvorba 3D modelů a výkresů 

b) MS Excel je software vytvořený společností Microsoft a jedn{ se o jeden z 

programů kancel{řského balíku Microsoft Office. Excel je tabulkový 

procesor. Tento program je použív{n k různým kalkulacím pro odhad 

n{kladové ceny. D{le také slouží k různým pozn{mk{m, pomocným 

evidencím a výpočtům. 

c) Mozilla Thunderbird je multiplatformní poštovní klient, přes který 

komunikujeme jak s dodavateli při realizace objedn{vek, tak s odběrateli 

při realizaci zak{zek. 

d) Money S3 - účetní program Money S3 patří mezi nejrozšířenější 

ekonomické systémy pro malé i střední firmy v České i Slovenské 

republice. Nabízí všechny potřebné moduly: podvojné účetnictví i 

daňovou evidenci, adres{ř, fakturaci, sklady, objedn{vky, mzdy a řadu 

dalších funkcí včetně homebankingu, propojení s pokladními systémy, 

internetovými obchody a dalšími aplikacemi. 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Multiplatformn%C3%AD_software
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Společnost nejvíce využív{ moduly fakturace, mzdy a skladové hospod{řství. 

Modul fakturace - Vystavené a přijaté faktury 

Účetní program uchov{v{ vystavené a přijaté faktury ve dvou 

samostatných seznamech, jejich struktura je však podobn{. Faktury vystavují 

(přijímají) jako prosté, s položkami, anebo s položkami s vazbou na sklady a 

objedn{vky. Již vystavené či přijaté faktury lze kdykoli vytisknout v mnoha 

různých variant{ch (např. jako fakturu, dodací list, daňový doklad, složenku, 

balíkovou průvodku atd.). Doklady se automaticky číslují, využívají také 

možnost slevy na doklad, je zde snadn{ tvorba dobropisů, nebo možnost 

kontroly splatnosti faktur. 

 

Mzdy a personalistika 

Účetní program uchov{v{ z{kladní údaje o zaměstnancích, které slouží 

jako podklad pro výpočet mezd. Zpracov{ní mezd se vytv{ří pomocí 

mzdových karet, které se tvoří každý měsíc, kde jsou uvedeny nepřítomnosti 

zaměstnance, odpracovan{ doba, hrub{ mzda, vyúčtov{ní zaměstnance i 

zaměstnavatele, případně n{hrada za nemoc.  

 

Skladové hospod{řství a objedn{vky 

Účetní program podporuje vedení neomezeného množství skladů. Ty se 

d{le dělí na skladové skupiny, které umožňují rychlou orientaci v seznamech 

zboží. Snadný převod skladových karet mezi sklady pak umožňuje apar{t 

kmenových karet.  

Vlastní skladové karty vede firma jako běžnou jednoduchou kartu, 

neprov{dí tedy komplety, sady ani výrobky. Je to z důvodu variability zak{zek. 

Aby firma nemusela z každé zak{zky tvořit na skladových kart{ch nový 

výrobek, vytv{ří Vystavený dodací list. To znamen{, že na z{kladě úkolového 
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listu vytvoří Vystavený dodací list, tím samozřejmě dojde k vyskladnění 

materi{lu ze skladu. O tomto pohybu účetní jednotka neúčtuje, poněvadž o 

pořízení a úbytku z{sob účtuje způsobem B. Pořízení z{sob je tedy účtov{no z 

faktur, (eventuelně z pokladních dokladů) přímo do spotřeby na účty účtové 

skupiny 50 Spotřebované n{kupy. 

 Výdej z{sob ze skladu je oceněn v{ženým průměrem. Ze skladu jsou postupně 

vyd{v{ny z{soby od nejstarší po nejnovější dod{vku.  

 

3.4 Analýza současného stavu z hlediska sledov{ní n{kladů 

 

Sledov{ní n{kladů je pro firmu velice důležité, n{klady se sledují pomocí 

účetní evidence. N{klady se evidují v účtové třídě 5 – N{klady, v níž se potom 

d{le dělí na účtové skupiny, které jsou rozděleny dle jednotlivých druhů 

n{kladů. Firma vede u těchto n{kladů analytickou evidenci pro lepší přehled 

jednotlivých n{kladů (Příloha č. 2 – účtov{ osnova). Podrobnější přehled 

n{kladů bude pops{n později.  

 

3.4.1 Druhové členění n{kladů 

V tabulce č. 1 Přehled jednotlivých n{kladů druhů n{kladů uvedu 

jednotlivé n{klady, které firmě vznikly v roce 2012. V kapitole 4.2.1. bylo 

pops{no, že firma LITAS, s. r. o. se teprve v roce 2011 začala rozvíjet. V roce 

2011 vznikaly firmě n{klady na pořízení stavebního materi{lu, n{řadí, stavební 

pr{ce a úpravy, n{klady na n{kup drobného majetku, apod. Ostatní n{klady, 

které jsou spojeny s výrobou a chodem firmy zatím neměla.  Proto budu 

analyzovat n{klady, které firmě vznikaly až od roku 2012, v tu dobu také firma 

začala vytv{řet hodnoty a zaměstn{vat pracovníky.   
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Členění n{kladů dle druhu slouží pro firmu jako informační zdroj, jak se 

daný druh n{kladů podílí na celkových n{kladech, které v průběhu roku 

vznikají. Společnost LITAS, s. r. o. m{ ve svém účtovém rozvrhu stanoveny 

n{sledující položky n{kladových druhů: 

 spotřebované n{kupy materi{lu a energie, 

 n{klady na služby, 

 osobní n{klady, 

 daně a poplatky, 

 jiné provozní n{klady, 

 odpisy, 

 finanční n{klady, 

 daně z příjmů. 
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Účet Druh n{kladu 
N{klady 

(Kč) 

Procentní 

podíl (%) 

501000 Spotřeba materi{lu 472.289,20 12,18 

501100 Spotřeba materi{lu - kancel{řské potřeby 6.812,35 0,18 

501200 Spotřeba drobného dlouhod. majetku 706.920,68 18,23 

501300 Spotřeba ostatního materi{lu 367.976,42 9,49 

501400 Spotřeba reklamních předmětů 15.520,00 0,40 

501500 Spotřeba čistících a úklidových prostředků 1.894,05 0,05 

501600 Spotřeba provoz.kapalin, údržba aut, ostatní 522,50 0,01 

502100 Spotřeba energie - uhlí 26.520,82 0,68 

502200 Spotřeba energie - elektřina Eon 69.989,98 1,80 

502300 Spotřeba energie - vody 3.578,42 0,09 

502400 Spotřeba energie - nafta 58.671,70 1,51 

504100 Prodané zboží 9.258,82 0,24 

50 Spotřebované n{kupy celkem 1.739.954,94 44,87 

511000 Opravy a udržov{ní 5049,95 0,13 

518000 Ostatní služby 39.864,83 1,03 

518100 Ostatní služby - reklamní služby 31.690,07 0,82 

518200 Ostatní služby - poplatky poště 737,00 0,02 

518300 Ostatní služby - tel. služby, internet, počítačové sl. 15.722,78 0,41 

518400 OS - spotřeba poš. zn{mek, tel. karet, jízd. 1.020,00 0,03 

51 Služby celkem 94.084,63 2,43 

521000 Mzdové n{klady 1.064.965,00 27,46 

524000 Z{konné soci{lní a zdravotní pojištění 362.034,00 9,34 

527000 Z{konné soci{lní pojištění 5.939,00 0,15 

52 Osobní n{klady celkem 1.432.938,00 36,95 

531000 Daň silniční 1440,00 0,04 

532000 Daň z nemovitostí 15.761,00 0,41 

538000 Ostatní daně a poplatky 270,00 0,01 

538100 Spotřeba d{lničních zn{mek, kolků 1.065,00 0,03 

53 Daně a poplatky 18.536,00 0,48 

541000 Zůstatkov{ cena prodaného dl. nehm. a hmot. maj. 62.781,00 1,62 

544000 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 4.911,00 0,13 

545000 Ostatní pokuty a pen{le 84.080,00 2,17 

548000 Ostatní provozní n{klady 967,00 0,02 

548100 Ostatní provozní n{klady - pojištění podnikatelů 39.365,00 1,02 

548200 Ostatní provozní n{klady - povinné, havarijní poj. 19.562,00 0,50 

548300 Ostatní pr. n{klady - poj. odpovědnosti za škodu 23.894,00 0,62 

54 Jiné provozní n{klady celkem 235.560,00 6,07 

551000 Odpisy dl. nehmotmého a hmotného majetku 348.044,00 8,97 

563000 Kurzové ztr{ty 6.087,99 0,16 

568000 Ostatní finanční n{klady 2.982,81 0,08 

56 Finanční n{klady celkem 357.114,80 9,21 

  Celkem n{klady 3.878.188,37 100,00 

Tabulka č. 1 Přehled jednotlivých druhů n{kladů. Zdroj: Interní 
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Z tabulky č. 1 vyplýv{, jak se v roce 2012 podílely jednotlivé druhy 

n{kladů na n{kladech celkových.  

Nejvíce se na celkových n{kladech podílí účtov{ skupina 50 -

 Spotřebované n{kupy a to 44,87 %, d{le účtov{ skupina 52 – Osobní n{klady 

a to z 36,95 %, skupina 56 - Finanční n{klady 9,21 %, skupina 54 - Jiné provozní 

n{kupy 6,07 %, 51 – Služby 2,43 % a skupina 53 - Daně a poplatky 0,48%.  

 

Největší podíl ve skupině 50 – Spotřebované n{kupy, m{ účet 501200 – 

Spotřeba drobného dlouhodobého majetku a to z 18,23 %. Tyto n{klady jsou ale 

v roce 2012 zkresleny a v dalších letech nebudou na prvním místě, poněvadž 

v roce 2012 se společnost vybavovala tímto drobným majetkem, aby mohla být 

schopn{ zah{jit realizaci zak{zek, ke kterým tento majetek potřebovala.  

 

V příštím roce se jistě na tuto první pozici dostane účet 501000 – Spotřeba 

materi{lu, který s 12,18 % v roce 2012 tvoří druhý největší podíl na celkových 

n{kladech. Tento účet tvoří materi{l, který je veden na skladových kart{ch 

společnosti. Jedn{ se především o materi{l, který se objedn{v{ na určitou 

zak{zku, nebo materi{l, který se často při výrobě použív{ a je nakupov{n 

častěji.  

Velkou č{st a to 9,49 % tvoří účet 501300 – Spotřeba ostatního materi{lu. 

Z{soby drobného charakteru, nehledě na pořizovací cenu, u kterých se při 

výrobě výrobku obtížně stanovuje množství spotřebovaného materi{lu, se 

účtují přímo do spotřeby na účet 501300 a neevidují se na skladě, tudíž se 

u těchto z{sob neprov{dí inventura. Jedn{ se např. o nitě a ostatní drobnou 

galanterii, vruty, šroubky, spony, drobné n{řadí, pomůcky apod. 
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Poměrně shodně jsou na tom účty, které dohromady představují 4,96 % 

z celkových spotřebovaných n{kupů: 

- 501100 – Kancel{řské potřeby. 

- 501400 – Reklamní předměty - vizitky, trhací bloky, papíry do tisk{rny     

    s logem, let{ky, cedule. 

- 501500 – Čistící a úklidové prostředky. 

- 501600 – Spotřeba provozních kapalin, údržba aut, ostatní. 

- 502100 – 502400 Spotřeba energie – uhlí – elektřina – voda – nafta. 

- 504100 – Prodané zboží. 

 

Ve skupině 51 – Služby tvoří největší podíl účet 518000 – Ostatní služby a 

to 1,03 % z celkových n{kladů firmy. Tento účet zahrnuje veškeré nakoupené 

služby od dodavatelů, kromě služeb, které jsou uvedeny na účtech 518100 – 

Reklamní služby, 518200 – Poplatky poště, 518300 – Telefonní služby, internet, 

počítačové služby, 518400 – Spotřeba poštovních zn{mek, telefonních karet, 

jízdenek. 

 

Skupina 52 – Osobní n{klady obsahuje účet, který m{ v této skupině 

největší podíl celých 27,46 % a sice účet 521000 – Mzdové n{klady. Z{roveň je 

tento účet na první pozici i z hlediska n{kladů celkových, tzn. mzdové n{klady 

tvoří největší procento n{kladů ve firmě vůbec. 

 

Účty, které patří do skupiny 54 – Jiné provozní n{klady celkem jsou 

procentuelně skoro vyrovnané. 

 

Důležitých druhem n{kladů ve skupině 56 – Finanční n{klady celkem je 

účet 551000 – Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, které 

tvoří 8,97 % z celkových n{kladů 
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3.4.2 Hledisko minimalizace n{kladů 

Firma se snaží své n{klady neust{le minimalizovat. Vzhledem k tomu, že 

výroba je zak{zkov{ a tedy velice různorod{ nelze například nakupovat velké 

množství z{sob materi{lu, které by snížily n{klady na pořízení a expedici. 

Materi{l, který se častěji použív{, je skladovaný v omezeném množství. Ostatní 

materi{l potřebný na určitou zak{zku se většinou kupuje až v době přípravy 

realizace zak{zky. Firma db{ také na to, aby byl materi{l kvalitní, objedn{v{ ho 

většinou od předních dodavatelů.  

Firma investuje do n{kupu kvalitního drobného a dlouhodobého 

hmotného majetku, který je sice finančně n{ročný, ale za to se minimalizují 

n{klady v souvislosti se snížením reklamací a oprav. 

V příštích letech by se také firma chtěla zaměřit na úsporu n{kladů 

z hlediska spotřeby energie jako je uhlí a elektřina. Ke snížení těchto n{kladů by 

došlo realizací zateplovacích úprav na budově. 

 

3.5 Analýza současného stavu z výrobního hlediska 

Společnost realizuje z většiny zak{zkovou výrobu, dle př{ní z{kazníků. 

Sériov{ výroba není ve společnosti rozšířen{.  V budoucnu by chtěl jednatel ale 

sériovou výrobu zavést u vybraných druhů výrobků, které by si z{kazníci 

vybírali z prospektů.  

Realizace každé zak{zky se skl{d{ ze tří č{stí a to předvýrobní, výrobní 

a povýrobní č{sti (obr. 8). Není ale pravidlem, že každ{ zak{zka proch{zí 

stejnými č{stmi. Z{leží na povaze zak{zky a na požadavcích z{kazníka.  

Hned v předvýrobní f{zi může, ale také nemusí být vypracovan{ cenov{ 

nabídka. Cenov{ nabídka se většinou řeší ve finančně n{ročnějších zak{zk{ch, 

nebo v zak{zk{ch kde se zhotovuje více výrobků nebo služeb. Z{leží pouze 

na z{kazníkovi, zda d{ ihned pokyn k výrobní č{sti. Před samotnou výrobou se 



 

 - 47 - 

 

vepíše zak{zka do úkolového listu (Příloha č.1), kde je uveden kontakt na 

z{kazníka, datum vytvoření, případně datum do kdy m{ být zak{zka hotov{, 

popis zak{zky a číslo úkolového listu. Číslo úkolového listu m{ pouze 

informativní charakter a lepší orientaci pro zaměstnance mezi jednotlivými 

zak{zky. D{le se ale úkolové listy v posloupné řadě nikde neukl{dají. 

Vzhledem k tomu, že pro tak malou firmu by bylo n{kladné zaměstn{vat 

skladníka, prov{dí se výdej materi{lu ze skladu na z{kladě těchto úkolových 

listů. 

 I u povýrobní č{sti z velké č{sti nast{v{ situace, kdy si z{kazník 

převezme zak{zku s{m, v druhém případě realizuje firma dopravu a u větších 

zak{zek i mont{ž. 

 

 

 

Předvýrobní č{st 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8 Schéma realizace zak{zky. Zdroj: Vlastní tvorba 
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3.5.1 Tvorba cenové nabídky (kalkulace) 

Firma vytv{ří na z{kladě požadavků z{kazníka cenovou nabídku. 

Existují dva způsoby, jak vytvořit cenovou nabídku. A buď u z{sob materi{lu, 

u kterého se vede skladov{ evidence, vytvořit nabídku přímo v účetním 

programu Money S3, kde se vytvoří nov{ cenov{ nabídka, do které se vkl{d{ 

materi{l, který bude na zak{zku použit. Cena materi{lu je již prodejní, neboli 

maloobchodní cena s 20 % DPH. Poté se vloží předpokl{dan{ doba realizace 

zak{zky v hodin{ch. Zde je opět fin{lní cena za 1 hodinu pr{ce.  

U zak{zek, kde je použit materi{l, který se běžně neeviduje 

na skladových kart{ch, se nabídka vytv{ří v prostředí Microsoft Excel. Kde se 

napíše spotřeba jednotlivého materi{lu a opět doba realizace zak{zky 

v hodin{ch. 

 

Prodejní cena materi{lu se vypočít{ n{sledovně: 

Cena pořizovací bez DPH * 1,3 = Prodejní cena bez DPH 20 % 

Cena pořizovací se skl{d{ z ceny pořízení materi{lu a z vedlejších n{kladů na 

pořízení jako je dopravné, balné a poštovní služby. 

Koeficient 1,3 si firma stanovila, aby vyn{sobením ceny pořizovací se v ceně 

prodejní započítala výše 30% přir{žky neboli marže na materi{lu. 

 

D{le se vypočít{ konečn{ prodejní cena: 

Prodejní cena bez DPH 20 % * 1,2 = Prodejní cena s DPH 20% 

Cena za hodinu pr{ce je firmou stanovena ve výši 310 Kč včetně marže a DPH 

20%. Tuto cenu tvoří přímé n{klady na pracovníka (přímé mzdy, SZP, z{konn{ 

dovolen{ a sv{tky) a č{stka režie.  
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Mzdové n{klady na jednotlivé pracovníky jsou n{sledující: 

- šička 134,08 Kč, 

- stolař 144,27 Kč, 

- čalouník 146,62 Kč. 

Režijní přir{žka není vyčíslena na z{kladě ž{dného propočtu. Majitel si takto 

cenu určil s{m.  

Analýzu současné kalkulace provedu dle vlastního výpočtu a to 

konkrétně na dvou uk{zkových výrobcích. Č{stky za materi{l jsou převzaty 

z ceníku firmy.  
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Kalkulace n{kladů na výrobek: čelo postele s vol{ny 

 

 

 

 

 

     Interní foto 

-  tento výrobek se vyr{bí velice často do Rakouska, z{kazníci poskytnou 

svoji vlastní l{tku, ze které se pot{hne čelo a zhotoví vol{n na boky 

postele. L{tka tedy není souč{stí kalkulace.  

 

 

 

Prodejní cena výrobku činí 10.923 Kč s DPH 20 %, úplné vlastní n{klady 

výkonu na výrobu čela s vol{ny jsou 7.001 Kč a zisk je u výrobku 2.101 Kč.   

  

Popis Množství 
Cena/j 

v Kč 

Celkem 

v Kč 

Přímý materi{l 

Dřevotříska 2,2 m2 66 145,20 

Molitan 5 cm 1,5 m2 193 289,50 

Molitan 1 cm 2,15 m2 33 70,95 

Vata 100 1,86 m2 40 74,40 

Pl{tno 4,2 m 53 222,60 

Kédr 8,8 m 2 17,60 

Suchý zip 12,35 m 13 160,55 

Přímý materi{l celkem 980,80 

Přímé n{klady na pr{ci 
Stolaři 3 hod 144,27 432,81 

Šičky 27,25 hod 134,08 3.653,68 

Výrobní a spr{vní režie 
Stolaři 3 hod 54,73 164,19 

Šičky 27,25 hod 64,92 1.769,07 

Úplné vlastní n{klady výkonu 7.001,00 

Zisk (marže) 30% 2.101,00 

Prodejní cena  9.102,00 

DPH 20%  1.820,40 

Prodejní cena s DPH 20%  10.923,00 
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Kalkulace n{kladů na výrobek: čalouněné protihlukové dveře 

Interní foto 

- čalounění se prov{dí z jedné strany na standardních dveřích, které si 

z{kazník dod{v{ s{m. Čalounění slouží jako protihlukové opatření, 

někdy pouze jako dekorační z{ležitost.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prodejní cena výrobku činí 3.803 Kč s DPH 20 %, úplné vlastní n{klady výkonu 

na výrobu dveří jsou 2.437 Kč a zisk je u výrobku 732 Kč.   

  

Popis Množství 
Cena/j 

v Kč 

Celkem 

v Kč 

Přímý materi{l 

Molitan 5 cm 2 m2 193 386,00 

Vata 100 2 m2 40 80,00 

Sololit 2 m2 38 76,00 

Koženka 2,2 m 160 352,00 

Přímý materi{l celkem 894,00 

Přímé n{klady na 

pr{ci 

Stolaři 0,25 hod 144,27 36,07 

Čalouníci 7,5 hod 146,62 1099,65 

Výrobní a spr{vní 

režie 

Stolaři 0,25 hod 54,73 13,68 

Čalouníci 7,5 hod 52,38 392,85 

Úplné vlastní n{klady výkonu 2.437,00 

Zisk (marže) 30% 732,00 

Prodejní cena  3.169,00 

DPH 20%  633,80 

Prodejní cena s DPH 20%  3.803,00 
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4 VLASTNÍ N[VRHY ŘEŠENÍ 

 
Vzhledem k tomu, že podnik realizuje zak{zkovou výrobu a ne sériovou 

musí pro každý výrobek sestavovat kalkulaci individu{lní. Při výrobě určitého 

výrobku nebo poskytnutí služby sleduje pouze přímý materi{l, který byl 

vynaložen na daný výkon. K tomuto výkonu přičte d{le hodinovou sazbu 

pracovníka. Tím stanový prodejní cenu. 

 Hodinov{ sazba pracovníka zahrnuje přímé n{klady na pracovníka 

a režijní n{klady. Tuto hodinovou sazbu si firma stanovila ve výši 310 Kč, cena 

zahrnuje marži ve výši 30 % a DPH 20 %. Vzhledem k tomu, že jsou přímé 

n{klady na pracovníka šička 134,08 Kč, zbytek tedy n{leží režijním n{kladům 

ve výši 64,92 Kč, u stolaře jsou přímé n{klady 144,27 Kč, režijní 54,73 Kč 

a u čalouníka jsou přímé n{klady 146,62 Kč a režijní 52,38 Kč. Toto stanovení 

tak zvaným odhadem (bez výpočtu) je ale velice nepřesné. Pokud podnik 

nezvolí jinou, přesnější metodu sledov{ní n{kladů a stanovení prodejních cen, 

může se st{t, že ostatní n{klady, které nebude br{t podnik v potaz, budou 

natolik vysoké, že způsobí firmě ztr{tu. 

V této kapitole bych se chtěla zaměřit na n{klady, které podnik 

vynakl{d{ na jednotlivé výkony. Nejprve provedu rozdělení n{kladů na přímé 

a nepřímé a sestavím přir{žkovou kalkulaci. Zvolím si rozvrhovou z{kladnu 

pro výpočet procenta přir{žky k určení výše výrobní a spr{vní režie. Kalkulace 

bude provedena na dvou různých výrobcích, které podnik vyr{bí. Tato 

kalkulace bude sestavena na z{kladě obecného kalkulačního vzorce.  

Další dělení n{kladů bude na fixní a variabilní, které je potřebné pro 

sestavení kalkulace variabilních n{kladů. Poté provedu výpočet na stanovení 

výše n{kladů na hodinovou sazbu pracovníka a vypočít{m prodejní cenu, 

kterou by mohl podnik inkasovat od z{kazníků.  
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Zhodnotím použití variant a zjistím, kter{ je pro podnik vhodnější 

z hlediska přesnosti, ziskovosti a použitelnější vzhledem k variabilitě výroby. 

 

4.1 Členění n{kladů na přímé a nepřímé 

Způsob přičít{ní n{kladů kalkulace souvisí zejména s členěním n{kladů 

na přímé a nepřímé. N{klady přímé je možné zjistit nebo určit na kalkulační 

jednici poměrně snadno a relativně přesně. Nepřímé n{klady se většinou 

vynakl{dají ve vazbě na zajištění produkce širšího sortimentu výkonů. 

Jak bylo pops{no výše, chtěla bych n{sledně provést analýzu n{kladů 

na přímé a nepřímé, přičemž budu vych{zet z tabulky č. 1.  

 

 

 

 

Tabulka č. 2 Přímé n{klady 

 

 

 

 

 

 

 

Druh n{kladu N{klady (Kč) 
Procentní 

podíl (%) 

Spotřeba materi{lu 472.289,20 23,43 

Spotřeba ostatního materi{lu 367.976,42 18,26 

Mzdové n{klady 877.030,00 43,51 

Z{konné soci{lní a zdravotní pojištění 362.034,00 14,79 

Přímé n{klady celkem 2.015.485,62 100,00 
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Do přímých n{kladů patří spotřeba materi{lu, spotřeba ostatního 

materi{lu, mzdového n{klady a z{konné soci{lní a zdravotní pojištění. 

Podrobné členění těchto druhů n{kladů bylo pops{no v kapitole 4.3.1. Nejvyšší 

hodnotu tvoří mzdové n{klady a to 43,51% na této hodnotě se podílí celkem 14 

zaměstnanců, kteří pracují ve výrobě, proto jsou tyto n{klady tak vysoké.  

U jednoho druhu výkonu (výrobku nebo služby) se tyto hodnoty 

přímých n{kladů st{vají souč{stí vlastních n{kladů výroby a spadají do této 

č{sti kalkulačního vzorce: 

1. Přímý materi{l 

2. Přímé mzdy 

3. Výrobní (provozní) režie 

 

Vlastní n{klady výroby (provozu) 
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Druh n{kladu 
N{klady 

(Kč) 

Procentní 

podíl (%) 

Spotřeba materi{lu - kancel{řské potřeby 6.812,35 0,37 

Spotřeba drobného dlouhod. majetku 706.920,68 37,95 

Spotřeba reklamních předmětů 15.520,00 0,83 

Spotřeba čistících a úklidových prostředků 1.894,05 0,10 

Spotřeba provoz.kapalin, údržba aut, ostatní 522,50 0,03 

Spotřeba energie - uhlí 26.520,82 1,42 

Spotřeba energie - elektřina Eon 69.989,98 3,76 

Spotřeba energie - vody 3.578,42 0,19 

Spotřeba energie - nafta 58.671,70 3,15 

Prodané zboží 9.258,82 0,50 

Opravy a udržov{ní 5.049,95 0,27 

Ostatní služby 39.864,83 2,14 

Ostatní služby - reklamní služby 31.690,07 1,70 

Ostatní služby - poplatky poště 737,00 0,04 

Ostatní služby - telefonní sl., internet, počítačové služby 15.722,78 0,84 

Ostatní služby - spotřeba poš. zn{mek, tel. karet, jízd. 1.020,00 0,05 

Mzdové n{klady 187.935,00 10,09 

Z{konné soci{lní a zdravotní pojištění 63.844,00 3,43 

Z{konné soci{lní n{klady 5.939,00 0,32 

Daň silniční 1.440,00 0,08 

Daň z nemovitostí 15.761,00 0,85 

Ostatní daně a poplatky 270,00 0,01 

Spotřeba d{lničních zn{mek, kolků 1.065,00 0,06 

Zůstatkov{ cena prodaného dl. nehmot. a hmot. majetku 62.781,00 3,37 

Smluvní pokuty a úroky z prodlení 4.911,00 0,26 

Ostatní pokuty a pen{le 84.080,00 4,51 

Ostatní provozní n{klady 967,00 0,05 

Ostatní provozní n{klady - pojištění podnikatelů 39.365,00 2,11 

Ostatní provozní n{klady - povinné, havarijní pojištění 19.562,00 1,05 

Ostatní provozní n{klady – poj. odpovědnosti za škodu 23.894,00 1,28 

Odpisy dl. nehmotmého a hmotného majetku 348.044,00 18,68 

Kurzové ztr{ty 6.087,99 0,33 

Ostatní finanční n{klady 2.982,81 0,16 

Nepřímé n{klady celkem 1.862.702,75 100,00 

    Tabulka č. 3 Nepřímé n{klady 
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Tabulka č. 3 představuje sumu n{kladů nepřímých. Jsou to n{klady, 

které se nedají přímo určit na konkrétní výkon, v podniku ale tvoří důležitou 

složku na spr{vné fungov{ní a řízení podniku. Tyto n{klady se považují za tzv. 

režijní n{klady, které by měli být pro spr{vné stanovení prodejní ceny souč{stí 

kalkulačních n{kladů. 

U jednoho druhu výkonu (výrobku nebo služby) se tyto hodnoty 

nepřímých n{kladů st{vají souč{stí úplných vlastních n{kladů výkonu 

a spadají do této č{sti kalkulačního vzorce:      

    

4. Spr{vní režie 

 

Vlastní n{klady výkonu 

5.  Odbytové n{klady 

 

Úplné vlastní n{klady výkonu 
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4.1.1 Rozdělení nepřímých n{kladů na výrobní a spr{vní režii 

Nyní rozdělím nepřímé n{klady na režii výrobní a spr{vní. Výrobní režie 

jsou souč{stí výroby, ale nepřímo tzn., že nelze tyto n{klady přiřadit k určitému 

výkonu. Nelze tedy spočítat spotřebu těchto n{kladů na jednotlivý výrobek 

nebo službu. Patří sem především spotřeba drobného majetku, spotřeba 

energie, opravy a udržov{ní, ostatní služby atd.  

 

Výrobní režie 
N{klady 

(Kč) 

Procentní 

podíl (%) 

Spotřeba drobného dlouhod. majetku 706.920,68 71,33 

Spotřeba čistících a úklidových prostř. 1.894,05 0,19 

Spotřeba pr. kapalin, údržba aut, ostatní 522,50 0,05 

Spotřeba energie - uhlí 26.520,82 2,68 

Spotřeba energie - elektřina Eon 69.989,98 7,06 

Spotřeba energie - vody 3.578,42 0,36 

Spotřeba energie - nafta 58.671,70 5,92 

Prodané zboží 9.258,82 0,93 

Opravy a udržov{ní 5.049,95 0,51 

Ostatní služby 39.864,83 4,02 

Z{konné soci{lní pojištění 5.939,00 0,60 

Zůstatkov{ cena prodaného dl. nehmot. 

a hmot. majetku 62.781,00 6,34 

Výrobní režie celkem 990.991,75 100,00 

  Tabulka č. 4 Výrobní režie 
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Spr{vní režie vznikají v důsledku řízení a fungov{ní podniku a také je 

nelze přiřadit k jednotlivému výkonu. Mezi výrazné spr{vní režie patří zejména 

spotřeba reklamních předmětů a služeb, ostatní služby (reklamní, telefonní, 

internetové, spotřeba cenin) mzdové n{klady administrativních pracovníků, 

ostatní provozní n{klady jako jsou pojištění, apod.  

 

Spr{vní režie 
N{klady 

(Kč) 

Procentní 

podíl (%) 

Spotřeba materi{lu - kancel{řské pot. 6.812,35 0,78 

Spotřeba reklamních předmětů 15.520,00 1,78 

Ostatní služby - reklamní služby 31.690,07 3,64 

Ostatní služby - poplatky poště 737,00 0,08 

Ostatní služby - telefonní služby, 

internet, počítačové služby 15.722,78 1,80 

Ostatní služby - spotřeba poštovních 

zn{mek, tel. karet, jízd. 1.020,00 0,12 

Mzdové n{klady 187.935,00 21,56 

Z{konné soci{lní a zdravotní pojištění 63.844,00 7,32 

Daň silniční 1.440,00 0,17 

Daň z nemovitostí 15.761,00 1,81 

Ostatní daně a poplatky 270,00 0,03 

Spotřeba dalničních zn{mek, kolků 1.065,00 0,12 

Smluvní pokuty a úroky z prodlení 4.911,00 0,56 

Ostatní pokuty a pen{le 84.080,00 9,65 

Ostatní provozní n{klady 967,00 0,11 

OPN - pojištění podnikatelů 39.365,00 4,52 

OPN - povinné, havarijní pojištění 19.562,00 2,24 

OPN - pojištění odpovědnosti za škodu 23.894,00 2,74 

Odpisy dl. nehmotmého a hmotného 

majetku 348.044,00 39,93 

Kurzové ztr{ty 6.087,99 0,70 

Ostatní finanční n{klady 2.982,81 0,34 

Spr{vní režie celkem 871.711,00 100,00 

                     Tabulka č. 5 Spr{vní režie 
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4.1.2 Přir{žkov{ kalkulace - zvolení rozvrhové z{kladny  

Nepřímé n{klady tedy nelze vyčíslit přímo na kalkulační jednici. Proto se 

vyjadřují procentuelně  a jsou vztaženy ke zvolené rozvrhové z{kladně.  

Z{kladem pro stanovení rozvrhové z{kladny by měla být v prvé řadě 

příčinn{ souvislost nejen mezi výší nepřímých n{kladů a daným výkonem, ale 

i vztah mezi n{klady zobrazenými v rozvrhové z{kladně a nepřímými n{klady.  

 

Procentní přir{žka se vypočít{ dle vzorce:  

       Nr 

     kpř =             * 100 (%) 

       Zr 

 

kpř je koeficient kalkulační přir{žky 

Nr – režijní n{klady, n{klady určené k rozvrhu 

Zr – rozvrhov{ z{kladna 

 

Vymezení rozvrhové z{kladny může být různé. Zvolím jako rozvrhovou 

z{kladnu mzdové n{klady a přímé n{klady celkem. Pro výpočet procentní 

přir{žky u výrobní režie použiji jako rozvrhovou z{kladnu mzdové n{klady 

a pro výpočet u spr{vní režie použiji přímé n{klady celkem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 - 60 - 

Údaje potřebné pro výpočet: 

- výrobní režie 990.991, 75 Kč,  

- spr{vní režie 871.711,00 Kč, 

- mzdové n{klady 877.030,00 Kč, 

- přímé n{klady celkem 2.015.485,62 Kč. 

 

Výpočet procentní přir{žky pro výrobní režii: 

              990.991, 75 

        =           * 100 = 112,99 % 

   877.030,00 

 

Výpočet procentní přir{žky pro spr{vní režii: 

                                       871.711,00 

        =                 * 100 = 43,25 % 

     2.015.485,62 

 

Z výpočtů vyplýv{, že pro stanovení výrobní a spr{vní režie se použije 

na výrobek nebo službu z rozvrhové z{kladny, kterou tvoří přímé mzdy 

přir{žka 112,99 % u výrobní režie a u spr{vní režie, kde jsou rozvrhovou 

z{kladnou celkové přímé n{klady přir{žka 43,25 %.  
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4.1.3 Použití přir{žkové kalkulace na vybrané výrobky 

D{le bych chtěla na jednotlivých výrobcích provést výpočet pomocí 

n{sledujícího kalkulačního vzorce, do kterého dosadím zjištěné hodnoty 

z předchozích výpočtů a ostatní n{klady, které jsou předem zn{mé (z ceníku 

podniku). 

 

 

1. Přímý materi{l  

2. Přímé mzdy  

3. Výrobní (provozní) režie 

 

Vlastní n{klady výroby (provozu) 

4.  Spr{vní režie 

 

Úplné vlastní n{klady výkonu 

5.  Zisk 30 % 

 

Prodejní cena (z{kladní) 

6. DPH 20 % 

Prodejní cena s DPH  

 

tvoří z{kladní materi{l a suroviny 

hodinové mzdy pracovníků ve výrobě 

spotřeba energií, drobného majetku,  

ostatních služeb 

 

  spotřeba kanc. a reklamních        

  předmětů, mzdy admin. pracovníků,  

  ostatní spr{vní sl. a provozní    

  n{klady 

 

 

Do kalkulačního vzorce by měli také patřit odbytové n{klady, vzhledem 

k tomu, že podnik m{ tyto n{klady zanedbatelné, nebudu je do kalkulačního 

vzorce zahrnovat. Tyto n{klady se promítnou ve výrobní režii. Mezi odbytové 

n{klady patří zejména nafta spotřebovan{ při dopravě výrobků k z{kazníkovi, 

další položku tvoří balící materi{l. Ostatní n{klady při odbytu nevznikají.   
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Kalkulace n{kladů na výrobek: čelo postele s vol{ny 

 

  

Popis Množství 
Cena/j 

v Kč 

Celkem 

v Kč 

Přímý materi{l 

Dřevotříska 2,2 m2 66 145,20 

Molitan 5 cm 1,5 m2 193 289,50 

Molitan 1 cm 2,15 m2 33 70,95 

Vata 100 1,86 m2 40 74,40 

Pl{tno 4,2 m 53 222,60 

Kédr 8,8 m 2 17,60 

Suchý zip 12,35 m 13 160,55 

Přímý materi{l celkem 980,80 

Přímé n{klady na pr{ci 
Stolaři 3 hod 144,27 432,81 

Šičky 27,25 hod 134,08 3.653,68 

Výrobní režie 112,99 % z přímých n{kladů na pr{ci 4.617,33 

Vlastní n{klady výroby       9.684,62 

Spr{vní režie  43,25% z přímých n{kl. celkem 2.191,61 

Úplné vlastní n{klady výkonu 11.877,00 

Zisk (marže) 30% 3.564,00 

Prodejní cena  15.441,00 

DPH 20%  3.088,20 

Prodejní cena s DPH 20%  18.530,00 

 

Prodejní cena výrobku činí 18.530 Kč s DPH 20 %, vlastní n{klady výroby čela 

s vol{ny jsou 9.684,62 Kč, úplné vlastní n{klady výkonu na výrobu čela 

s vol{ny jsou 11.877 Kč a zisk je u výrobku 3.564 Kč.   
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Kalkulace n{kladů na výrobek: čalouněné protihlukové dveře 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prodejní cena výrobku činí 6.538 Kč s DPH 20 %, vlastní n{klady výroby na 

čalouněné protihlukové dveře jsou 3.212,96 Kč, úplné vlastní n{klady výkonu 

na dveře jsou 4.191 Kč a zisk je u výrobku 1.257,30 Kč.   

 

 

 

 

 

 

 

  

Popis Množství 
Cena/j 

v Kč 

Celkem 

v Kč 

Přímý materi{l 

Molitan 5 cm 2 m2 193 386,00 

Vata 100 2 m2 40 80,00 

Sololit 2 m2 38 76,00 

Koženka 2,2 m 160 352,00 

Přímý materi{l celkem 894,00 

Přímé n{klady na 

pr{ci 

Stolaři 0,25 hod 144,27 36,07 

Čalouníci 7,5 hod 146,62 1099,65 

Výrobní režie 112,99 % z přímých n{kladů na pr{ci 1283,25 

Vlastní n{klady výroby 

  
3312,96 

Spr{vní režie 43,25 % z přímých n{kladů celkem 877,85 

Úplné vlastní n{klady výkonu 4191,00 

Zisk (marže) 30% 

  
  1257,30 

Prodejní cena  5448,30 

DPH 20%  1089,66 

Prodejní cena s DPH 20%  6538,00 
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4.2 Členění n{kladů na variabilní a fixní 

V n{sledující tabulce je provedeno dělení n{kladů na variabilní n{klady 

a n{klady fixní. Toto členění podnik nepoužív{, i když sledov{ní těchto 

n{kladů je důležité z hlediska toho, že n{klady fixní se s objemem výroby 

nemění a podnik je musí vynakl{dat i když zrovna nevyr{bí nebo neposkytuje 

služby. Jsou to n{klady spojené s vedením a provozem podniku. Fixní n{klady 

zůst{vají v kr{tkém období neměnné, v dlouhém období mohou růst. Naopak 

tomu variabilní n{klady se s objemem výroby mění ať už rostoucím či 

klesajícím směrem.  

Za fixní n{klady lze považovat zejména spotřebu kancel{řských potřeb, 

čistících a úklidových prostředků, spotřebu energie vyjma elektrické energie, 

kterou spotřebov{vají stroje při výrobě, d{le opravy a udržov{ní, ostatní 

služby, mzdové n{klady a pojištění zaměstnanců, kteří pracují 

v administrativním oddělení, různé daně a poplatky a jiné provozní n{klady.  

Variabilní n{klady tvoří zejména spotřeba materi{lu na výrobu 

a ostatního materi{lu, spotřeba elektrické energie stroji při výrobě, ostatní 

služby, mzdové n{klady zaměstnanců pracující ve výrobě a jejich z{konné 

soci{lní pojištění.  
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  Druh n{kladu 
N{klady 

(Kč) 

F
ix

n
í 

n
{k

la
d

y
 

Spotřeba materi{lu - kancel{řské potřeby 6.812,35 

Spotřeba drobného dlouhod. majetku 706.920,68 

Spotřeba čistících a úklidových prostředků 1.894,05 

Spotřeba provoz.kapalin, údržba aut, ostatní 522,50 

Spotřeba reklamních předmětů 15.520,00 

Spotřeba energie - uhlí 26.520,82 

Spotřeba energie - elektřina 17.497,48 

Spotřeba energie - vody 3.578,42 

Spotřeba energie - nafta 58.671,70 

Prodané zboží 9.258,82 

Opravy a udržov{ní 5.049,95 

Ostatní služby - reklamní služby 31.690,07 

OS - poplatky poště 737,00 

OS - telefonní služby, internet, počítačové služby 15.722,78 

OS - spotřeba poštovních zn{mek, tel. karet, jízd. 1.020,00 

Mzdové n{klady 187.935,00 

Z{konné soci{lní a zdravotní pojištění 63.844,00 

Z{konné soci{lní n{klady 5.939,00 

Daň silniční 1.440,00 

Daň z nemovitostí 15.761,00 

Ostatní daně a poplatky 270,00 

Spotřeba d{lničních zn{mek, kolků 1.065,00 

Zůstatkov{ cena prod. dl. nehmot. a hmot. majetku 62.781,00 

Smluvní pokuty a úroky z prodlení 4.911,00 

Ostatní pokuty a pen{le 84.080,00 

Ostatní provozní n{klady 967,00 

OPN - pojištění podnikatelů 39.365,00 

OPN - povinné, havarijní pojištění 19.562,00 

OPN - pojištění odpovědnosti za škodu 23.894,00 

Odpisy dl. nehmotmého a hmotného majetku 348.044,00 

Kurzové ztr{ty 6.087,99 

Ostatní finanční n{klady 2.982,81 

Fixní n{klady celkem  1.770.345,42 

C
el

k
o

v
é 

v
ar

ia
b

il
n

í 

n
{k

la
d

y
 

Spotřeba materi{lu 472.289,20 

Mzdové n{klady 877.030,00 

Variabilní n{klady celkem 1.349.319,20 

Spotřeba ostatního materi{lu 367.976,42 

Spotřeba energie - elektřina Eon 52.492,50 

Ostatní služby 39.864,83 

Z{konné soci{lní a zdravotní pojištění 298.190,00 

Variabilní režie celkem 758.523,75 

Celkové variabilní n{klady  2.107.842,95 

      Tabulka č. 6 Fixní a variabilní n{klady. Zdroj: Interní  
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4.2.1 Použití kalkulace variabilních n{kladů na vybrané výrobky 

Tato kalkulace je typick{ tím, že výkonům přičít{ jen č{st n{kladů, a to 

pouze jejich variabilní č{st. 

Pro výpočet použiji n{sledující kalkulační vzorec variabilních n{kladů: 

 

+ Cena výrobku 

-  přímý materi{l 

-  přímé mzdy 

  -  variabilní režie 

           Příspěvek na úhradu 

  - fixní n{klady 

  Zisk  

 

Cena výrobku je cena, za kterou firma výrobek prod{v{, cena je u čela 

s vol{ny 10.923 Kč a u čalouněných dveří 3.803 Kč. 

Přímý materi{l a přímé mzdy zn{me z předchozích výpočtů. U čela 

s vol{ny je přímý materi{l celkem 980,80 Kč a přímé mzdy 2.781,73 Kč. U dveří 

je přímý materi{l 894 Kč a přímé mzdy 773,12 Kč. 

 

Výpočet variabilní režie u čela s vol{ny 

a) Spotřeba energie u výrobku čelo s vol{ny je 144 Kč, tj. z celkové 

variabilní režie 0,019 %. 

Stroj 

Doba 

chodu v 

hod.  

Spotřeba 

KWh 

Cena za 

1 KW 

Spotřeba 

v Kč 

Form{tovací pila 2 6,4 5 64 

Šicí stroj 20 0,8 5 80 

Celkov{ spotřeba 144 
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b) Z{konné soci{lní a zdravotní pojištění je 973,61 Kč tj. z celkové 

variabilní režie 0,128 %. 

    2781,73 Kč (přímé mzdy) * 35% SZP = 973,61 Kč 

 

c) Spotřeba ostatního materi{lu – dle n{kupů ostatního materi{lu 

připad{ odhadem 30 % na materi{l, který je potřebný při 

vytv{ření výkonů (výrobků a služeb). Zbytek 70 % tvoří ostatní 

materi{l, jako jsou například pracovní pomůcky, drobné n{řadí, 

apod.  

- 30 % ze spotřeby ostatního materi{lu činí 110.392,93 Kč (367976,42*0,3) 

- Při ročním objemu cca 1000 výrobků, které podnik vyrobil, připad{ na 

jeden výrobek zaokrouhleně 110 Kč. Z této ceny bychom mohli vych{zet 

pouze, když by podnik vyr{běl pouze jeden druh výrobku. Jelikož je 

výroba různorod{, může se st{t, že na jeden druh výrobku je tato 

spotřeba ostatního materi{lu menší než 110 Kč, ale také naopak větší. 

Vyčíslení přesné výše by bylo velice časově n{ročné, proto v této pr{ci 

budu vych{zet z tohoto výpočtu. 

Spotřeba ostatního materi{lu činí 110 Kč tj. z celkové variabilní režie 0,015 %. 

 

d) Ostatní služby zahrnují služby spojené s n{kupem nebo úpravou 

materi{lu potřebného k výkonům. Opět vych{zíme z ročního 

objemu 1000 kusů výrobků. I zde platí stejn{ podmínka jako u 

stanovení v bodě c) kde musíme zohlednit rozsah výroby. 

39.864,83 / 1000 = 39,90 Kč na ks 

Spotřeba ostatních služeb činí 39,90 Kč, tj. z celkové variabilní režie 0,005 %.  

 

Celkem 0,167 % tvoří variabilní režii na celkové variabilní režii. 
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Výpočet fixních n{kladů: 

Opět vych{zíme z ročního objemu 1000 kusů výrobků.  

1.770.345 / 1000 = 1770,34 Kč na ks 

Celkem 0,1 % tvoří fixní n{klady. 

 

 

Kalkulace n{kladů na výrobek: čelo postele s vol{ny 

 

 

Kč 

Prodejní cena s DPH 20% 10923,00 

- Přímý materi{l 980,80 

- Přímé mzdy 2781,73 

- Variabilní režie 1226,73 

Příspěvek na úhradu 5933,74 

- Fixní n{klady 1770,34 

     Zisk 4163,40 

 

 

 

Výpočet variabilní režie u čalouněných protihlukových dveří: 

a) Spotřeba energie je 5,3 Kč, tj. z celkové variabilní režie 0,0007 %. 

Stroj 

Doba 

chodu v 

min.  

Spotřeba 

KWh 

Cena za 

1 KW 

Spotřeba 

v Kč 

Form{tovací pila 10 6,4 5 5,33 

Celkov{ spotřeba 5,33 

 

b) Z{konné soci{lní a zdravotní pojištění je 270,59 Kč tj. z celkové 

variabilní režie 0,0356 %. 

    773,12 Kč (přímé mzdy) * 35% SZP = 270,59 Kč 
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c) Spotřeba ostatního materi{lu – stejný postup jako u čela s vol{ny. 

Spotřeba ostatního materi{lu činí 110 Kč tj. z celkové variabilní režie 0,015 %. 

 

d) Ostatní služby - stejný postup jako u čela s vol{ny. 

Spotřeba ostatních služeb činí 39,90 Kč, tj. z celkové variabilní režie 0,005 %.  

 

Celkem 0,0563 % tvoří variabilní režii na celkové variabilní režii. 

 

Výpočet fixních n{kladů: 

Opět vych{zíme z ročního objemu 1000 kusů výrobků.  

1.770.345 / 1000 = 1770,34 Kč na ks 

Celkem 0,1 % tvoří fixní n{klady. 

 

 

Kalkulace n{kladů na výrobek: čalouněné protihlukové dveře 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kč 

Prodejní cena s DPH 20% 3803,00 

- Přímý materi{l 894,00 

- Přímé mzdy 709,07 

- Variabilní režie 427,05 

Příspěvek na úhradu 1772,88 

- Fixní n{klady 1770,34 

Zisk 2,54 
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4.2.2 Stanovení bodu zvratu u celkové produkce 

Z předchozí tabulky kde jsou vyčísleny variabilní a fixní n{klady lze 

stanovit bod zvratu. Bod zvratu nast{v{ při objemu produkce, kdy se tržby 

rovnají celkovým n{kladům. V tomto bodě podnik nezísk{v{ ž{dný zisk ani ztr{tu. 

Vzhledem k tomu, že se podnik specializuje na různorodou výrobu (zak{zkovou), 

stanovým objem produkce (q), při kterém nastane bod zvratu ne na konkrétní 

výrobek, ale za všechny výkony dohromady, tzn. za celý podnik. Objem produkce 

nebude tedy v měrných jednotk{ch, ale v korun{ch.  

 

   T = N 

   T = FN + VN 

   4.222.850 ≠ 1.770.345 + 2.107.843 

V tomto případě se tržby nerovnají n{kladům, naopak tržby přesahují 

n{klady ve výši 344.662 Kč, tzn. že bod zvratu byl překročen a podnik je ziskový. 

Při objemu výroby 3.878.188,00 Kč nast{v{ bod zvratu.  

 

q<objem produkce 

T<tržby 

N<celkové n{klady 

FN...fixní n{klady 

VN<variabilní n{klady 

 

 

 

 

 

 

 
FC 

Objem výroby v Kč 

T 

N 

q 

Tržby 

N{klady 

v Kč 

3.878.188 
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4.3 Stanovení hodinové sazby pracovníka 

 

Jak už jsem se zmínila v kapitole 3.5.1. Tvorba cenové nabídky 

(kalkulace), podnik si stanovil hodinovou sazbu na 310 Kč. Mým cílem, ale také 

př{ním jednatele firmy v r{mci této diplomové pr{ce by bylo spočítat tuto 

hodinovou sazbu dle re{lných n{kladů, které firmě vznikají.  

Výpočet provedu pro 3 skupiny pracovníků a to pro šičky, stolaře a 

čalouníky. Nejprve sestavím vhodný kalkulační vzorec a poté k němu přiřadím 

jednotlivé n{klady.  
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Z uvedené tabulky vyplýv{, že hodinov{ sazba pro šičku je 311 Kč na hodinu, 

pro stolaře 327 Kč a pro čalouníka 331 Kč. 

  

Šička Stolař Čalouník 

I. PŘÍMÉ N[KLADY na pr{ci  Kč/1hod  Kč/1hod Kč/1hod 

MZDOVÉ N[KLADY        

hrub{ mzda (šička 15333,-/měs.,stolař 16000,-/měs., čalouník 

16600.-/měs.)  91,27 98,21 99,81 

soci{lní a zdravotní pojištění 34% z hrubé mzdy 31,94 34,37 34,93 

dovolen{ (20 placených dnů)při 251 pr. dnech v roce činí 8,7 % z HM 7,94 8,54 8,68 

sv{tky (10 dní) při 251 pracovních dnech činí 4,2 % z HM 3,83 4,12 4,19 

Hrub{ mzda + SZP +  z{konn{ dovolen{ + sv{tky 134,99 145,25 147,62 

II. NEPŘÍMÉ N[KLADY na pr{ci       

Spotřeba materi{lu - kancel{řské potřeby 0,41 0,41 0,41 

Spotřeba drobného dlouhod. majetku 27,45 27,45 27,45 

Spotřeba reklamních předmětů 0,60 0,60 0,60 

Spotřeba čistících a úklidových prostředků 0,20 0,20 0,20 

Spotřeba provoz.kapalin, údržba aut, ostatní 0,06 0,06 0,06 

Spotřeba energie - uhlí 1,47 1,47 1,47 

Spotřeba energie - elektřina Eon 2,48 2,48 2,48 

Spotřeba energie - vody 0,13 0,13 0,13 

Spotřeba energie - nafta 4,99 4,99 4,99 

Prodané zboží 0,79 0,79 0,79 

Opravy a udržov{ní 2,12 2,12 2,12 

Ostatní služby 1,71 1,71 1,71 

Ostatní služby - reklamní služby 2,69 2,69 2,69 

Ostatní služby - poplatky poště 0,03 0,03 0,03 

Ostatní služby - telefonní služby, internet, počítačové služby 1,87 1,87 1,87 

Ostatní služby - spotřeba poš. zn., tel. karet, jízdenek MHD 0,09 0,09 0,09 

Daň silniční 0,05 0,05 0,05 

Daň z nemovitostí 0,56 0,56 0,56 

Ostatní daně a poplatky 0,01 0,01 0,01 

Spotřeba dalničních zn{mek, kolků 0,04 0,04 0,04 

Smluvní pokuty a úroky z prodlení 0,17 0,17 0,17 

Ostatní provozní n{klady 0,03 0,03 0,03 

Ostatní provozní n{klady - pojištění podnikatelů 1,39 1,39 1,39 

Ostatní provozní n{klady - povinné, havarijní pojištění 0,69 0,69 0,69 

Ostatní provozní n{klady - pojištění odpovědnosti za škodu 0,85 0,85 0,85 

Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 12,33 12,33 12,33 

Kurzové ztr{ty 0,84 0,84 0,84 

Ostatní finanční n{klady 0,22 0,22 0,22 

III. CELKOV[ SAZBA BEZ ZISKU a bez DPH 199,25 209,52 211,88 

IV. CELKOV[ SAZBA SE ZISKEM ve výši 30% (bez DPH) 259,03 272,37 275,45 

V. CELKOV[ SAZBA SE ZISKEM A DPH ve výši 20% 311,00 327,00 331,00 
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Hodnoty v tabulce č. byly vypočteny jako n{klady v Kč na 1 pracovní 

hodinu zaměstnance (Kč/hod). Vždy uvedu výpočet u šiček, u stolařů 

a čalouníků je výpočet shodný. Pro zjednodušení zde nejsou n{klady 

rozpočít{v{ny a sledov{ny dle vzniku v jednotlivých díln{ch (šicí, stolařsk{ 

a čalounick{), ale jsou br{ny celkově za daný podnik.  

Hrubé měsíční mzdy byly vypočít{ny u šičky jako: 

Celkové HM šiček / počet šiček = HM 

46000 / 3 = 15333 Kč /měsíc 

Soci{lní, zdravotní pojištění, dovolen{ a sv{tky byly vypočteny 

procentuelně z HM dle sazeb jak je uvedeno v tabulce.  

Nepřímé n{klady byly vypočteny všech položek stejným způsobem a to 

tak že byly zjištěny celkové n{klady (CN) za rok, kter{ se přepočítala 

na spotřebu za 1 měsíc, n{sledně byla č{stka vydělena počtem zaměstnanců 

(PZ), kteří pracují ve výrobě, a d{le vydělena počtem hodin v měsíci, např.  

Spotřeba vody = CN / 12 / PZ / 168 

0,13 = 3578,42 / 12 / 14 / 168 

Celkov{ hodinov{ sazba:  

Hrub{ mzda  

+ SZP  

+ z{konn{ dovolen{  

+ sv{tky 

+ nepřímé n{klady na pr{ci 

CELKOV[ SAZBA BEZ ZISKU a bez DPH 

+ zisk 30 % z celkové sazby 

CELKOV[ SAZBA SE ZISKEM 

+ DPH 20% 

CELKOV[ SAZBA SE ZISKEM A DPH 
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Kalkulace n{kladů na výrobek: čelo postele s vol{ny 

 

  

Popis Množství 

Cena/j 

v Kč 

Celkem 

v Kč 

Přímý materi{l 

Dřevotříska 2,2 m2 66 145,20 

Molitan 5 cm 1,5 m2 193 289,50 

Molitan 1 cm 2,15 m2 33 70,95 

Vata 100 1,86 m2 40 74,40 

Pl{tno 4,2 m 53 222,60 

Kédr 8,8 m 2 17,60 

Suchý zip 12,35 m 13 160,55 

Přímý materi{l celkem 980,80 

Přímé n{klady na pr{ci 
Stolaři 3 hod 144,27 432,81 

Šičky 27,25 hod 134,08 3.653,68 

Výrobní a spr{vní režie 
Stolaři 3 hod 64,27 192,81 

Šičky 27,25 hod 63,54 1.731,47 

Úplné vlastní n{klady výkonu 6.992,00 

Zisk (marže) 30% 2.098,00 

Prodejní cena  9.090,00 

DPH 20%  1.818,00 

Prodejní cena s DPH 20%  10.908,00 

 

Prodejní cena výrobku činí 10.908,00 Kč s DPH 20 %, úplné vlastní n{klady 

výkonu na výrobu čela s vol{ny jsou 6.992,00 Kč a zisk je u výrobku 2.098,00 Kč.   
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Kalkulace n{kladů na výrobek: čalouněné protihlukové dveře 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prodejní cena výrobku činí 3.790,00 Kč s DPH 20 %, úplné vlastní n{klady 

výkonu na čalouněné protihlukové dveře jsou 2.429,00 Kč a zisk je u výrobku 

729,00 Kč.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Popis Množství 

Cena/j 

v Kč 

Celkem 

v Kč 

Přímý materi{l 

Molitan 5 cm 2 m2 193 386,00 

Vata 100 2 m2 40 80,00 

Sololit 2 m2 38 76,00 

Koženka 2,2 m 160 352,00 

Přímý materi{l celkem 894,00 

Přímé n{klady na 

pr{ci 

Stolaři 0,25 hod 144,27 36,07 

Šičky 7,5 hod 134,08 1005,60 

Výrobní a spr{vní 

režie 

Stolaři 0,25 hod 64,27 16,07 

Šičky 7,5 hod 63,54 476,55 

Úplné vlastní n{klady výkonu 2429,00 

Zisk (marže) 30% 729,00 

Prodejní cena  3158,00 

DPH 20%  631,60 

Prodejní cena s DPH 20%  3790,00 
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5 SHRNUTÍ VLASTNÍCH N[VRHŮ ŘEŠENÍ 

 

V pr{ci byla srovn{na původní kalkulace firmy s kalkulacemi 

navrženými. A to konkrétně s kalkulací přir{žkovou, kalkulací variabilních 

n{kladů a s výpočtem hodinové sazby pracovníka.  

Srovn{ní výpočtů u dvou výrobků uv{dím v n{sledující tabulce, jsou zde 

vyčísleny úplné vlastní n{klady výkonu, zisk a prodejní cena. 

 

 

  

Původní 

kalkulace v 

Kč 

Přir{žkov{ 

kalkulace v Kč 

Kalkulace var. 

n{kladů v Kč 

Stanovení 

hodinové SP v 

Kč 

    čelo dveře čelo dveře čelo dveře čelo  dveře 

Úplné vlastní 

n{kl. výkonu 
7001 2437 11874 4191 6760 3800 6992 2429 

Zisk  2101 732 3564 1257 4163 2,54 2098 729 

Prodejní cena 10923 3803 18530 6538 10923 3803 10908 3790 

Tabulka č. 7 Srovn{ní výsledků kalkulací výrobků 

 

Původní kalkulace firmy: 

Z hlediska technické a časové n{ročnosti je kalkulace velice jednoduch{. 

Její nevýhodou je však nepřesnost z hlediska stanovení výše režijních n{kladů, 

které v této kalkulaci nejsou dostatečně zohledněny. Proto byly zvoleny další 

postupy tvorby kalkulace. 

 

Přir{žkov{ kalkulace: 

Výhodou přir{žkové kalkulace je její jednoduchost a časov{ nen{ročnost. 

Ovšem úskalí této metody je ve stanovení rozvrhové z{kladny, kter{ může 

promítnout takovou procentní přir{žku způsobující nepřesné, ale také 

nadhodnocené vyčíslení režijních n{kladů. To pak způsobuje vyčíslení 
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vysokých n{kladů výkonu, který m{ za n{sledek sice zvýšení zisku (u výrobku 

čelo o 1.463 Kč a u dveří o 525 Kč), ale také zvýšenou cenu (u výrobku čelo o 

7.607 Kč a u dveří o 2.735 Kč), za kterou nebudou z{kazníci ochotni výkon 

nakoupit.   

 

Kalkulace variabilních n{kladů: 

Kalkulace m{ nevýhodu v tom, že je časově n{ročn{ kvůli výpočtu a 

stanovení režijních n{kladů. Její výhodou je ale to, že je přesnější při stanovení 

režijních n{kladů, než kalkulace ostatní. Její výsledky dok{že podnik u více 

druhů výrobků zhodnotit tak, že vyloučí výrobky s nízkým ziskem nebo také 

ztr{tové a naopak ve výrobě ponech{ výrobky se ziskem vyšším nebo nahradí 

výrobu novým výrobkem. Je-li u výkonu vypočít{n kladný příspěvek na 

úhradu, zjistíme, že dok{že pokrýt alespoň variabilní n{klady, po odečtení výše 

fixních n{kladů zjistíme, zda dok{že pokrýt i tyto fixní n{klady. Při dané 

prodejní ceně, za kterou z{kazníci výrobky nakupují, může vyplynout, že zisk 

je nízký jako např. u výrobku dveře (2,54 Kč), a že tento výrobek není výhodné 

d{le vyr{bět. Naopak u výrobku čelo přípěvek na úhradu pokryje variabilní 

n{klady a po odečtení fixních je i tak velice ziskový (4.163,40 Kč).  

 

Stanovení hodinové sazby pracovníka: 

Velice jednoduch{ varianta výpočtu, ale opět se zde naskýt{ možnost 

špatného rozvržení režijních n{kladů u různých výrobků, ze kterých je později 

obtížné vyloučit výrobky s nízkým podílem na zisku a naopak vyzvednout ty, 

které se na zisku podílejí více. I když srovn{me-li hodnoty této kalkulace 

z tabulky č. 7 oproti původní kalkulaci, úplné vlastní n{klady výkony jsou 

nižší, nicméně i zisk a také prodejní cena.  
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6 Z[VĚR 

 

V této diplomové pr{ci bylo hlavním cílem zjistit st{vající model řízení 

n{kladů ve firmě LITAS, s. r. o. a navrhnout zlepšení řízení n{kladů. 

V teoretických východiscích jsem blíže objasnila význam a problematiku 

tématu n{kladů, klasifikaci n{kladů, kalkulace a typy kalkulací. 

V analytické č{sti jsem provedla sezn{mení s vybranou společností, její 

charakteristiku a n{plň. Provedla jsem analýzu současného stavu z hlediska 

sledov{ní n{kladů a analýzu současného stavu z výrobního hlediska. Na dvou 

uk{zkových příkladech jsem vysvětlila, jak společnost kalkuluje své n{klady.  

Ve vlastních n{vrzích řešení jsem provedla členění n{kladů na přímé a 

nepřímé a zvolením rozvrhové z{klady spočítala přir{žku, kter{ je potřebn{ 

pro sestavení přir{žkové kalkulace. Dalším členěním n{kladů na fixní a 

variabilní jsem mohla vytvořit kalkulaci variabilních n{kladů. D{le jsem 

vypočítala hodinovou sazbu na pracovníka.  

Po zhodnocení variant doporučuji firmě, aby u svých výrobků a služeb 

používala kalkulaci variabilních n{kladů, tato kalkulace m{ jak bylo pops{no 

výše své výhody i nevýhody, ale za to je přesn{ a dok{že při různorodé výrobě 

vyhodnotit výrobky, které jsou pro podnik ztr{tové nebo ziskové.  

V této pr{ci jsem mohla zhodnotit své poznatky ze studia aplikovat je do 

praxe, vypracov{v{ní pr{ce bylo zajímavé a poučné. Věřím, že podnik tuto 

pr{ci zhodnotí a aplikuje její poznatky. 
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