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Abstrakt 

Bakalářská práce je zaměřena na manažerské řízení nákladů ve výrobním podniku. Budou 

analyzovány kalkulace nákladů u několika vybraných produktů a budou navrženy 

způsoby, jak může výrobní podnik dosáhnout vyšší ziskovosti s důrazem na 

hospodárnost. 

Abstract 

This bachelor thesis is focused on the cost management in the production company. For 

several selected products will be analysed cost calculations and suggested ways for how 

the manufacturing company can achieve higher profitability with an emphasis on 

economy. 
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ÚVOD 

Bakalářská práce pojednává o řízení nákladů ve výrobním podniku. Zaměřuje se na 

analýzu nákladů a kalkulací u jednotlivých výrobků. Cílem je navrhnout, jak ve výrobním 

podniku docílit vyšší ziskovosti a navrhnout optimální řešení u ztrátových produktů 

s důrazem na hospodárnost. 

Práce se skládá ze tří částí. První kapitolou jsou teoretická východiska, druhá je věnována 

analýze současného stavu a ve třetí části jsou vlastní návrhy řešení. 

V první části budou popsána teoretická východiska pro zpracování analytické a návrhové 

části. Nejprve budou vymezeny účetní systémy, poté definovány a klasifikovány náklady 

a poslední část teoretických východisek bude věnována kalkulacím. Bude vymezen 

samotný pojem kalkulace, předmět a metody kalkulace, kalkulační vzorec a kalkulační 

systém. 

V analytické části bude představen výrobní podnik, který jsem si pro tuto práci vybrala. 

Z důvodu, že si nepřeje být firma jmenována, bude v této práci použit fiktivní název X 

spol. s r.o. Dále bude popsán jeho sortiment výrobků a služeb, organizační struktura, 

podnikový informační systém a budou zhodnoceny jeho silné a slabé stránky. Dále budou 

představeny kalkulace, které se v podniku používají. Budou sestaveny na jeden ze 

sledovaných produktů, kterým bude šoupátko. Tento vybraný produkt bude detailně 

popsán. Pro sestavení kalkulace bude nutné nejprve sestavit kusovník a pracovní postup. 

Poté bude analyzována diferencovaná přirážková kalkulace a kalkulace fixních a 

variabilních nákladů. V závěru analýzy současného stavu bude provedena analýza příčin 

a následků neboli Ishikawův diagram pro zajištění kvalitního výrobku a jeho včasné 

dodání zákazníkovi. Následně bude tato část zhodnocena.  

Praktická část bude věnována analýze nákladů u vybraných produktů. Bude sledováno a 

zhodnoceno několik způsobů, jak by mohl výrobní podnik zvýšit svoji ziskovost. Dále 

bude zvážena investiční činnost pomocí vzorce čisté současné hodnoty, vytvořena 

analýza bodu zvratu a analýza citlivosti.  
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1 CÍL A METODIKA PRÁCE 

Hlavním cílem bakalářské práce je navrhnout ve výrobním podniku vyšší ziskovost 

a optimální řešení u vybraných produktů s důrazem na hospodárnost za pomocí dílčích 

cílů. 

Dílčími cíli bakalářské práce je 

 shrnutí teoretických znalostí, 

 popis výrobního podniku, 

 analýza a porovnání stávajících kalkulací ve výrobním podniku, 

 sledování nákladů u vybraných produktů, 

 navrhnout investiční činnost,  

 vytvoření analýzy bodu zvratu,  

 citlivostní analýza.  
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Podkladem pro vypracování praktické části je potřebné nejprve zpracovat teoretickou část 

problematiky. V první části této kapitoly budou popsány účetní systémy. Ve druhé části 

potom budou obecně charakterizovány náklady a jejich pojetí a následně rozebrány 

jednotlivé druhy členění nákladů a poslední část této kapitoly bude věnována kalkulacím 

nákladů. 

2.1 Vymezení účetních systémů 

Účetní systémy se obecně zabývají řízením nákladů, ovšem každý vychází z jiných 

informací a má své specifické výstupy. V praxi se rozlišuje více druhů účetních systémů, 

které se liší v chápání nákladů a rozdílné práci s nimi. Níže jsou popsány tři základní typy 

účetních systémů.  

2.1.1 Finanční účetnictví 

Finanční účetnictví je upravováno a definováno zákonem o účetnictví. Spravuje 

informace za podnik jako celek. Eviduje aktiva podniku, vlastní kapitál, náklady a výnosy 

či výsledek hospodaření. Tento systém je podstatný pro externí uživatele např. banky 

a daňové orgány. Hlavním výstupem tohoto účetnictví jsou finanční rozvaha a účet zisku 

a ztráty. Také z něj vychází účetnictví daňové (Synek a kol.,2011, s. 84). 

2.1.2 Nákladové účetnictví 

Oproti finančnímu účetnictví slouží především interním potřebám podniku. Je tvořeno 

soustavou analytických účtů, které se nemusí podvojně účtovat. Podstatou tohoto 

účetnictví je poskytování informací potřebných pro řízení a kontrolu procesů, které jsou 

aktuálně uskutečňovány. Pracuje především s kalkulacemi, rozpočty a hmotnou 

hospodářských činností. Postupně přerostlo v účetnictví manažerské (Synek a kol.,2011, 

s. 84). 
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2.1.3 Manažerské účetnictví 

Podobně jako u nákladového účetnictví se jedná o interní typ. Slouží k efektivnímu řízení 

podniku. Další odlišností je fakt, že není nijak regulováno normami ani zákony 

a je fakultativní. Ovšem využívá postupů, údajů a dalších operací, se kterými 

se setkáváme jak ve finančním, tak nákladovém účetnictví. Zabývá se náklady, výnosy 

i cash flow podniku. Dává také základní informace pro kontrolní orgány a manažeři 

se podle výsledků zmiňovaného účetnictví řídí a rozhodují. (Synek a kol.,2011, s. 84). 

Tab. 1: Vztahy mezi náklady ve finančním a manažerském účetnictví (Král a kol. 2010, s. 63) 

Finanční účetnictví Manažerské účetnictví 

Skutečně zúčtované náklady, doprovázené 

reálným úbytkem peněz (spotřeba 

materiálu, osobní náklady, práce a služby 

od externích dodavatelů) 

Skutečně zúčtované náklady, doprovázené 

reálným úbytkem peněz (spotřeba 

materiálu, osobní náklady, práce a služby 

od externích dodavatelů) 

Odpisy zúčtované podle odpisových plánů 

finančního účetnictví, vycházející 

z pořizovací ceny fixních aktiv-neutrální 

náklad finančního účetnictví 

Kalkulační (časové, výkonové) odpisy 

zúčtované podle odpisových plánů 

manažerského účetnictví, vycházející 

z reprodukční ceny-kalkulační náklad 

manažerského účetnictví 

Úroky zúčtované a uhrazené v souladu 

s úvěrovými smlouvami – neutrální 

náklad finančního účetnictví 

Kalkulační úroky, vyjadřující také 

náklady kapitálu, který není úročený – 

kalkulační náklad manažerského 

účetnictví 

Provozní manka, škody, pokuty a penále 

zúčtované ve skutečné výši – neutrální 

náklad finančního účetnictví 

Kalkulační rizika, vyjadřující 

předpokládanou úroveň těchto výdajů 

v budoucnosti – kalkulační náklad 

manažerského účetnictví 
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_____________________________ Kalkulační podnikatelské osobní náklady, 

kalkulační nájemné, náklady v jejich 

ekonomickém pojetí – dodatkové náklady 

manažerského účetnictví 

Přestože v něčem se účetní systémy shodují, v tabulce 1 můžeme vidět odlišnosti mezi 

finančním a manažerským účetnictvím. Tyto dva druhy účetních systémů jsou stěžejní 

pro chápání nákladů.  

2.2 Vymezení pojmu náklady 

Při podnikání ve všech oborech je důležité si ujasnit, jaké druhy nákladů budou 

pro prosperitu firmy podstatné. Je všeobecně známo, že kdo chce zisk, musí zákonitě 

investovat. Níže jsou obecně popsány náklady a detailně rozebráno jejich členění. 

2.2.1 Definice pojmu náklady 

Náklady jsou široký pojem a z ekonomického hlediska je obtížné je definovat. Náklady 

jsou široký pojem a z ekonomického hlediska je obtížné je definovat. Protože náklady 

se podrobněji člení z různých pohledů, existuje více charakteristik od různých autorů. 

Některé z nich jsou níže uvedeny: 

„Náklady rozumíme peněžní částky, které firma v daném účetním období účelně 

vynaložila pro dosažení výnosů. Náklady přitom mohou mít formu skutečných peněz 

a nemusí. Náklady podniku tedy představují peněžní vyjádření spotřeby zdrojů podniku, 

tedy materiálu, pracovní síly a financí, pro jeho podnikatelskou činnost v daném účetním 

období. Náklady musí vždy souviset s příslušnými výnosy.“ (Slavík, 2013, s. 29) 

„Náklady v podniku vyjadřují synteticky v peněžních jednotkách účelově zaměřenou 

spotřebu vstupních faktorů při činnosti daného podniku za určité období, která 

je zaměřená na určitý výsledek (výstupy, výnosy, výkony) činností daného podniku 
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(výrobky či služby) včetně dalších nutných nákladů spojených s činností podniku v tomto 

období.“ (Martinovičová, 2006, s.64) 

„Náklady podniku můžeme charakterizovat jako peněžně vyjádřenou spotřebu výrobních 

faktorů účelně vynaložených na tvorbu podnikových výnosů včetně dalších nutných 

nákladů spojených s činností podniku. Toto je pojetí nákladů ve finančním účetnictví, 

které je i základem pro výpočty daní. Ekonomické pojetí nákladů je poněkud jiné. 

Charakterizuje to, co skutečně bylo obětováno.“ (Synek, Kislingerová, 2010, s. 39) 

Náklady jsou tedy všechny peněžní prostředky, které jsou nezbytné pro chod podniku. 

Běžně se do skupiny nákladů řadí některé materiální hodnoty např. budovy podniku 

či stroje potřebné ke správnému chodu a výkonu firmy. 

2.2.2 Pojetí nákladů 

Každá skupina uživatelů účetních informací chápe náklady odlišně. Používá se tedy dvojí 

pojetí nákladů. Náklady jsou jinak vnímány ve finančním účetnictví a jinak 

v manažerském účetnictví. Finanční pojetí nákladů je určeno pro externí uživatele. Oproti 

tomu manažerské pojetí nákladů využívají manažeři jako podklad pro rozhodování 

a řízení, slouží tedy k interním účelům. Může se tedy stát, že některá položka, která bude 

finančním účetnictvím považována za náklad, v manažerském účetnictví za náklad 

považována být nemusí. Je tedy velmi důležité charakterizovat náklady a oddělit je od 

výdajů (Synek, 2011, s. 80).  

 

Obr. 1: Vztah jednotlivých přístupů k pojetí nákladů (Popesko, Papadaki, 2016, s.28) 
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2.2.3 Finanční pojetí 

Podstatou tohoto pojetí je fakt, že náklady jsou vnímány jako úbytek ekonomického 

prospěchu, který se projevuje úbytkem aktiv nebo přírůstkem dluhů. V hodnoceném 

období pak vede ke snížení vlastního kapitálu. Ve finančním účetnictví se náklady 

vyjadřují v účetních cenách. Jsou to tedy ceny, za které byla spotřebovaná aktiva prodána 

(Popesko, Papadaki, 2016, s. 27). 

2.2.4 Manažerské pojetí 

„V manažerském účetnictví se tedy vychází z charakteristiky nákladů jako hodnotově 

vyjádřeného, účelného vynaložení ekonomických zdrojů podniku, účelově souvisejícího 

s ekonomickou činností.“ (Popesko, Papadaki, 2016, s. 28) 

Jednoduše můžeme říci, že náklady jsou investovány do činností, které nám přinesou 

vyšší ekonomický zisk. Platí zásada, pokud firma chce vyšší zisk, musí s peněžními 

prostředky manipulovat a dobře investovat do rozvoje. Na obrázku 1 vidíme, 

že v manažerském pojetí se náklady ještě dělí na hodnotové a ekonomické pojetí nákladů. 

a) Hodnotové pojetí nákladů monitoruje procesy, které jsou ve firmě 

realizovány. Toto pojetí se rozvíjelo spolu s nákladovým účetnictvím, 

ale spadá do účetnictví manažerského. Předmětem hodnotového pojetí jsou 

tedy nejenom peněžní zdroje, ale i položky, které nepředstavují výdej peněz, 

avšak ovlivňují ekonomickou situaci v podniku. Jsou to například kalkulační 

odpisy, kalkulační úroky, aj (Král a kol., 2010, s. 61). 

b) Ekonomické pojetí nákladů má za úkol zajistit potřebné informace jak 

pro řízení reálně uskutečňovaných procesů, tak pro výběr optimálních 

budoucích alternativ. S výběrem alternativ souvisí ekonomické chápání 

nákladů, jako maxima hodnoty, kterou lze vyprodukovat prostřednictvím 

zvolené alternativy (Král a kol., 2010, s. 64). 
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2.3 Členění nákladů  

Účetní systémy pracují s různými vstupními informacemi. Každé účetnictví využívá 

jiných nákladů. Aby byla zajištěna správnost výstupních hodnot z jednotlivých úseků, 

je důležité rozčlenit náklady podle specifických kritérií. Jednotlivé druhy budou popsány 

v této kapitole. 

 Vzhledem k účelům, ke kterým jsou náklady potřebné, je nutné jejich podrobné 

rozčlenění do stejnorodých skupin. Náklady klasifikujeme podle různých kritérií a 

požadavků. Rozčlenění nákladů je předpokladem účinného řízení nákladů (Popesko, 

Papadaki, 2016, s. 31). 

2.3.1 Druhové členění nákladů 

Nákladové druhy jsou základem zejména pro finanční účetnictví a analýzy, pro výpočet 

zisku, zpracování výsledovky metodou celkových nákladů, pro analýzy dílčích 

nákladovostí aj. Z účetního hlediska je tak tohle členění nejdůležitější. V grafu 1 můžeme 

vidět grafické znázornění druhových členění nákladů (Popesko, Papadaki, 2016, s. 31-

32). 

Mezi základní nákladové druhy řadíme: 

 materiálové náklady – spotřeba surovin, materiálu, energie, paliv 

a externích služeb, 

 mzdové a ostatní osobní náklady – mzdy, platy, sociální náklady, ostatní 

osobní náklady, pojištění zaměstnanců, 

 náklady na služby – externí opravy a udržování, nájemné, dopravné, 

 odpisy – budov, strojů, zařízení, nástrojů, opotřebení investičního majetku, 

 finanční náklady – placené úroky, pojistné, poplatky aj (Schroll, Král, 

Janout, Fibírová, 1997, s. 62). 
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Graf 1: Druhové členění nákladů (vlastní tvorba podle předlohy Popesko, Papadaki, 2016, s. 32) 

 Z grafu 1 můžeme vyčíst, že největší procento z celkových nákladů zaujímají 

náklady vynaložené především na materiál. Menší část zaujímají náklady na externí 

služby spolu s osobními náklady. Nesmí se také opomenout kategorie odpisů, která 

ovšem z celkových nákladů zaujímá relativně malé procento. Nejmenší zastoupení však 

mají ostatní finanční náklady, mezi které patří např. úroky či poplatky. 

2.3.2 Účelové členění nákladů 

Účelové třídění nákladů rozumíme jako rozdělení podle účelu, ke kterému byly 

vynaloženy. U tohoto členění nás zajímá, k čemu byly vynaloženy. Zda byly náklady 

(mzdy) vynaloženy přímo na výrobu daného produktu, anebo byly vynaloženy například 

na administrativu. Zde náklady členíme z hlediska řízení hospodárnosti na náklady 

technologické a náklady na obsluhu a řízení Tohle členění se ale v praxi často nevyužívá 

a mělo by nám odpovědět na otázku, jaký je vztah nákladu k operaci, aktivitě nebo 

činnosti, která vyvolává jejich zvyk (Popesko, Papadaki, 2016, s.34-35).  

 Náklady technologické jsou takové, které jsou vyvolány použitou 

technologií transformačního procesu nebo s ní nějak účelově souvisí. 

Technologickými náklady mohou být například náklady na jednicový 

materiál, mzdové náklady výrobních pracovníků, pronájem výrobní haly, 

aj (Popesko, Papadaki, 2016, s.34-35). 

Materiálové 
náklady, 

45%

Finanční náklady, 
5%

Externí služby; 20%

Odpisy, 10%

Osobní náklady,  
20%
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 Náklady na obsluhu a řízení slouží k zajištění doprovodných činností 

technologického procesu. Jsou to náklady na zajištění infrastruktury 

pro samotný výrobní proces. Jedná se například o mzdy personalistů, 

náklady na informační systém podniku, náklady na provoz jídelny, 

aj (Popesko, Papadaki, 2016, s.34-35). 

Předchozí členění je výchozím pro určení konkrétního nákladového úkolu jednotlivých 

nákladových složek. Náklady tedy dále členíme podle vztahu k jednici prováděného 

výkonu, které se v praxi využívá velmi často, se člení na náklady jednicové a režijní. 

Toto členění by nám mělo odpovídat na otázky, jak řídit hospodárnost, jak kontrolovat 

přiměřenost nákladu, či jak stanovit nákladový úkol (Král a kol., 2010, s.72). 

 Jednicové náklady 

 představují tu část technologických nákladů, které souvisí s technologickým procesem 

a zároveň přímo s jednotkou prováděného výkonu, jakou je například výrobek. Jednicové 

náklady mohou tvořit náklady na jednicový materiál či mzdové náklady výrobních 

dělníků (Popesko, Papadaki, 2016, s.34-35). 

 Režijní náklady  

charakterizují ty náklady, které nejsme schopni jednoduchým způsobem vztáhnout 

k jednotce výkonu. Nejednoznačnost mezi jejich spotřebou a účelem vynaložení 

tak komplikuje snahy manažerů o poznání struktury nákladů a jejich vztahů k výkonům. 

Příkladem režijních nákladů jsou například odpisy, pronájem, mzdy personalistů, 

aj (Popesko, Papadaki, 2016, s. 36) 

Dle výzkumů se firmy zaměřují v sekci režijních nákladů především na energii, logistiku, 

zaměstnance a telekomunikaci. Přičemž důraz na jednotlivé druhy režijních nákladů 

se různí v jednotlivých evropských zemích. Ovšem všechny země Evropy se shodují, 

že nejpodstatnějším nákladem jsou energie. (Wald, A., Marfleet, F., Schneider, C., 

Görner, A., & Gleich, R., 2013) 
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2.3.3 Kalkulační členění nákladů  

Kalkulační členění vychází z předpokladu, na co daný podnik vynaložil náklady. 

Toto členění je důležitým podkladem pro rozhodování. Manažeři tak můžou snadno 

rozhodnout, zda se podniku vyplatí dané výrobky či služby dále nakupovat od dodavatelů 

nebo zda jsou schopni tyto statky vyrobit či vyprodukovat vlastními silami za nižší 

náklady. Nebo můžou rozhodnout, která výroba se vyplatí zrušit a kterou další výrobu 

určitého sortimentu naopak zavést. Manažer tak může spočítat například minimální 

ztrátovou cenu. Náklady klasifikujeme do dvou skupin přímých a nepřímých nákladů. 

U kalkulačního dělení se zaměřují náklady ve vztahu k přesně vymezenému výkonu, 

který představuje kalkulační jednici. Kalkulační dělení je velmi podobné účelovému 

členění a často bývají zaměňována (Synek a kol., 2011, s. 82). 

Přímé náklady – tato skupina nákladů bezprostředně souvisí přímo s určitým druhem 

výkonu. Patří sem tedy kromě jednicových nákladů také ta část režijních nákladů, která 

s daným výrobkem přímo souvisí. Tímto nákladem může být například náklad na vývoj 

či výzkum, odpisy nebo reklamu produktu (Král a kol., 2010, s. 76-77). 

Nepřímé náklady – do skupiny nepřímých nákladů potom patří ty režijní náklady, které 

se neváží pouze k jednomu druhu výkonu, ale jsou společné pro více druhů výkonů (Král 

a kol., 2010, s. 77). 

Z výše popsaných nákladů vyplývá, že kalkulační členění spočívá ve schopnosti přiřadit 

náklady ke konkrétním druhům výkonů. Těmito náklady se dále budeme zabývat 

v samotné kapitole zabývající se kalkulacemi. 

2.3.4 Členění nákladů dle závislosti na objemu výroby 

Základními typy nákladů tohtoto členění jsou variabilní náklady a fixní náklady a závisí 

na změnách objemu výroby. Toto členění je pro rozhodování manažera velmi důležité 

(Král a kol., 2010, s. 78). 

O variabilních nákladech můžeme říci, že se mění při změně objemu výkonů.  

Variabilní náklady se dále dělí podle rychlosti vývoje s úrovní podnikové hlavní aktivity 
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na 3 složky. První nejdůležitější složkou jsou proporcionální náklady, které se vyvíjejí 

stejně rychle jako objem výroby. Jako příklad této složky můžeme uvést spotřebu 

materiálu, energií či úkolové mzdy dělníků. Ovšem ne vždy se náklady vyvíjejí stejně 

jako objem produkce. Proto druhou složkou variabilních nákladů jsou nadproporcionální, 

které rostou rychleji než objem produkce. Tato složka je pro podnik pochopitelně 

nevýhodná, proto by měl podnik zavést určitá opatření, aby náklady rostly přímo úměrně 

objemu výroby. Oproti tomu se ale náklady také mohou vyvíjet pomaleji než objem 

produkce, a takovým potom říkáme podproporcionální. Jedná se například o množstevní 

slevy, které jsou pro podnik výhodné. Vzájemný vztah všech skupin variabilních nákladů 

je zobrazen na obrázku 3 (Synek a kol., 2011, s 86-87).  

 

Obr. 2: Průběh celkových nákladů (Král a kol., 2010, s. 80) 

Fixní náklady představují ty náklady, které se v určitém rozsahu prováděných výkonů 

nebo aktivity podniku nemění. Jsou to především kapacitní náklady, vyvolané potřebou 

zajištění podmínek pro efektivní fungování podnikatelského procesu. Fixní náklady tedy 

na objemu produkce nejsou závislé. Část fixních nákladů je třeba vynaložit ještě 

před zahájením podnikatelského procesu, pro pořízení budov, strojů, informačních 

systémů či pro realizaci jiných investičních rozhodnutí. Jejich celkovou výši neleze 

ovlivnit. Další část fixních nákladů není spojena s investičním rozhodnutím, 

ale se zajištěním potřebné kapacity. Jsou to například mzdy mistrů či vytápění výrobních 

hal a budov. Fixní náklady jsou neměnné, proto je potřebné maximálně využít danou 

kapacitu. Můžeme tedy říci, že čím bude větší objem produkce na dané kapacitě, 

tím rychleji bude klesat podíl fixních nákladů na jednotku výkonu (Král a kol., 2010, 

s. 80-81). 
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Vztah těchto nákladů ve vztahu k objemu produkce můžeme zachytit matematickými 

funkcemi, které nazýváme nákladové funkce. Proporcionální růst nákladů zachycuje 

lineární funkce tvaru: 

  𝑁 = 𝐹 + 𝑛 ∗ 𝑞, 

Kde N jsou celkové náklady v Kč, q – objem výroby v naturálních jednotkách (např. 

kusech), n – variabilní náklady na 1 jednotku, F – fixní náklady (Synek, Kislingerová, 

2010, s. 43). 

 𝑁𝑗 =
𝐹

𝑞
+ 𝑛  

Jestliže fixní náklady F podělíme množstvím výroby q, můžeme odvodit náklady 

připadající na jednotku objemu výroby. Tyto náklady potom nazýváme průměrné 

jednotkové náklady (Synek, Kislingerová, 2010, s. 43). 

 

Obr. 3: Schématický průběh fixních a variabilních nákladů a tržeb (Slavík, 2013, s.51) 

2.4 Kalkulace nákladů 

V této kapitole budou vymezeny základní pojmy kalkulace. Budou zde popsány 

jednotlivé metody kalkulace či předměty kalkulace. Dále rozeberme kalkulační systém 

a seznámíme se s jednotlivými prvky kalkulačního systému. 
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2.4.1 Vymezení pojmu kalkulace 

Účelem vlastních kalkulací nákladů je sledování nákladů z věcného hlediska, 

což znamená podle naturálně vyjádřených výkonů. Kalkulací se rozumí kromě sledování 

nákladů také určení marže, zisku či jiných hodnotových veličin na jednotku výkonu. 

Náklady kalkulace jsou ve většině položek totožné s náklady finančního účetnictví. 

Hlavní odlišnou položkou jsou kalkulační odpisy, které se v kalkulaci účtují tak, aby byly 

k dispozici peněžní prostředky k jeho náhradě v případě potřeby. Kalkulace nákladů 

je písemným přehledem jednotlivých složek nákladů a jejich úhrnem na kalkulační 

jednici (Synek a kol., 2011, s. 101). 

Kalkulaci používáme pro tři základní účely. Užívá se jako činnost, při které zjišťujeme 

a sledujeme náklady vynaložené na jednotku výkonu. Výkon musí být přesně definován 

druhem, objemem či jakostí. Dále se kalkulace užívá jako výstup předešlé činnosti. 

Ve třetím významu kalkulaci chápeme jako systém, ve kterém jsou uvedeny vzájemně 

sdružené výpočty a hodnoty, zpracovávané pro různé účely. Je součástí manažerského 

účetnictví a slouží jako vydělitelná část informačního systému (Král a kol., 2010, s. 124).  

2.4.2 Předmět kalkulace 

Předmětem kalkulace mohou být všechny druhy výkonů, které podnik vyrábí 

či poskytuje. Tato zásada je realizovaná pouze v podniku s úzkým prováděným 

sortimentem. Aplikuje se tedy s ohledem na složitelnost výrobního procesu. Předmět 

kalkulace lze vymezit jak kalkulační jednicí, tak kalkulačním množstvím (Král a spol., 

2010, s. 126). 

 Kalkulační jednice vyjadřuje určitý výkon, např. výrobek či služba, které 

jsou ve firmě hlavním předmětem podnikání. Tyto výkony jsou měřitelné 

kvantitativně, tzn. v kusech, kilogramech, metrech atd. Může se jednat 

také o množství odpracované práce (Král a spol., 2010, s. 126). 

 Kalkulační množství – je to souhrn konkrétního počtu kalkulačních 

jednic, pro které zjišťujeme celkové náklady. Počet kalkulačních jednic 

se odvíjí od určité série výrobního procesu ve sledovaném období. 
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Podstatou této informace je přiřazení nákladu na určený výkon (Král a 

spol., 2010, s. 126). 

2.4.3 Metody kalkulace 

Metody kalkulace můžeme chápat jako určitý způsob stanovení předpokládané 

výše hodnotové veličiny na konkrétní jednotku výkonu. Závisí především na předmětu 

kalkulace, dále na způsobu, jakým způsobem přiřazujeme náklady předmětu kalkulace 

a důležitým faktorem je struktura nákladů, kde se stanovují náklady na kalkulační jednici 

(Král a spol., 2010, s. 124). 

Kalkulační metody tradičně dělíme následovně: 

Kalkulace dělením – tuto metodu kalkulace dále rozdělujeme na následující. 

 Prostá kalkulace dělením – spočívá v dělení celkových nákladů počtem 

kalkulačních jednic vyrobených ve sledovaném období. Jednoduchým 

výpočtem tedy zjistíme celkové náklady na kalkulační jednici. 

Tato metoda je uplatňována převážně v hromadné výrobě nebo 

ve strojírenství při omezeném výrobním sortimentu (Synek a kol., 2011, 

s. 104). 

 Stupňová kalkulace dělením – používá se hlavně ve stupňové neboli 

fázové výrobě, kdy výrobní proces prochází několika fázemi. Kalkulace 

pak provádíme zvlášť na každou fázi výrobku, čímž zajistíme měření 

objemu produkce a zároveň zjistíme velikost nákladů na každý stupeň 

zvlášť. Kalkulace se uplatňuje v případě, že je rozdílný počet prodaných 

a vyrobených produktů a potřebujeme oddělit náklady. Tím zabezpečíme, 

aby se neprodané výrobky nezatěžovaly odbytovými náklady. 

Tato metoda se používá především v chemickém průmyslu (Synek a kol., 

2011, s. 105). 
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 Kalkulace dělením s poměrovými čísly – tuto kalkulaci používáme 

při výrobě ne zcela homogenních výrobků. Jsou to výrobky lišící 

se například hmotností, velikostí či tvarem (Synek a kol., 2011, s. 107). 

Kalkulace přirážkové – používá se především v hromadné výrobě. Slouží k výpočtu 

režijních nákladů pro výrobky různých výrobních procesů. Režijní náklady určíme 

pomocí zvolené základny nebo přirážkové sazby, které potom přičteme k přímým 

nákladům. Přirážku stanoví procento, vypočtené jako podíl režijních nákladů 

na nákladový druh zvolený na rozvrhovou základnu nebo sazba vypočítaná jako podíl 

režijních nákladů na jednotku naturální rozvrhové základny. Přímé náklady počítáme 

přímo na kalkulační jednici (Synek a kol., 2011, s. 108). 

Kalkulace ve sdružené výrobě – v takové výrobě se vyrábí několik druhů výrobků 

v jednom technologickém postupu a náklady na jejich výrobu jsou sdružené. Ovšem je 

potřeba tyto náklady rozdělit mezi jednotlivé výrobky. K rozdělení nákladů ve sdružené 

výrobě se používá zůstatková či rozčítací metoda kalkulace (Synek a kol., 2011, s.  110). 

 Zůstatková metoda – metoda se používá v případě, kdy ve výrobě můžeme 

jeden z produktů označit za hlavní a ostatní za vedlejší. Vedlejší výrobky 

oceněné prodejní cenou odečteme od celkových nákladů a výsledek 

je potom roven nákladům na hlavní výrobek (Synek a kol., 2011, s. 110). 

 Rozčítací metoda – používá se tehdy, kdy nejsme schopni rozdělit výrobky 

na hlavní a vedlejší. Jednicové náklady se potom rozvrhují podle 

poměrových čísel, které vypočítáme například z množství vyrobených 

produktů nebo podle vstupních faktorů (Synek a kol., 2011, s. 110). 

Kalkulace rozdílové – tuto metodu manažeři užívají zejména pro běžnou, operativní 

kontrolu, které stanovují výši nákladů předem jako úkol. Metoda je využívána pro řízení 

jednicových nákladů ve hromadné či sériové výrobě. Tento typ kalkulace rozdělujeme 

dále na kalkulaci normovou a kalkulaci standardních nákladů (Synek a kol., 2011, s. 112).  
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2.4.4 Struktura nákladů v rámci kalkulace 

Kalkulace nákladů by neměla poskytovat pouze informace o celkové výši souhrnných 

nákladů na určitý výkon, ale také nám poskytne informace o struktuře a složení těchto 

nákladů.  Ze struktury nákladů je tedy zřejmé, z jakých skupin se náklady určitého výkonu 

skládají. V každém podniku je struktura nákladů vyjádřena individuálně podle 

kalkulačního vzorce. Strukturovaná kalkulace tedy zobrazuje detailní rozpis položek 

všech nákladů, ze kterých se daná kalkulace skládá (Popesko, Papadaki, 2016, s. 70).  

Kalkulační vzorec obsahuje souhrn všech skupin nákladů. V každém podniku se díky 

rozdílné struktuře nákladů a odlišným požadavkům kalkulační vzorec různí. Existuje tedy 

několik modelů kalkulačních vzorců, které jsou předdefinované (Popesko, Papadaki, 

2016, s. 71). 

Klasický kalkulační vzorec  

Klasický kalkulační vzorec je často spojován s typovým kalkulačním vzorcem, ve kterém 

jsou takové položky nákladů, které dříve byly striktně vyžadovány. Dává nám jasnou 

představu o struktuře kalkulačních položek. Tento vzorec byl tedy jistým standardem, 

který byl podnikům tehdy nařízen vyhláškou ministerstva hospodářství. V současné době 

se používá jako základ pro kalkulační vzorce různých podniků. Kalkulace zahrnuje přímé 

a nepřímé náklady (režie), které si podnik může individuálně doplnit či upravit. Níže 

vidíme strukturu základního typového kalkulačního vzorce (Popesko, Papadaki, 2016, s. 

73). 

1. Přímý materiál 

2. Přímé mzdy 

3. Ostatní přímý materiál 

4. Výrobní (provozní) režie 

Vlastní náklady výroby (provozu) 

5. Správní režie 

Vlastní náklady výkonu 

6. Odbytové náklady 

Úplné vlastní náklady výkonu 
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7. Zisk (ztráta) 

Cena výkonu (základní) 

Retrográdní kalkulační vzorec 

Je důležité odlišovat kalkulaci nákladů a kalkulaci ceny výkonů. Rozdíl mezi těmito 

kalkulacemi spočívá v rozdílném přístupu k tvorbě obou skupin kalkulací. Ne vždy 

je cena určována jako přirážka k celkovým nákladům, ale často je určena konkurenčním 

prostředím. Podnik je nucen tuto cenu respektovat a náklady výkonu pak určí jako 

rozdíl mezi cenou výkonu a očekávaným ziskem. Podstata této kalkulace spočívá v tom, 

že kalkulace nákladů není součtová, ale rozdílová, proto se nazývá retrográdní kalkulací. 

Díky této kalkulaci se pak můžeme rozhodnout, zda se nám vyplatí jít na trh s novým 

výrobkem (Popesko, Papadaki, 2016, s. 73). 

Základní cena výkonu 

- Dočasná cenová zvýhodnění 

- Slevy zákazníkům 

o Sezónní 

o Množstevní 

Cena po úpravách 

- Náklady 

Zisk  

2.5 Kalkulační systém 

Kalkulačním systémem rozumíme celou soustavu jednotlivých kalkulací, které mají 

různý účel. Tyto účely jsou v systému přesně definovány a zaujímají pevné místo 

v systému. Podnik může dle systémů sestavovat více druhů kalkulací pro své účely. 

Nejprve se může sestavit předběžná kalkulace. Na jejím základě stanovíme cenu. 

Dále můžeme sestavit plánovou, propočtovou a operativní kalkulaci, díky které můžeme 

přesně naplánovat výkony. Podle výsledků předběžných kalkulací je sestavena výsledná 

kalkulace reálných či cílových nákladů, která slouží jako kontrolní aspekt podniku. 

Na základě výsledných kalkulací se stanoví skutečný zisk společnosti na daný výkon. 
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Z celé nákladové kalkulace vychází cenová kalkulace, která nám stanoví finální cenu 

pro zákazníka. Tuto kalkulaci je možno v případě potřeby předložit zákazníkovi 

(Popesko, Papadaki, 2016, s. 69). 

             

  Kalkulace          

               

                  

Ceny   nákladů        

              

                  

  Výsledná   předběžná      

              

                    

   operativní  plánová  propočtová   

              

                  

       

reálných 

nákladů   

cílových 

nákladů 
 

Obr. 4:Kalkulační systém (vlastní tvorba dle Krále, 2010, s. 192) 

Na obrázku 6 vidíme, jak všechny jednotlivé kalkulace členíme. Kalkulační systém 

se vztahuje k časovému horizontu zpracování. Zahrnuje všechny kalkulace, které 

se v podniku mohou sestavovat. Rozdíl mezi těmito kalkulacemi tvoří to, zda jsou 

tvořeny za účelem strategického rozhodování, operativního řízení či následné kontroly 

podnikové činnosti. Níže jsou některé druhy kalkulací popsány.  

Kalkulace ceny – tuto kalkulaci používají převážně maloobchodníci. Využívá 

se především když je pro podnik velmi obtížné vypočítat úplné náklady produktu. 

Podstatou této kalkulace je přímo určit prodejní cenu daného statku, nikoliv stanovit 

celkové náklady produktu či k propočtům nákladů na kalkulační jednici. Tato kalkulace 

je velmi jednoduchá, ovšem její použití je pro podnik velmi rizikové. Neuvádějí se v ní 

například náklady produktu, díky čemuž nejsme schopni spočítat čistý zisk, který připadá 

na jednotku výkonu (Popesko, Papadaki, 2016, s. 67 –  68). 

Kalkulace nákladů – se používá především pro výpočet nákladů na jednotku výkonu 

a může být pro podnik podkladem pro cenová rozhodnutí. Kalkulaci nákladů dále 

rozdělujeme podle účelu a podle fáze, ve kterém se nachází transformační proces neboli 
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z hlediska doby sestavování, na kalkulaci předběžnou a výslednou (Popesko, Papadaki, 

2016, s. 67 –  68). 

Předběžná kalkulace – první z nich je kalkulace předběžná.  Kalkulace se může 

sestavovat buďto před zahájením nebo během transformace procesu. Manažeři tento druh 

kalkulace využívají především pro vyjednávání cenové politiky. Podstatným faktorem je, 

že při sestavování této kalkulace neznáme informace o tom, jaký objem vstupů daný 

výrobek spotřeboval. Tato kalkulace se dále dělí na propočtovou, plánovou a operativní 

kalkulaci (Popesko, Papadaki, 2016, s. 68). 

Výsledná kalkulace – sestavuje se po skončení procesu, například po prodeji výrobku. 

K sestavení této kalkulace již tedy známe skutečné reálné hodnoty o objemu 

spotřebovaných vstupů. Kalkulace slouží primárně jako kontrolní nástroj při zpětném 

hodnocení hospodárnosti podniku (Popesko, Papadaki, 2016, s. 68). 

Propočtová kalkulace – používá se především pro odhad určitých budoucích nákladů. 

Můžeme z ní vyjádřit nákladovou náročnost výkonu nebo stanovit cenové nabídky 

u nového výrobního sortimentu. Propočtová kalkulace se sestavuje ještě před konstrukční 

a technologickou přípravou, technické upřesnění již ale známe. Slouží tedy jako podklad 

pro rozhodování, zda je zavedení nového výrobního procesu efektivní či nikoli (Král, 

2010, s. 197).  

Plánová kalkulace – tato kalkulace vychází z docela přesného odhadu spotřeby 

vstupních faktorů a sestavujeme ji ještě před samotnou výrobou, a to hned po konstrukční 

a technologické přípravě výrobního procesu. Slouží především pro přesné plánování 

operací výroby (Popesko, Papadaki, 2016, s. 69). 

Operativní kalkulace – používá se v průběhu výrobního procesu, a to v případě, že došlo 

k jisté změně v tomto procesu. S každou změnou dochází k aktualizaci operativní 

kalkulace, a to vždy k datu změny. Sestavujeme je na základě operativních spotřebních a 

výkonových norem, které vyjadřují jisté technologické normy platné v době sestavování 

kalkulace (Král, 2010, s. 200-202). 

Kalkulace dále můžeme dělit z hlediska struktury na postupné a průběžné kalkulace a z 

hlediska úplnosti nákladů na úplné a neúplné (Synek, 2011, s. 116).  
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

V této části bakalářské práce bude nejprve popsána výrobní firma. Z důvodu, že výrobní 

podnik nechtěl být v této práci jmenován, bude pro tuto práci použit fiktivní název X s.r.o. 

Dále bude popsána struktura podniku a výrobní sortiment. Následně bude provedena 

analýza současného stavu podniku, kde budou detailně analyzovány náklady a sestaveny 

kalkulace. 

3.1 Základní údaje o podniku  

Firma X spol. s r.o. je jedním z významných výrobních podniků ve střední Evropě. 

Vyrábí armatury a zařízení pro vodárenský průmysl a vyváží je především svým 

zahraničním zákazníkům. Svým odběratelům firma nabízí armatury různých velikostí, 

od výroby těch nejmenších, až po součásti pro stavbu přehrad, kde armatury mohou 

dosahovat až čtyř metrů. Výrobní podnik disponuje vlastní slévárnou. Vyrábí zde vlastní 

odlitky a slévárna je jednou z nejmodernějších v celé Evropě. Díky tomu mají kvalitu 

pod kontrolou již od úplného počátku výroby. Ve slévárně využívají nejmodernější 

technologie. 

3.1.1 Historie 

Historie firmy X s.r.o. spadá až do konce 19.století, kdy v rodinném slévárenském 

a strojírenském podniku již tehdy vyráběli jednoduché armatury. Na začátku 20.století 

se podnik přesunul do větších prostor, kde sídlí dodnes. Během dvacátého století došlo 

k několika změnám ve vlastnictví a změně názvu podniku v rámci České republiky. 

Výrobní podnik se natolik rozrostl, že firmu odkoupili zahraniční vlastníci několika 

dalších firem. Firma má po celé Evropě několik sesterských společností. 

3.1.2 Organizační struktura, velikost podniku  

Výrobní podnik zaměstnává kolem 600 lidí a člení se do několika sektorů. Na obrázku 

8 je zobrazena organizační struktura ve výrobním podniku.  
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Obr. 5: Organizační struktura společnosti (vlastní zpracování) 

Právní formou společnosti je společnost s ručením omezeným. Ze zákona se jedná 

o kapitálovou společnost. Statutárním orgánem je jednatel, který je zodpovědný za právní 

chod společnosti. Firma má zvolené 3 prokuristy. Prokuristé zastupují plnou mocí 

majitele firmy. V čele společnosti stojí generální ředitel. Pod sebou má oddělení 

zákaznické podpory, podpory společnosti, a oddělení výroby. Pod zákaznickou podporu 

pak spadá úsek prodeje, marketing a řízení dodavatelského řetězce. Podpora společnosti 

řídí oddělení lidských zdrojů, financí a kontroly. Oddělení výroby pak řídí úsek 

slévárenství, strojního oddělení, konstrukčního oddělení a nákupu. Ve společnosti se dále 

nachází účetní oddělení, které má na starosti účetnictví a daně. Pod vedením se dále 

nachází sekretariát a integrovaná politika, která je složena ze systému managementu 

kvality, systém environmentálního managementu a systém managementu bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci. 

Aby šla firma s dobou a neustále se posunovala dopředu, jsou pro personál pořádány 

nejrůznější školení či vzdělávací programy. Jsou pořádané například z důvodu 
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aktualizací, modernizací, nového vývoje, nových metod, či bezpečnosti. Jelikož je firma 

mezinárodní, pořádá také vzdělávání v oblasti jazyků. Zejména v odborné angličtině 

a němčině. Firemní vzdělávání je organizované na pracovišti nebo v místech firmou 

určených pro vzdělávání.  

3.1.3 Předmět podnikání, oblast použití 

Hlavním předmětem podnikatelské činnosti je slévárenství, modelářství, obrábění 

a nástrojářství. Firma vyrábí především vodní armatury a jejich příslušenství. Hlavními 

skupinami výrobků jsou šoupátka, hydranty, hradítka, zpětné klapky, uzavírací klapky, 

regulační armatury a ventily. Vedlejším sortimentem výrobků jsou navrtávací pásy, 

přípojky, zavzdušňovací a odvzdušňovací ventily, kulové kohouty, ostatní armatury a 

příslušenství. Ke každému výrobku je vyráběno několik prototypů. 

V oblasti slévárenství společnost využívá zejména šedou a tvárnou litinu pro výrobu 

svých odlitků. 

Výše zmíněné produkty mají velmi širokou oblast použití. Používají se zejména v 

zařízeních pro úpravu či rozvod vody. Armatury regulují tlak, průtok, uzavírají a chrání 

čerpadla i potrubí. Armatury musí splňovat požadavky na materiál, použité technologie a 

především kvalitu. Další oblastí, kde se armatury používají, jsou například přehrady. 

Slouží k otevírání, uzavírání a regulaci spodních výpustí. Využívají se také v průmyslu, 

plynárenství, pro řízení tlaku či v elektrárnách, kde slouží například ke kontrole 

chladicích okruhů. Výrobní podnik je schopen vyrábět a dodávat armatury také do 

náročných provozů o vyšší jaderné bezpečnosti, v České republice do jaderných 

elektráren v Dukovanech a Temelíně. 

Výrobní podnik X spol. s r.o. také poskytuje pro své zákazníky servis a udržují 

tak armatury v nejlepší formě po dobu jejich životnosti. Zajišťují servis na místě 

u zákazníka a servisní tým tvoří více něž 20 poradců. Zabezpečují tak nejvyšší bezpečnost 

svých výrobků. Firma poskytuje služby na provádění údržby. Těmito službami zvyšují 

kvalitu podnikání. Výrobní podnik zároveň spolupracuje s experty ze všech různých 

oblastí.  
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Přibližně 85 % výrobků z produkce podniku se vyváží do zahraničí. Největší podíl na 

růstu obchodního objemu exportu má v současné době Slovensko, Chorvatsko a 

Bulharsko. Dalšími zeměmi, kam podnik exportuje jsou například Německo, Polsko, 

Itálie, Francie, Rakousko. Firma také obchoduje s pobaltskými zeměmi či zeměmi 

Středního východu. Díky pobočkám v Rusku a ve Spojených Arabských Emirátech 

získává podnik velké a významné zakázky. Pouze 15 % výrobků zůstává v tuzemsku. 

V České republice má podnik proti minulým rokům významně větší podíl na trhu. 

3.1.4 Informační systém SAP 

Hlavním a nejdůležitějším komunikačním a sdělovacím prostředkem ve firmě 

je informační systém SAP. Tento systém je komplexní ERP systém, jsou v něm uloženy 

veškeré interní informace, které souvisejí s chodem společnosti. Obsahují data z oblasti 

materiálu, nákupu, konstrukce, financí, prodeje, řízení lidských zdrojů či samotné výroby. 

Najdeme zde například spotřebu materiálu, kusovník každého výrobku, kalkulaci 

výrobků, mzdové či účetní informace a další. Každému oddělení zvlášť jsou dostupné 

adekvátní informace a data, která potřebují pro výkon své práce. Informace se prezentují 

stejným způsobem v celé firmě. SAP firmě poskytuje rychlé a snadné vyhledávaní napříč 

každých oblastí.  

Informační systém je mezinárodní a podporuje podnikové procesy. Díky své rozsáhlé 

funkčnosti je využíván po celém světě.  

Napříč celou firmou je využíván intranet a extranet. Tyto nástroje slouží k zabezpečení 

uložených dat, vnitrofiremních či firemních výměnu dat a dokumentů. 

Intranet je firemní internet, který spojuje pouze interní uživatele.  Je používán 

pro každodenní práci, která je vykonávaná uvnitř společnosti a jsou zde sdíleny 

a ukládány podnikové dokumenty. Uživatelé intranetu jsou zaměstnanci organizace.  

 Extranet je založený na zpřístupnění určitých informací firmy svým obchodním 

partnerům. Není tedy omezený pouze na interní použití. Slouží k efektivnější komunikaci 

s partnerskými firmami, zákazníky nebo dodavateli. Například umožní rychlou reakci 
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na potřeby trhu, zrychlení dodávek, či zlepšení prodejních akcí. Uživatelem extranetu 

je například nákupčí, který zároveň používá extranety obchodních partnerů.  

3.1.5 Zhodnocení slabých a silných stránek podniku 

Analýza silných a slabých stránek se zaměřuje především na interní prostředí firmy, 

na vnitřní faktory podnikání. Silné a slabé stránky jsou obvykle měřeny interním 

hodnotícím procesem srovnáváním s konkurencí. Silné a slabé stránky podniku jsou 

ty faktory, které vytvářejí nebo naopak snižují vnitřní hodnotu firmy.  

Pro určení silných stránek je třeba se zamyslet nad tím, co firma dělá lépe než konkurence. 

Jak firma funguje, jak je vnímána zaměstnanci, případně zvážit konkurenci na trhu. 

Analýzou silných stránek firma získává výhody. Silné stránky se firma snaží 

maximalizovat. Nejsilnější stránkou výrobního podniku je vlastní slévárna, díky které 

je zaručena kvalita na velmi vysoké úrovni. Firma klade vysoký důraz na výstupní 

kontrolu prostřednictvím nejmodernějších technologií. Další silnou stránkou je jejich 

široká nabídka výrobního programu a služeb. Pro výrobní podnik je typická vysoká 

úroveň komunikace se zákazníkem, výborná prezentace výrobního programu, 

poradenství na vysoké úrovni, servis a flexibilita. Ve firmě jsou schopni realizovat 

technicky náročné projekty, díky vyškoleným odborníkům, dlouholetých zkušeností 

montérů, mistrů a dalších technických, kvalifikovaných a zodpovědných pracovníků. 

Protože chtějí vyhovět nárokům zákazníků na výkon a kvalitu, neinvestují pouze 

do výzkumu a vývoje, ale stejně tak do optimalizace výrobních procesů a v neposlední 

řadě i do vzdělávání a školení svých pracovníků. Další silnou stránkou jsou certifikace 

ISO norem.  

Silnou stránkou podniku je důraz na ekologickou stránku výroby. Učinili různá opatření 

pro snížení emisí. Například postupnou výměnu mokrých hladinových odlučovačů 

za textilní filtry nebo mokré sprchové odlučovače pro snížení emisí tuhých znečišťujících 

látek, stavbu protihlukové stěny, denní sledování spotřeby elektrické energie na výrobu 

jedné tuny tekutého kovu apod. 

Na rozdíl od silných stránek podniku, pro slabé stránky platí pravidlo minimalizace jejich 

vlivu. Jde o to, v čem se firmě nedaří a v čem ostatní dosahují lepších výsledků. Nejslabší 
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stránkou firmy je vysoký věkový průměr pracovníků. Firma má problém potýkající 

se s nedostatkem mladých nadšených pracovníků. Slabou stránkou výrobního podniku 

je také vysoké procento zmetkovitosti, ovšem firma je na takové úrovni, že se snaží tento 

faktor minimalizovat. 

3.2 Analýza kalkulace 

V této části budou analyzovány náklady na hotový výrobek, konkrétně šoupátka. Nejprve 

bude popsáno samotné šoupátko, následně sestaven kusovník, pracovní postup a na jejich 

základě budou vytvořené nákladové kalkulace. Kalkulace bude sestavena na jednici, 

tzn. na jeden kus výrobku. Nejprve bude vytvořena přirážková kalkulace 

s diferencovanou základnou, režijní náklady tedy budou mít jinou rozvrhovou základnu, 

a kalkulace fixních a variabilních nákladů. Tyto kalkulace budou popsány a porovnány. 

3.2.1 Šoupátko 

Šoupátko je druh ventilu, který slouží k uzavírání nebo regulaci průtoku proudu provozní 

látky, kterou může být například voda, pára, vzduch, plyny, ropa či neagresivní kapaliny. 

Používá se v průmyslu, v elektrárnách nebo u rozvodů vody, například pro propojení 

kanálů. Existuje několik druhů šoupátek s různým využitím. Firma X s.r.o. vyrábí 

například měkkotěsnící šoupátka, kovotěsnící šoupátka a výměnné šoupátka různých 

rozměrů. Vyrábí se také flexibilní komplexní systém, který umožňuje současně propojit 

až 4 šoupátka s dalšími komponenty.  

 

Obr. 6: Šoupátko uzavírací (www.gas-as.cz) 
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Šoupátko je tvořeno z několika součástí. Mezi hlavní komponenty potřebné pro sestavení 

patří těleso, klín, víko, vřeteno, příruba, šrouby a matice, kroužky, těsnění, kolíky 

a podložky. Těleso a víko jsou odlitky vytvořené ve vlastní slévárně a spojují se přírubou. 

Polotovary jsou odlívány z šedé a tvárné litiny. Šoupátka fungují na principu změny 

velikosti otvoru v potrubí, která je způsobena posouváním desky pomocí šroubu. 

Výrobky jsou vně i uvnitř chráněné proti korozi převážně epoxidovým povrstvením. 

Na obrázku 8 je zobrazeno uzavírací šoupátko určeno pro plynná paliva a vzduch.  

3.2.2 Kusovník 

Nejprve bylo nutné sestavit kusovník. Kusovník je prvotním dokumentem ke zhotovení 

výrobku. V kusovníku jsou sepsány všechny komponenty, které byly použité pro výrobu 

jednoho výrobku. Jsou to všechny díly, součásti, kování, spojovací materiál a podobně. 

Jedná se o součást konstrukční přípravy výroby. U každého komponentu je uvedeno 

identifikační materiálové číslo, název, množství a jednotky. Materiálové číslo vždy 

začíná písmenem. Počáteční písmeno X znamená, že se jedná o polotovar, písmeno 

N značí nakoupený materiál a písmeno K nám říká, že jde o kooperaci. Kooperací 

rozumíme službu, kterou provádí smluvené externí společnosti. 

Tab. 2: Kusovník (vlastní  zpracování) 

Materiál Popis Množství Jednotky  
X-001 Těleso 1 KS 

 
N-001 Klín 1 KS 

 
X-002 Vřetenová matice č.1 1 KS 

 
X-003 Víko 1 KS 

 
X-004 Příruba 1 KS 

 
X-005 Vřeteno 1 KS 

 
X-006 Vřetenová matice č.2 1 KS 

 
X-007 Kolo 1 KS 

 
N-002 šroub ucpávkový 1 KS 

 
K-001 Matice – zinkování 1 KS 

 
N-003 Těsnění 1 KS 

 
N-004 O-kroužek č.1 3 KS 

 
N-005 O-kroužek č.2 1 KS 

 
N-006 O-kroužek č.3 1 KS 

 
N-007 Kroužek stírací 1 KS 

 
N-008 Kolík rýhovaný 1 KS 
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N-009 Šroub č.1 8 KS  
N-010 Šroub č.2 4 KS  
N-011 Podložka č.1 8 KS  
N-012 Podložka č.2 8 KS  
N-013 Matice č.1 4 KS  
N-014 Pero rovné 1 KS  
N-015 Hlavice mazací 1 KS  
N-016 Mazivo č.1 0,02 KG  
N-017 Záslepka 2 KS  
N-018 Samolepka č.1 1 KS  
N-019 Samolepka č.2 1 KS  
N-020 Samolepka č.3 1 KS  
N-021 Mazivo č.2 0,004 KG  
N-022 Mazivo č.3 0,005 KG  
N-023 Lepidlo 1 G  
N-024 Samolepka č.4 1 KS  

     

3.2.3 Pracovní postup  

Pro zhotovení výrobku musí být předepsané, jak se pří výrobním procesu 

bude postupovat. Proto je nutné sestavit pracovní postup, ze kterého vyčteme, na jakém 

pracovišti se budou provádět jednotlivé operace. V tabulce 3 jsou tyto operace jednotlivě 

vypsány. V dalších sloupcích je potom uvedena délka práce či stroje, dále jednotky a číslo 

pracoviště. V plánovaném čase jsou již zahrnuty přípravy jednotlivých pracovišť, pokud 

to vyžadují. 

Tab. 3: Pracovní postup (vlastní zpracování) 

Operace Pracoviště Popis Čas práce Čas stroje Jednotky 

1 1-15-30 Svrtání vřetene 1,521 1,521 Min 

2 1-15-80 Montáž 11,83 11,83 Min 

3 2-15-80 Nalepení samolepky 1,3 0 Min 

4 3-15-80 Zkoušení 17,901 17,901 Min 

5 4-15-80 Konzervace 0,65 0,65 Min 

6 5-15-80 Balení do kartonové bedny 2,6 0 Min 
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3.2.4 Diferencovaná přirážková kalkulace 

Kalkulace mají za úkol vytvářet cenu. Podstatou kalkulací ve firmě je stanovit výkony 

strojů, lidské práce, výrobní režie a zásobovací režie. Ve firmě se náklady zjišťují 

a analyzují na základě nákladových středisek. Základem je stanovení pracoviště, které 

přísluší určitému nákladovému středisku. Pracoviště je spojené s určitým strojem, 

například frézování, nebo lidskou prací, pod kterou si můžeme představit například 

montážní práce. Ke každému pracovišti jsou stanoveny výkony, u kterých se sleduje počet 

hodin. Spolu se skutečnými náklady je stanovena tarifová hodinová sazba výkonu. 

Výrobní režie je dána procentuální sazbou na lidské výkony. 

Pro zjištění celkových nákladů šoupátka je v tabulce 4 detailně rozpracovaná přirážková 

kalkulace s diferencovanou základnou, která vychází z kusovníku a pracovního postupu. 

U každé položky je uvedeno množství, jednotka, materiálové číslo nebo nákladové 

středisko a celková cena za daný komponent.  

Tab. 4: Diferencovaná přirážková kalkulace (vlastní zpracování) 

  Množství Jednotka  Mat. č. Zdroj (NS)  Náklady (Kč) 

Zásobovací režie         58,68963 

Výrobní režie       15-30 9,919455 

Výrobní režie       15-80 363,0301 

         431,6392 

Svrtání vřetene 1,521 MIN   15-30-1 10,9005 

Svrtání vřetene 1,521 MIN   15-30-2 0,53235 

Vřetenová matice č.1 1 KS X-002   156,572 

Vřeteno 1 KS X-005   670,436 

          838,4409 

Montáž 11,83 MIN   15-80-1 61,71317 

Montáž 11,83 MIN   15-80-3 6,5065 

Těleso 1 KS X-001   2037,542 

Klín 1 KS N-001   744,64 

Víko 1 KS X-003   1332,825 

Příruba 1 KS X-004   1409,005 

Vřetenová matice č.2 1 KS X-006   742,105 

Šroub ucpávkový 1 KS N-002   179,166 

Matice-zinkovaná 1 KS K-001   145,795 

Těsnění 1 KS N-003   23,4 

O-kroužek č.1 3 KS N-004   8,424 

O-kroužek č.2 1 KS N-005   1,404 
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O-kroužek č.3 1 KS N-006   1,755 

Kroužek stírací 1 KS N-007   5,265 

Kolík rýhovaný 1 KS N-008   24,882 

Šroub č.1 8 KS N-009   40,872 

Šroub č.2 4 KS N-010   48,048 

Podložka č.1 8 KS N-011   5,512 

Podložka č.2 8 KS N-012   9,672 

Matice č.1 4 KS N-013   18,72 

Pero rovné 1 KS N-014   16,497 

Hlavice mazací 1 KS N-015   5,772 

Lepidlo 1 G N-023   2,119 

          6871,64 

Nalepení samolepky 1,3 MIN   15-80-1 6,781667 

Samolepka č.1 1 KS N-018   0,546 

Samolepka č.2 1 KS N-019   1,209 

Samolepka č.3 1 KS N-020   0,208 

Samolepka č.4 1 KS N-024   0,468 

          9,212667 

Zkoušení 17,901 MIN   15-80-1 93,38355 

Zkoušení 17,901 MIN   15-80-2 45,05085 

Záslepka 2 KS N-017   19,84 

          158,2744 

Konzervace 0,65 MIN   15-80-1 3,390833 

Kolo 1 KS X-007   865,475 

          868,8658 

balení do kartonové 

bedny 
2,6 MIN   15-80-1 13,56333 

          13,56333 

Celkem          9191,636 

Výkony strojů a lidské práce se počítají na základě jasně daných tarifů, které jsou 

předdefinovány v podnikovém informačním systému.   

Kromě výkonů strojů a lidské práce, bylo potřeba vypočítat zásobovací a výrobní režii. 

Jedná se o diferencovanou přirážkovou kalkulaci, z čehož plyne, že tyto nepřímé náklady 

mají rozdílnou rozvrhovou základnu. Volí se vždy taková rozvrhová základna, která 

se vztahuje k vývoji nepřímých nákladů.  

Výrobní režie se počítá zvlášť pro nákladové středisko 15-30 a pro 15-80, a to pouze 

ze mzdových nákladů v obou případech, tzn. pouze u označení 15-30-1 nebo 15-80-1. 

Rozvrhovou základnou pro výrobní režii jsou tedy mzdy. Procentuální vyjádření 
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je zobrazeno v tabulce 5. Pro NS 15-30 počítáme s výrobní režií 91%, počítá se pouze 

z výkonu svrtání vřetene. Pro NS 15-80 se počítá s výrobní režií 203%. Výrobní režie 

se počítá ze mzdových nákladů, které náleží následujícím výkonům – montáž, nalepení 

samolepky, zkoušení, konzervace a balení do kartonové bedny. Podle výpočtů výrobní 

režie pro nákladové středisko 15-30 vychází 9,919 Kč a výrobní režie pro nákladové 

středisko 15-80 je rovna 363,03 Kč.  

Tab. 5: Výrobní režie (vlastní zpracování) 

NS Výrobní režie 

15-30 91% 

15-80 203% 

Zásobovací režie se počítá z nakupovaných a kooperovaných položek, tzn. z těch, kterým 

materiálové číslo začíná písmenem N nebo K. Součet nákladů vybraných položek 

se vynásobil 4,5 procentem. Z výpočtů jsme zjistili, že zásobovací režie vychází 

na 58,689 Kč. Musíme dojít k ceně výrobku a z této kalkulace vychází, že, po sečtení 

všech položek, bude výroba jednoho šoupátka stát podnik 919,636Kč.  

Metoda diferencované přirážkové kalkulace je hodně přesná, avšak nevýhodná, protože 

musím dojít k ceně.  

3.2.5 Kalkulace fixních a variabilních nákladů 

Výkony se obtížně plánují a vykazují, proto jsou řízené a hodnocené podle úspor 

či překročení nákladů. Ve výrobním podniku je několik nákladových středisek, které 

se dělí o náklady. Náklady jsou přepočítávány na skutečný výkon daného střediska, 

buď na variabilní náklady, nebo na fixní a variabilní. Variabilní náklady mají funkci 

lineární či nelineární. Cílem nákladového střediska je minimalizace nákladů. Pro každý 

výkon je určený tarif, podle kterého se celkové náklady rozpočítávají na fixní a variabilní. 

Samotný výrobek obsahuje řadu polotovarů, které také mají svoji kalkulaci, 

a ty se pak sčítají.  
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Tab. 6: Tarify v Kč/hod (vlastní zpracování) 

NS  Výkon Celkem Fixní  Variabilní 

15-30 15-30-1 430 131 299 

15-30 15-30-2 21 5 16 

15-80 15-80-1 313 96 217 

15-80 15-80-2 151 117 34 

15-80 15-80-3 33 22 11 

V tabulce 6 vidíme, že pro sestavení šoupátka byly využity pracoviště, která spadají 

do dvou nákladových středisek, označených 15-30 a 15-80. Pro jednotlivá nákladová 

střediska je třeba vypočítat tarify pro mzdové náklady, značené 15-30-1 nebo 15-80-1, 

a tarify pro strojové náklady, se značením 15-30-2 nebo 15-80-2. Vyžaduje-li stroj 

nebo příslušné pracoviště přípravu, vypočítá se tarif pro náklady na přípravu, značené 15-

80-3. 

Podnik používá takový kalkulační vzorec, který je přímo uzpůsoben podle jejich potřeb. 

Skládá se z následujících položek, které jsou níže detailně popsány. V kalkulaci 

variabilních a fixních nákladů máme již hotovou kalkulaci výrobku, jednotlivé kalkulace 

polotovarů popsány a zobrazeny nebudou. 

Podle tarifů se v kalkulačním vzorci počítají položky technologicko-elektrické energie, 

osobní náklady výroby, strojní náklady výroby, výrobní režie, režijní náklady na materiál.  

Tab. 7: Kalkulace rozdělená na fixní a variabilní náklady (vlastní zpracování) 

   Položka Celkem Fixní Variabilní 

10 Suroviny 3 188,89 0,00 3 188,89 

20 Polotovary 450,10 0,00 450,10 

30 Technologicko-elektrické energie 326,53 0,00 326,53 

40 Kooperace 53,99 0,00 53,99 

50 Vedlejší produkty -341,19 0,00 -341,19 

60 Osobní náklady výroby 1 693,03 518,61 1 174,42 

70 Strojní náklady výroby 2 091,05 1 259,49 831,57 

80 Výrobní režie 1 435,11 970,75 464,36 

90 Rež.nákl.na materiál 127,07 1,60 125,47 

100 Zmetkovitost-kalk. 167,04 45,03 122,01 

    9 191,64 2 795,47 6 396,16 
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Suroviny – mezi hlavní suroviny, které slévárna používá pro svou výrobu, patří písky, 

kovy, přísady do slitin, laky, voda. 

Slévárna využívá dva základní druhy písků. Z jednoho druhu písku se vytvářejí jádra. 

Tento písek je jemnější, tvárnější. Musí vydržet teplotu roztaveného kovu a nerozpadnout 

se dříve, než litina kolem něj ztuhne. Druhý typ písku se používá do formovacích linek. 

Nejdůležitější vlastností tohoto písku je pevnost a odolnost proti vnějším vlivům. Správný 

písek napomáhá k omezení zmetkovitosti z důvodu zadrobení litiny.  

Smícháním kovů, především železa, s předepsanými přísadami vzniká litina. Na základě 

typu a procenta přidávaného uhlíku rozlišujeme dva typy litiny – šedou a tvárnou. Šedá 

litina obsahuje uhlík ve formě destiček, a to v rozsahu 1,8 – 4 %. Oproti tomu pro výrobu 

litiny tvárné se využívá grafit ve formě kuliček. Litina dosahuje různým poměrem prvků 

rozdílných vlastností. Do slitin se přidávají například křemík, mangan, síra, nikl, chrom 

a jiné kovy.  

Z litin se vyrobí odlitky připravené k montáží konečného výrobku, jedná se tedy 

o polotovary.  

Kromě surovin, které se spotřebovávají na výrobu odlitků, se k montáži výrobků používá 

spojovací materiál.  

Polotovary – jedná se o částečně opracovaný materiál, který vyžaduje další zpracování.  

Spotřeba elektrických energií – jedná se o náklady vynaložené na elektrické energie, 

přímo souvisejících s výrobou produktu. Můžeme říci, že se jedná o přímé náklady.  

Kooperace – kooperací rozumíme službu, kterou provádí externí společnosti. Podnik 

spolupracuje s několika společnostmi. Pomáhají například s broušením polotovarů 

při nadměrné zakázce či s pozinkováním některých výrobků. Mají externí opraváře, kteří 

se starají o elektřinu a montážní linky.  

Vedlejší produkty – pro zefektivnění výrobních postupů jsou s hlavními součástmi 

vyráběny vedlejší produkty. Firma tak šetří materiál a čas. 
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Obr. 7: Forma (vlastní zpracování) 

Hlavní výrobek je ve tvaru T (šoupátko) a do formy by se nám další nevešel. Pro úsporu 

času a energií se do formy zároveň se šoupátkem přidávají menší výrobky (na obrázku 9 

ve tvaru čtverce, například víčka od kanálů), které nejsou určeny k dané výrobní sérii, 

proto jsou nazývány vedlejšími produkty.  

Osobní náklady výroby – jedná se o mzdové náklady. Rozumíme tím vlastní mzdu 

zaměstnance, dále náklady na sociální a zdravotní pojištění. Sociální pojištění se skládá 

z příspěvků na sociální dávky, všechny typy důchodů, na podporu v nezaměstnanosti, na 

nemocenskou, mateřskou a jiné. Rozpočítávají se na základě počtu odpracovaných hodin. 

Strojní náklady výroby – představují veškeré náklady vztahující se k pořízení 

a udržování strojů. Strojní náklady představují součet účetních odpisů, nákladů 

na energie, nákladů na opravy. Náklady na energie již nezahrnují elektrické energie, 

zahrnují například vodu a plyn. Odpisy vyjadřují peněžní vyjádření opotřebení stroje.  

Úč𝑒𝑡𝑛í 𝑜𝑑𝑝𝑖𝑠𝑦 [𝐾č/𝑟𝑜𝑘] =  
𝑝𝑜ř𝑖𝑧𝑜𝑣𝑎𝑐í 𝑐𝑒𝑛𝑎 [𝐾č]

𝑑𝑜𝑏𝑎 ž𝑖𝑣𝑜𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖  [𝑟𝑜𝑘𝑦]
 

𝑁á𝑘𝑙. 𝑛𝑎 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑖 [𝐾č 𝑟𝑜𝑘]⁄ = 𝑣𝑦𝑢ž. č𝑎𝑠. 𝑓𝑜𝑛𝑑[ℎ𝑜𝑑. ] ∗ 𝑛á𝑘𝑙. 𝑛𝑎 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑖 [𝐾č 𝑟𝑜𝑘]⁄  

𝑁á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 𝑛𝑎 𝑜𝑝𝑟𝑎𝑣𝑦 [𝐾č 𝑟𝑜𝑘]⁄ = 𝑘𝑎𝑙𝑘𝑢𝑙𝑜𝑣𝑎𝑛é 𝑜𝑑𝑝𝑖𝑠𝑦[𝐾č] ∗ 𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑜𝑝𝑟𝑎𝑣 

Výpočet strojních nákladů pro daný stroj: 

Účetní odpisy [Kč rok]⁄  

Náklady na energie [Kč rok]⁄  
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Náklady na opravy [Kč rok]⁄  

Strojní náklady [Kč rok]⁄  

Náklady na energie v tomto případě znamenají například plyn, užitkovou vodu, která 

se nepřidává do výroby a není tak považována za surovinu. V případě větších množství 

zakázek se spotřeba navýší z důvodu vynucené změny provozu na třísměnný.  

Výrobní režie – zahrnují náklady, které souvisí přímo s řízením a organizací podniku.  

Tyto náklady nejdou stanovit přímo na kalkulační jednici. Do výrobní režie se počítají 

například náklady na čisticí prostředky, školení, údržbu budov a další. Souvisí s režijními 

položkami souvisejícími s nákladovým střediskem. 

Režijní náklady na materiál – jsou to náklady týkající se materiálu. Zahrnují veškeré 

materiálové vstupy do výrobního procesu. Jedná se o zásobovací režii a počítá se podle 

množství materiálu.  

Zmetkovitost – ve výrobním podniku se do kalkulací připočítává kalkulovaná 

zmetkovitost. Za zmetek se považuje vadný výrobek. Z několika výrobních sérií se 

vypočítá průměr zmetků a z toho se potom vypočítá koeficient, který se pak zobrazí 

v kalkulaci.  

Ve výrobě se objevuje několik typů zmetků. Nejčastěji se jedná o zadrobené výrobky. 

Tyto zmetky vznikají jednak nedostatečným očištěním tvářecí formy nebo špatným 

seřízením formovacího přístroje. Například se jedná o to, že ve formovací směsi je málo 

vody a forma se snadno láme.  

Dalším typem zmetku může být špatně připravený tekutý kov, kdy není dodržen postup 

nebo předepsaný poměr přísad do slitiny. Tyto zmetky mohou být odhaleny pouze 

chemickou zkouškou. Vzorek každé slitiny je proto posílán do laboratoří, 

aby bylo zamezeno prodeji vadného výrobku, pozdějším reklamacím a stížnostem. 

Zmetky mohou vzniknout také mechanickým poškozením polotovaru. Například 

v brusírně či při vytloukání hotových výrobků neopatrným zacházením, nedostatečnou 

kvalifikací zaměstnanců, nepozorností či opotřebením nástroje. 
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Všechny typy zmetků prochází recyklací a je možné je opětovně použít do další výrobní 

série. Nedochází tedy k příliš velké finanční ztrátě.  

Zátěžové zkoušky – každá série odlitků, které jsou dále zpracovávány, je testována 

dvěma základními formami zátěžových zkoušek ve speciálních laboratořích. Jedná 

se o zkoušky chemické a mechanické. 

Je důležité, aby jednotlivé součástky výrobku byly odolné vůči vnějším vlivům. Neměly, 

by podléhat korozi, měly by být odolné vůči různým stupňům pH. Některé specifické 

výrobky musí odolat slané vodě.  Tyto vlastnosti polotovarů jsou potvrzeny různými 

chemickými zkouškami. 

Při mechanických zkouškách se zkoumají fyzikální vlastnosti vyrobeného materiálu. 

Jsou prováděny zátěžové zkoušky především na pevnost v tahu a tlaku, na tvrdost 

a pružnost prostřednictvím speciálních přístrojů.  

3.2.6 Možnosti snížení nákladů 

Jedním z nejdůležitějších položek nákladů, zejména u průmyslových podniků, jsou 

náklady vynaložené na materiál. Náklady na materiál jsou ty, které jsou přímo 

spotřebovány na výrobu výrobků. Je to například spotřeba surovin a materiálu, paliv, 

energie a provozních látek. Hlavním cílem optimalizace materiálových nákladů je nalézt 

méně nákladné materiály, které jsou do firmy tradičně dodávány a snížit tak celkový podíl 

tohoto druhu materiálu. Firma se tak snaží o úspory materiálových nákladů. Je ale velmi 

důležité brát na zřetel, aby se nezměnil charakter výrobku a aby byla zachována kvalita. 

Firma má pouze dvě varianty, jak materiálové náklady optimalizovat. Buďto nakoupí 

materiál za nižší cenu nebo sníží plýtvání s materiálem (Popesko, Papadaki, 2016, s. 20). 

Kromě úspory nákladů vynaložených na materiál se dají náklady snižovat i jinými 

způsoby. Například tím, že podnik investuje do nových projektů, nakoupí nové stroje 

nebo výkonnější výrobní linky, které by šetřily kromě nákladů také čas. V takovýchto 

případech je podnik nucen spočítat si návratnost nákladů, tedy zda by se daná investice 

vyplatila.  
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Pro dosažení nižších nákladů podnik dále může navýšit a zpřísnit kontroly a omezit 

či zabránit vytváření zmetků, upravit uspořádání pracoviště, či lépe zorganizovat přípravu 

výroby. 

3.2.7 Diagram příčin a následků 

Pro zajištění kvalitního výrobku a včasné dodání výrobku zákazníkovi je dobré 

analyzovat možné příčiny v průběhu celé výroby. Je pravidlem, že každý následek má své 

příčiny. Jendou ze vzniklých příčin může být právě negativní dopad na náklady. Diagram 

poprvé představil Kaoru Ishikawa, je tedy nazýván Ishikawův diagram. Podle vzhledu 

diagramu je někdy nazýván jako Diagram rybí kosti.  Byl proveden detailní 

brainstorming. Rybí hlava představuje řešený problém, kterým je vadná zakázka 

pro zákazníka. Hlavními řešenými oblastmi, které pravděpodobně problém způsobují, 

jsou kontrola, prostředí, materiál, technologie, metody a lidé. Tyto oblasti představují 

žebra rybí kostry a jsou dále analyzovány. Byly rozebrány potenciální zdroje daného 

problému v obrázku 10. 
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Obr. 8: Ishikawův diagram (vlastní zpracování)



49 

 

3.2.8 Zhodnocení analytické části  

V této části bakalářské práce byla nejprve popsána výrobní firma X spol. s r.o., její 

výrobní program a nabídka služeb, právní forma, organizační struktura a zhodnocení 

slabých a silných stránek podniku.  

Další část byla věnována analýze nákladů a sestavení kalkulace jedné z armatur, 

konkrétně uzavíracího šoupátka, které bylo detailně popsáno. Aby mohla být vytvořena 

detailní kalkulace, byl nejprve sestaven kusovník a pracovní postup výroby, kde je 

specifikováno, kolik jakého materiálu bude potřeba či na jakém pracovišti a jak dlouho 

budou trvat dané operace. 

Pro sestavení detailní kalkulace šoupátka byla zvolena diferencovaná přirážková 

kalkulace. To znamená, že režijní náklady mají rozdílné rozvrhové základny. Na základě 

mezd byla vypočítána výrobní režie a na základě nakupovaných a kooperovaných 

položek pak zásobovací režii. Podle výpočtů bylo stanoveno, že výroba šoupátka bude 

podnik stát 9191,63Kč. Tato kalkulace je přesnější než sumační kalkulace 

s nediferencovanou základnou, ale je nevýhodná, protože na základě této kalkulace 

musíme dojít k ceně. Nákladová cena je přijatelná, ale z toho důvodu, že se neustále 

zvyšují nákupní ceny, je třeba provést opatření za účelem úspory nákladů. 

Poté byla sestavena kalkulace, kde jsou náklady rozčleněny na fixní a variabilní. 

Tato kalkulace obsahuje 10 položek. Jsou to suroviny, polotovary, technologicko-

elektrická energie, kooperace, vedlejší produkty, osobní náklady výroby, strojní náklady 

výroby, výrobní režie, režijní náklady na materiál a kalkulovaná zmetkovitost. Výrobek 

se sestavuje z několika polotovarů, které také mají svoji kalkulaci a ty se sčítají. Náklady 

se rozčleňují na základě nákladového střediska na variabilní nebo na fixní a variabilní. 

Dělení bylo provedeno podle tabulky tarifů, která za tímto účelem byla vytvořena. 

Používání nákladového střediska firmě šetří náklady. Při sestavování této kalkulace 

se vychází z ceny, proto je tato kalkulace výhodnější než přirážková kalkulace 

s diferencovanou základnou, kde jsou náklady vázány na určité rozvrhové základny. 

Na základě této kalkulace bude v návrhové části vytvořena citlivostní analýza, kde budou 

porovnány náklady kalkulací více výrobků. 
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V poslední části analýzy byl vytvořen diagram příčin a následků, někdy nazýván 

Ishikawův diagram nebo také rybí kost. Má za úkol analyzovat příčiny a následky 

vytvoření vadného výrobku pro zákazníka. Do analýzy byly promítnuty možné příčiny 

z oblastí kontroly, prostředí, materiálu, technologií, metod a lidí, které mohou 

mít negativní dopad na náklady spojené s výrobním procesem, kterým výrobek prochází. 

V praktické části budou navrženy možné způsoby, jak by mohla firma na výrobě daného 

produktu ušetřit náklady a následně bude vytvořena citlivostní analýza s kalkulacemi 

několika dalších výrobků. Na jejím základě pak bude možno rozhodnout, zda se podniku 

vyplatí vyrábět všechny druhy výrobků. Výsledky se budou porovnávat na základě 

příspěvku na úhradu fixních nákladů a podle zisku, který firmě přinášejí jednotlivé 

výrobky. 
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

Pokud chce firma generovat vyšší zisk, znamená to zvýšit výnosy nebo snížit náklady. 

V této kapitole budou porovnány a analyzovány náklady vynaložené na výrobu hlavní 

skupiny produktů. Hospodaření s náklady bude sledováno za jeden kalendářní rok.  

Dále v této části bude navržena investiční činnost pro produkt, který výrobnímu podniku 

přináší nejvyšší zisk a je nejvíce prosperující, tedy u toho, u kterého se vyplatí výrobu 

rozšířit. Investice se bude hodnotit podle metody čisté současné hodnoty. 

U jednotlivých výrobků bude provedena analýza bodu zvratu. Bude vyjádřena 

matematicky i graficky. Bod zvratu je důležitý pro citlivostní analýzu, která dále bude 

provedena. Je postavena na citlivosti poptávky, ceny, variabilních nákladů a fixních 

nákladů.  

4.1 Analýza problému 

Přirážková kalkulace je nepřesná díky rozvrhování společných nákladů a fixních nákladů, 

které jsou rozvrhovány na základě předpokládaného objemu výroby a hradí se zpětně. 

Proto bude analýza provedena na základě kalkulace neúplných nákladů, které jsou 

mnohem přesnější. Fixní náklady se považují za nedělitelný celek a jednomu výrobku se 

připisují pouze jednicové variabilní náklady.  

V této kapitole bude porovnána kalkulace neúplných nákladů šoupátka a dalších šesti 

vybraných produktů. Následující produkty zastupují hlavní sortimentní řadu produktů 

ve výrobním podniku. Pro porovnání byly vybrány následující produkty: šoupátko, 

hydrant, hradítko, zpětná klapka, uzavírací klapka, regulační armatura a ventily.  

Nejprve byla na základě kalkulace variabilních a fixních nákladů vytvořena tabulka 8, 

kde jsou přehledně u jednotlivých výrobků rozepsané jednicové náklady a cena, za kterou 

jsou jednotlivé produkty prodávány, dále jednotkové variabilní a jednotkové fixní 

náklady. V posledním sloupci jsou sečtené jednotlivé náklady všech výrobků. 
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V tabulce 9 jsou kalkulace vytvořené na jednotlivé vybrané produkty. Na základě 

kalkulací variabilních a fixních nákladů jednotlivých výrobků, vyráběného objemu 

a ceny, budou propočítány celkové výnosy, příspěvek na úhradu fixních nákladů a zisk, 

za účelem zjistit, zda je výroba všech produktů zisková. Jestliže bude výsledek 

hospodaření kladný, jedná o zisk. Pokud bude záporný, výroba daného produktu 

je ztrátová. 

Náklady, příspěvek na úhradu a zisk zjistíme pomocí vzorců, které jsou níže uvedeny.  

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑛í 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 [𝐾č] = 𝑗𝑒𝑑𝑛𝑜𝑡𝑘𝑜𝑣é 𝑉𝑁 ∗ 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑚 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑐𝑒 

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 [𝐾č] = 𝑓𝑖𝑥𝑛í 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 + 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑛í 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦  

𝑉ý𝑛𝑜𝑠𝑦 [𝐾č] = 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑒𝑗𝑛í 𝑐𝑒𝑛𝑎 ∗ 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑚 𝑣ý𝑟𝑜𝑏𝑦  

𝑃ří𝑠𝑝ě𝑣𝑒𝑘 𝑛𝑎 úℎ𝑟𝑎𝑑𝑢 𝐹𝑁 [𝐾č] = 𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑣ý𝑛𝑜𝑠𝑦 − 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑛í 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦   

𝑉ý𝑠𝑙𝑒𝑑𝑒𝑘 ℎ𝑜𝑠𝑝𝑜𝑑𝑎ř𝑒𝑛í  [𝐾č] = 𝑝ří𝑠𝑝ě𝑣𝑒𝑘 𝑛𝑎 úℎ𝑟𝑎𝑑𝑢 𝐹𝑁 − 𝑓𝑖𝑥𝑛í 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 

Jestliže je výroba některého produktu ztrátová, vytvoří se návrhy, jak ztráty snížit 

nebo jak dostat výrobu daného produktu do zisku. Existuje několik variant, jak se pokusit 

náklady snížit. V této práci budou níže propočítány tři následující možnosti týkající 

se ztrátového výrobku. Výroba produktu se úplně zruší, zvýší se vyráběný objem výrobku 

nebo se zvýší prodejní cena neboli marže výrobku. 

Jsou dvě kritéria, podle kterých může být porovnáno, který z vybraných produktů 

je pro výrobní podnik nejvýhodnější či nejméně výhodný.  

Prvním rozhodovacím faktorem je příspěvek na úhradu fixních nákladů. Ten příspěvek, 

který je nejvyšší, je pro výrobní podnik nejvýhodnější.  Z tabulky 8 plyne, 

že ze sledovaných produktů se jedná o regulační armatury.  

Důležitějším faktorem pro rozhodování je zisk. Pokud je výsledek kladný, znamená 

to, že produkt je ziskový a výrobní podnik na něm vydělává. Pokud je ale výsledek 

záporný, vyráběný produkt je ve ztrátě a firma na něm prodělává, proto je nutné vytvořit 

opatření, které ztrátovosti zamezí.  Z celkové kalkulace fixních a variabilních nákladů 
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je zřejmé, že nejvýhodnější je opět výroba regulačních armatur. Zisk z jejich výroby činí 

68 634 756 Kč. Naopak výroba ventilů je ve ztrátě 13 000,75 Kč. 
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Tab. 8: Jednicové náklady a prodejní cena jednotlivých výrobků (vlastní zpracování) 

  Hydrant Hradítko Šoupátko 
Zpětná 

klapka 

Uzavírací 

klapka 

Regulační 

armatura 
Ventily Celkem 

Objem [ks] 1 1 1 1 1 1 1 7 

Prodejní cena [Kč] 4 500,00  8 200,00  10 000,00  3 000,00  2 900,00  105 000,00  3 500,00  - 

VN [Kč] 3 260,17  7 066,01  6 396,16  1 738,49  1 898,81  79 579,72  2 819,00  102 758,36  

FN [Kč] 1 190,65  874,43  2 795,47  1 007,01  559,61  17 525,41  786,66  24 739,24  

CN [Kč] 4 450,82  7 940,44  9 191,64  2 745,50  2 458,42  97 105,13  3 605,65  127 497,60  
 

Tab. 9: Celková kalkulace fixních a variabilních nákladů (vlastní zpracování) 

Ročně Hydrant Hradítko Šoupátko Zpětná klapka 
Uzavírací 

klapka 

Regulační 

armatura 
Ventily Celkem 

Objem [ks] 2 400 1 200 3 700 1 000 1 800 2 700 2 300 15 100 

Prodejní cena 

[Kč] 
4 500,00 8 200,00 10 000,00 3 000,00 2 900,00 105 000,00 3 500,00 - 

VN [Kč] 7 824 406,80 8 479 216,80 23 665 800,80 1 738 490,00 3 417 859,80 214 865 244,00 6 483 688,50 266 474 706,70 

FN [Kč] 2 857 566,00 1 049 310,60 10 343 252,07 1 007 009,00 1 007 303,40 47 318 607,00 1 809 312,25 65 392 360,32 

CN [Kč] 10 681 972,80 9 528 527,40 34 009 052,87 2 745 499,00 4 425 163,20 262 183 851,00 8 293 000,75 331 867 067,02 

Celkové 

výnosy [Kč] 
10 800 000,00 9 840 000,00 37 000 000,00 3 000 000,00 5 220 000,00 283 500 000,00 8 050 000,00 357 410 000,00 

Příspěvek na 

úhradu FN 

[Kč] 

2 975 593,20 1 360 783,20 13 334 199,20 1 261 510,00 1 802 140,20 68 634 756,00 1 566 311,50 90 935 293,30 

Zisk/ztráta 

[Kč] 
118 027,20 311 472,60 2 990 947,13 254 501,00 794 836,80 21 316 149,00 -243 000,75 25 542 932,98 
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4.1.1 Zrušení výroby ventilů 

První možnou variantou, jak zvýšit zisk je zrušení výroby ztrátového produktu. Možnost 

zrušení výroby je zobrazena v tabulce 10. Všechny položky jsou nulové, zůstaly pouze 

fixní náklady, které je třeba rozpočítat mezi ostatní vyráběné produkty. Fixní náklady 

pro výrobu ventilů činily 1 809 312,25 Kč. Jestliže se tato částka započítá do kalkulací 

ostatních výrobků, výsledek hospodaření každého výrobku se sníží a celkem za všechny 

vybrané produkty se výsledek hospodaření sníží o 1 809 312,25 Kč. 

Zrušení výroby se tedy pro výrobní podnik nevyplatí, protože by ztráta byla 

mnohonásobně vyšší, než když se produkt vyráběl pouze se ztrátou 13 000,75 Kč.  

Budou-li se tedy nadále ventily vyrábět, výrobní podnik nebude v tak velké ztrátě, proto 

doporučuji tuto variantu nerealizovat a zvážit jiné následující možnosti.  

4.1.2 Zvýšení prodejní ceny produktů 

Další možností, jak ztráty snížit či odstranit je zvýšit prodejní cenu produktů, 

což znamená stanovit vyšší marži. Marže se zjistí odečtením jednotkových variabilních 

nákladů od jednotkové prodejní ceny vyráběného produktu. V případě výroby ventilů 

je marže rovna 681 Kč, což odpovídá 27,71 procentům. Tato možnost je zobrazena 

v tabulce 11.  

Aby výroba ventilů nebyla ztrátová, cena byla navýšena z původních 

3 500 Kč na 4 000 Kč. Cena se tedy zvedla o 500 Kč. Marže narostla z 27.71 procent 

na 41,89 procent a zvýšila se tak o necelou jednu třetinu. Zvýšením ceny bylo docíleno 

zisku z prodeje ventilů ve výši 906 999,25 Kč. 

Při zvyšováním ceny je velmi důležité zvážit, zda se výrobnímu podniku toto opatření 

vyplatí vzhledem ke konkurenčním cenám a důvěrnosti zákazníků.  
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4.1.3 Zvýšení vyráběného objemu ventilů 

Jestliže výrobní podnik nesníží prodejní cenu, další možností, jak snížit ztráty z výroby 

ventilů, je vyrábět větší počet ventilů. Při zvyšování produkce se fixní náklady pro výrobu 

ventilů rozpočítávají na jednici. Poroste příspěvek na úhradu fixních nákladů a s tím také 

výsledek hospodaření.  

Objem produkce byl navýšen o 1 000 kusů, a to z 2 300 kusů na 3 300 kusů ventilů. Tím 

se zvýšil příspěvek na úhradu fixních nákladů o 781 005 Kč a zisk vzrostl 

na 768 004,25 Kč. Změna je provedena v tabulce 12.  

Zvýšení výroby ventilů na 3 300 kusů nám sice přinese zisk, ale za předpokladu, 

že na výrobu ventilů bude dostatečná kapacita. Bylo by lepší zvýšit počet jiné armatury, 

která přinese větší zisk. 

Rozšíření výroby ventilů není možné realizovat. Ačkoliv kapacita tavicích pecí 

je dostačující, formovací linka pro výrobu ventilů je maximálně využita. Za účelem 

rozšíření výroby by se musela zakoupit nová formovací linka a zvážit tak investiční 

činnost. Pro výrobní podnik by přinášelo mnohem vyšší zisk, kdyby místo ventilů rozšířili 

výrobu regulačních armatur. Výrobou současného počtu ventilů podnik pokryje alespoň 

část fixních nákladů. Výpočet při zachování vyráběného počtu ventilů a rozšíření výroby 

regulačních armatur o 1 000 kusů je zobrazen v tabulce 13. Výsledný zisk potom bude 

vyšší o 24 739 275 Kč, než kdyby se rozšířila výroba ventilů a o 25 420 280 Kč vyšší než 

při původním počtu vyráběných ventilů.  

Investice pro koupi nové formovací linky pro výrobu regulačních armatur 

bude zhodnocena v kapitole 4.2 pomocí čisté současné hodnoty. 
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Tab. 10: Propočítání kalkulace při zrušení výroby ventilů (vlastní zpracování) 

 Hydrant Hradítko Šoupátko 
Zpětná 

klapka 

Uzavírací 

klapka 

Regulační 

armatura 
Ventily Celkem 

Objem [ks] 2400 1200 3700 1000 1800 2700 0 12800 

Prodejní 

cena [Kč] 
4500 8200 10000 3000 2900 105000 0 - 

VN [Kč] 7824406,8 8479216,8 23665800,8 1738490 3417859,8 214865244 0 259991018,2 

FN [Kč] 2857566 1049310,6 10343252,07 1007009 1007303,4 47318607 1809312,25 65392360,32 

CN [Kč] 10681972,8 9528527,4 34009052,87 2745499 4425163,2 262183851 1809312,25 325383378,5 

Celkové 

výnosy [Kč] 
10800000 9840000 37000000 3000000 5220000 283500000 0 349360000 

PÚ [Kč] 2975593,2 1360783,2 13334199,2 1261510 1802140,2 68634756 0 89368981,8 

Zisk / ztráta 

[Kč] 
118027,2 311472,6 2990947,127 254501 794836,8 21316149 -1809312,25 23976621,48 
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Tab. 11: Propočítaní kalkulace při zvýšení ceny ventilů (vlastní zpracování) 

 
Hydrant Hradítko Šoupátko 

Zpětná 

klapka 

Uzavírací 

klapka 

Regulační 

armatura 
Ventily Celkem 

Objem [ks] 2400 1200 3700 1000 1800 2700 2300 15100 

Prodejní 

cena [Kč] 
4500 8200 10000 3000 2900 105000 4000   

VN [Kč] 7824406,8 8479216,8 23665800,8 1738490 3417859,8 214865244 6483688,5 266474706,7 

FN [Kč] 2857566 1049310,6 10343252,07 1007009 1007303,4 47318607 1809312,25 65392360,32 

CN [Kč] 10681972,8 9528527,4 34009052,87 2745499 4425163,2 262183851 8293000,75 331867067 

Celkové 

výnosy [Kč] 
10800000 9840000 37000000 3000000 5220000 283500000 9200000 358560000 

Příspěvek na 

úhradu FN 

[Kč] 

2975593,2 1360783,2 13334199,2 1261510 1802140,2 68634756 2716311,5 92085293,3 

Zisk /ztráta 

[Kč] 
118027,2 311472,6 2990947,127 254501 794836,8 21316149 906999,25 26692932,98 
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Tab. 12: Propočítání kalkulace při zvýšení počtu vyráběných ventilů (vlastní zpracování) 

 
Hydrant Hradítko Šoupátko 

Zpětná 

klapka 

Uzavírací 

klapka 

Regulační 

armatura 
Ventily Celkem 

Objem [ks] 2400 1200 3700 1000 1800 2700 3300 16100 

Prodejní 

cena [Kč] 
4500 8200 10000 3000 2900 105000 3500 - 

VN [Kč] 7824406,8 8479216,8 23665800,8 1738490 3417859,8 214865244 9302683,5 269293701,7 

FN [Kč] 2857566 1049310,6 10343252,07 1007009 1007303,4 47318607 1809312,25 65392360,32 

CN [Kč] 10681972,8 9528527,4 34009052,87 2745499 4425163,2 262183851 11111995,75 334686062 

Celkové 

výnosy [Kč] 
10800000 9840000 37000000 3000000 5220000 283500000 11550000 360910000 

PÚ [Kč] 2975593,2 1360783,2 13334199,2 1261510 1802140,2 68634756 2247316,5 91616298,3 

Zisk / ztráta 

[Kč] 
118027,2 311472,6 2990947,127 254501 794836,8 21316149 438004,25 26223937,98 
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Tab. 13: Zachování počtu ventilů, rozšíření výroby regulačních armatur (vlastní zpracování) 

  Hydrant Hradítko Šoupátko 
Zpětná 

klapka 

Uzavírací 

klapka 

Regulační 

armatura 
Ventily Celkem 

Objem [ks] 2400 1200 3700 1000 1800 3700 2300 16100 

Prodejní cena 

[Kč] 
4500 8200 10000 3000 2900 105000 3500   

VN [Kč] 
7824406,8 8479216,8 23665800,8 1738490 3417859,8 294444964 6483688,5 346054426,7 

FN [Kč] 
2857566 1049310,6 10343252,07 1007009 1007303,4 47318607 1809312,25 65392360,32 

CN [Kč] 
10681972,8 9528527,4 34009052,87 2745499 4425163,2 341763571 8293000,75 411446787 

Celkové výnosy 

[Kč] 
10800000 9840000 37000000 3000000 5220000 388500000 8050000 462410000 

Příspěvek na 

úhradu FN [Kč] 
2975593,2 1360783,2 13334199,2 1261510 1802140,2 94055036 1566311,5 116355573,3 

Zisk /ztráta [Kč] 
118027,2 311472,6 2990947,127 254501 794836,8 46736429 -243000,75 50963212,98 



61 

 

4.2 Investiční činnost 

Pro rozšíření výroby musí výrobní podnik disponovat dostatečnou kapacitou, aby se do výroby 

přidala další linka. Je třeba dále zohlednit kapacitu skladu, tavicích pecí, případně dělníků. Tyto 

kapacity pro rozšíření výroby jsou dostačující. Všechny formovací linky pro výrobu 

regulačních armatur jsou plně vytíženy, proto jediné, do čeho bude třeba investovat, je 

formovací linka.  

Jestliže se tedy výrobní podnik rozhodne vyrábět více regulačních armatur, bude tedy nucen 

koupit nové zařízení. Investiční činnost je pro manažera jedním z nejdůležitějších strategických 

rozhodnutí. Jestliže chce výrobní firma dlouhodobě prosperovat, zákonitě musí investovat do 

rozvoje údržby či obnovy stávajících technologií. Proto je nezbytné dopředu propočítat, zda se 

vyplatí novou formovací linku koupit, případně za jak dlouho se investice výrobnímu podniku 

vrátí. K hodnocení investic slouží několik nástrojů. V této práci bude pro posouzení investice 

použita jedna z nejpoužívanějších metod, a to metoda čisté současné hodnoty, dále jen ČSH.  

Cena nového zařízení je 6 000 000 Kč. Formovací linka představuje pro výrobní podnik 

dlouhodobý majetek s životností na 10 let. V důsledku dlouhodobého užívání se linka 

opotřebovává, proto se musí každý rok počítat s odpisy, které snižují hodnotu majetku 

a negativně tak ovlivňují výsledek hospodaření ve sledovaném období. Při odepisování majetku 

je třeba brát ohled na technologický pokrok.  Diskontní sazba bude 10 %.  

Při výpočtu ČSH se počítá s budoucím cash flow, související s danou investicí, které je třeba 

správně odhadnout. Musíme předpokládat, že vyrobené produkty se ve sledovaném období také 

prodají. Očekávaný čistý příjem z investice se odhaduje na 7 300 000 Kč za jeden rok. 

Pro výpočet byl použit následující vzorec. 

Č𝑆𝐻 = ∑
𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝑖)𝑡
− I𝑉

𝑛

𝑡=1

 

 

kde: 

ČSH – čistá současná hodnota,  
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CFt – příjmy z investic v jednotlivých letech, 

i – diskontní míra investice, 

IV – kapitálové výdaje investice. 

Dosazením výše uvedených veličin do vzorce, zjistíme čistou současnou hodnotu. 

Č𝑆𝐻 = ∑ (
7300000

(1+0,1)1
+

7300000

(1+0,1)2
+

7300000

(1+0,1)3
+

7300000

(1+0,1)4
+

7300000

(1+0,1)5
+

7300000

(1+0,1)6
 + 

7300000

(1+0,1)7
+𝑛

𝑡=1

 
7300000

(1+0,1)8
+

7300000

(1+0,1)9
 +  

7300000

(1+0,1)10
) −6 000 000 = 102 755 982,66 Kč 

Dosazením do vzorce bylo zjištěno, že investice do nového zařízení je přijatelná a její realizace 

přinese výrobnímu podniku celkem 102 755 982,66 Kč. 

Výrobní podnik má dostatečný kapitál a dostatečně vysoké zisky na to, aby byl schopen projekt 

financovat sám. Není nucen si peníze půjčovat a platit při splácení úroky.  

4.3 Analýza bodu zvratu 

S kalkulacemi neúplných nákladů úzce souvisí bod zvratu. Bod zvratu vzniká tehdy, kdy se 

celkové náklady rovnají celkovým tržbám a zisk je roven nule. Tomuto momentu, kdy nevzniká 

zisk ani ztráta, se může také říkat kritické množství výroby či bod krytí nákladů. Analýza se 

soustřeďuje především na vztah mezi ziskem, objemem, cenou a náklady a na jejím základě je 

zjišťován kritický objem prodeje. Je-li dosaženo bodu zvratu, začíná se vytvářet ekonomický 

zisk.  

Kritické množství výroby, kdy tržby pokryjí náklady, se zjistí matematickým vzorcem, viz níže. 

Základním stanoviskem pro výpočet bodu zvratu jsou fixní náklady, jednotkové variabilní 

náklady a jednotková cena sledovaného produktu. Výpočet je odvozen z následující rovnice: 

𝑇 = 𝐶𝑁 

𝑝𝑗 ∗ 𝑞𝑘 = 𝐹𝑁 + 𝑣𝑗 ∗ 𝑞𝑘 

𝑄𝐵𝑍 =  
𝐹𝑁

𝑝𝑗 − 𝑣𝑗
 [𝑘𝑠] 
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Analýza bodu zvratu byla sledována u každého z vybraných výrobků. Po dosazení byly zjištěny 

následující údaje zobrazeny v tabulce 14. Po srovnání výsledků vyráběného množství při bodu 

zvratu s aktuálním vyráběným množstvím, v tabulce 9, bylo zjištěno, že u ventilů se vyrábí o 

357 kusů méně, než by se mělo, aby byly pokryty celkové náklady pro výrobu ventilů a výroba 

tak nebyla ztrátová. 

Tab. 14: Analýza bodu zvratu pro jednotlivé výrobky 

  Název výrobku 

Bod zvratu 

[ks] 

1 Hydrant 2304,803761 

2 Hradítko 925,3294132 

3 Šoupátko 2870,066068 

4 Zpětná klapka 798,2568509 

5 Uzavírací klapka 1006,107 

6 Regulační armatura 1861,451 

7 Ventily 2656,826675 
 

 

Graf 2: Bod zvratu hydrantu 
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Graf 3:Bod zvratu hradítka 

 

Graf 4: Bod zvratu šoupátka 
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Graf 5: Bod zvratu zpětné klapky 

 

Graf 6:Bod zvratu uzavírací klapky 
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Graf 7:Bod zvratu regulační armatury 

 

Graf 8:Bod zvratu ventilů 
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jednotlivých produktů, či do jaké výše může zvýšit nebo naopak snížit variabilní náklady. Za 

pomocí analýzy citlivosti může výrobní podnik uvažovat o změnách jednotlivých parametrů.  

4.4.1 Citlivost poptávky 

Aby mohla být vyjádřena citlivost poptávky Sq, je třeba nejprve vypočítat vyráběné množství 

při bodu zvratu podle vzorce 𝒒𝒌 =  
𝑭𝒋

(𝒑𝒋−𝒗𝒋)
. 

Tab. 15: Výpočet množství při bodu zvratu 

  Název výrobku qk [ks] 

1 Hydrant 2304,803761 

2 Hradítko 925,3294132 

3 Šoupátko 2870,066068 

4 Zpětná klapka 798,2568509 

5 Uzavírací klapka 1006,107139 

6 Regulační armatura 1861,451054 

7 Ventily 2656,826675 

Poté byla spočítaná citlivost poptávky podle vzorce: 𝑺𝒒 =
(𝒒𝒋−𝒒𝒌)

𝒒𝒋
. 

Tab. 16: Výpočet citlivosti poptávky Sq 

  Název výrobku Sq 

1 Hydrant 3,97 % 

2 Hradítko 22,89 % 

3 Šoupátko 22,43 % 

4 Zpětná klapka 20,17 % 

5 Uzavírací klapka 44,11 % 

6 Regulační armatura 31,06 % 

7 Ventily -15,51 % 

Citlivost poptávky představuje objem prodeje či bezpečnostní marži. Na základě této analýzy 

jsme zjistili, že jediným výrobkem, kde by se měla zvýšit produkce, jsou ventily. Objem výroby 

by se měl zvýšit o 15,51 %, aby výroba ventilů již nebyla pro výrobní podnik ztrátová. Naopak 

od optimálního množství, kdy výroba již není ztrátová, se nejvíce odchyluje výroba 

Uzavíracích klapek. U těch je možno snížit výrobu o 40,11 %, aby výroba nebyla ztrátová. 
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4.4.2 Citlivost variabilních nákladů 

Pro zjištění citlivosti variabilních nákladů Sv byly nejprve vypočítané jednotkové variabilní 

náklady při vyráběném množství zvratu qk u každého výrobku zvlášť. A to dosazením do 

vzorce: 𝒗𝐤 =  
(𝒑𝒋∗𝑞𝑗)−𝐹𝑗

𝒒𝒋
. 

Tab. 17: Výpočet jednotkových variabilních nákladů při vyráběném množství bodu zvratu 

  Název výrobku vj [Kč] 

1 Hydrant 3309 

2 Hradítko 7326 

3 Šoupátko 7205 

4 Zpětná klapka 1993 

5 Uzavírací klapka 2340 

6 Regulační armatura 87475 

7 Ventily 2713 

Následným dosazením do vzorce  𝑺𝒗 =
(𝒗𝐤−𝒗𝒋)

𝒗𝒋
, byla zjištěna citlivost variabilních nákladů. 

Tab. 18: Výpočet citlivosti variabilních nákladů 

  Název výrobku Sv  

1 Hydrant 1,51 % 

2 Hradítko 3,67 % 

3 Šoupátko 12,64 % 

4 Zpětná klapka 14,64 % 

5 Uzavírací klapka 23,26 % 

6 Regulační armatura 9,92 % 

7 Ventily -3,75 % 

Z tabulky 17 vyplývá, že jediným výrobkem, u kterého by měly variabilní náklady 

klesnout, jsou ventily. Měly by klesnout o 3,75 %. Naopak u ostatních produktů mohou 

variabilní náklady narůst až o 23,26 %, a to konkrétně u uzavírací klapky.  

4.4.3 Citlivost ceny 

Pro výpočet citlivosti ceny Sc je třeba nejprve u každého z výrobků vyjádřit cenu při vyráběném 

množství vztahem 𝒑𝒌 = ( 
𝑭𝒋

𝒒𝒋
 ) + 𝒗𝒋. 

Tab. 19: Výpočet ceny při vyráběném množství bodu zvratu 
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  Název výrobku pk [Kč] 

1 Hydrant 3260,66561 

2 Hradítko 7066,74269 

3 Šoupátko 6396,91791 

4 Zpětná klapka 139,49701 

5 Uzavírací klapka 1899,1219 

6 Regulační armatura 79586,2109 

7 Ventily 2819,33703 

Následně jsme zjistili citlivost ceny dosazením do vzorce 𝑺𝒄 =
(𝒑𝒋−𝒑𝒌)

𝒑𝒋
. 

Tab. 20: Výpočet citlivosti ceny 

 Název výrobku SC 

1 Hydrant 27,54 % 

2 Hradítko 13,82 % 

3 Šoupátko 36,03 % 

4 Zpětná klapka 42,02 % 

5 Uzavírací klapka 34,51 % 

6 Regulační armatura 24,20 % 

7 Ventily 19,45 % 

Z tabulky 20 bylo zjištěno, že žádná z prodejních cen není tak nízko, aby se musela 

zvyšovat. Nejvýše nastavená prodejní cena je u zpětné klapky a výrobní podnik si může 

dovolit cenu snížit až o 42,02 %, aby byla výroba stále zisková.  Dále cenu můžeme snížit 

u hydrantu o 27,54 %, u hradítka o 13,82 %, u šoupátka o 36,03 %, u uzavírací klapky o 

34,51 %, u regulační armatury o 24,20 % a u ventilů o 19,45 %. 

4.4.4 Citlivost fixních nákladů  

Pro výpočet citlivosti fixních nákladů bylo nutné nejprve spočítat fixní náklady při vyráběném 

množství bodu zvratu, dosazením do vzorce 𝑭𝐤 = (𝑝𝑗 − 𝑣𝑗) ∗ 𝑞𝑗. V tabulce 21 jsou hodnoty 

k jednotlivým produktům. 
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Tab. 21: Výpočet fixních nákladů pří vyráběném množství bodu zvratu 

  Název výrobku Fk [Kč] 

1 Hydrant 2975593 

2 Hradítko 1360783,2 

3 Šoupátko 13334199,2 

4 Zpětná klapka 1261510 

5 Uzavírací klapka 1802140,2 

6 Regulační armatura 68634756 

7 Ventily 1566311,5 

Citlivost fixních nákladů je potom zobrazena pro jednotlivé výrobky v tabulce 22, 

dosazením do vzorce 𝑺𝑭 =
(𝑭𝒋−𝑭𝒌)

𝑭𝒋
. 

Tab. 22: Výpočet citlivosti fixních nákladů 

  Název výrobku SF 

1 Hydrant -4,13 % 

2 Hradítko -29,68 % 

3 Šoupátko -28,92 % 

4 Zpětná klapka -25,27 % 

5 Uzavírací klapka -78,91 % 

6 Regulační armatura -45,05 % 

7 Ventily 13,43 % 

Z tabulky vyplývá, že fixní náklady u ventilů mohou narůst o 13,43 % a u ostatních výrobků 

by tyto náklady měly klesnout. U hydrantu o 4,13 %, u hradítka o 29,68 %, u šoupátka 28,92 

%, u zpětné klapky o 25,27 %, u uzavírací klapky o 78,91 % a u regulační armatury by měly 

fixní náklady klesnout o 45,05 %. 

4.5 Zhodnocení praktické části 

V praktické části této práce byly porovnávány náklady na 7 různých produktů. Jedná 

se o náklady vynaložené na výrobu hydrantů, hradítek, šoupátek, zpětných klapek, uzavíracích 

klapek, regulačních armatur a ventilů. Nejprve byly vytvořené kalkulace neúplných nákladů 

pro všechny produkty. Podle dvou rozhodovacích kritérií, kterými jsou příspěvek na úhradu 

fixních nákladů a výsledek hospodaření bylo porovnáno, zda se výroba jednotlivých produktů 

vyplatí a přináší zisk. Bylo zjištěno, že většina produktů je pro výrobní podnik výhodná. 

Jediným ztrátovým výrobkem je výroba ventilů.  
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Dále byly navrženy způsoby, kterými by se dala ztráta snížit, případně jak zajistit, aby se stala 

výroba ventilů ziskovou. Prvním navrhovaným způsobem bylo zrušení výroby ventilů. Tato 

možnost se podniku nevyplatí, protože ztráta by pro výrobní podnik byla mnohem větší. Bude-

li firma nadále ventily vyrábět, pokryje alespoň část fixních nákladů. Druhým možným 

způsobem bylo zvýšení prodejní ceny ventilů. Touto možností by výrobní podnik docílil zisku 

z prodeje ventilů ve výši 906 999,25 Kč. Cena byla zvýšena o 500 Kč, tedy o necelou třetinu 

marže. Tato možnost je tedy pro podnik přijatelná, ale vzhledem ke konkurenčnímu prostředí 

je nevýhodná. Dalším možným způsobem, jak dostat výrobu ventilů do zisku je zvýšení 

vyráběného objemu ventilů za předpokladu dostatečné kapacity. Jestliže objem produkce bude 

navýšen o 1 000 kusů, zisk z prodeje ventilů bude 438 004,25 Kč.  

Z výše uvedených možností je pro výrobní podnik nejvýhodnější zvýšit cenu. 

Aby se ale výrobní podnik vyhnul zdražování, byla navrhnuta další možnost, jak zvýšit zisk. 

Touto možností je zvýšit objem prodeje u takových produktů, které přinášejí největší zisky. 

Bylo propočítáno rozšíření výroby u regulačních armatur. Zvýšením produkce o 1 000 kusů 

regulačních armatur je výrobní podnik ziskovější o 25 420 280 Kč ročně. Kapacita pro rozšíření 

výroby je dostačující. Jediné, co je třeba nakoupit je formovací linka.  

Rozhodnutí o investici není pro firmu snadné. Bylo třeba zhodnotit, zda se výrobnímu podniku 

koupě nového zařízení vyplatí.  K tomuto účelu byla v této práci použita metoda čisté současné 

hodnoty. Tato metoda pracuje s předpokládaným peněžním tokem. Na základě výpočtu bylo 

zjištěno, že investice je přijatelná a koupě nového zařízení přinese očekáváný příjem 

102 755 982,66 Kč za celých 10 let. Výrobní podnik by měl investici realizovat. 

Dále byla vytvořena analýza bodu zvratu, které s kalkulacemi neúplných nákladů úzce souvisí. 

Podle vzorce bylo u jednotlivých produktů zjištěno, jaké je kritické množství výroby, tzn. 

takové množství, které nepřináší zisk, ani ztrátu, pouze kryje náklady. Analýza bodu zvratu 

byla provedena také graficky. Na základě této analýzy bylo zjištěno, že u výroby ventilů nebylo 

bodu zvratu dosaženo, proto je jeho výroba ztrátová. 

V poslední části byla provedena analýza citlivosti, složená z citlivosti poptávky, variabilních 

nákladů, ceny a fixních nákladů. Bylo zjištěno, že objem výroby u ventilů by se měl zvýšit o 

15,51 %. Dále u výroby ventilů by se měly snížit variabilní náklady o 3,75 %. Citlivost ceny 

je u všech produktů přijatelná, nejvíce by se mohla snížit u zpětné klapky.  
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ZÁVĚR 

Bakalářská práce se skládá ze 3 částí. Z teoretické, analytické a praktické. V první části 

bakalářské práce byla rozpracována teoretická východiska pro vytvoření analytické a praktické 

části. Nejprve byly vymezeny jednotlivé účetní systémy a popsáno jejich odlišné vnímání 

nákladů. Poté byl definován samotný pojem náklady, jejich pojetí a způsoby členění nákladů. 

Dále byla v teoretické části vysvětlena podstata kalkulací, její metody, předmět kalkulace, 

kalkulační vzorec a byl popsán kalkulační systém. 

Druhá část bakalářské práce byla věnována analýze současného stavu. Nejprve byl představen 

výrobní podnik X spol. s r.o., jeho historie, výrobní program včetně služeb, organizační 

struktura, podnikový informační systém a jeho slabé a silné stránky. Dále byly v analytické 

části analyzovány podnikem užívané kalkulace. Kalkulace byly sestavené pouze na jeden 

vybraný produkt, kterým bylo šoupátko. Nejprve bylo samotné šoupátko popsáno, poté byl, 

jako podklad pro sestavení kalkulace, sestaven kusovník a pracovní postup. Byly představeny 

dva typy kalkulace. První analyzovanou kalkulací byla diferencovaná přirážková kalkulace, 

druhou byla kalkulace fixních a variabilních nákladů. Na závěr analytické části byly 

analyzovány příčiny a následky pro vytvoření vadné zakázky pro zákazníka. Byl tedy sestaven 

Ishikawův diagram, kde jsou zobrazeny jednotlivé faktory ovlivňující správný chod výroby. 

V poslední části této práce byly navrženy způsoby, jak by mohl výrobní podnik zvýšit svoji 

ziskovost. Byly sledovány náklady u produktů z hlavní sortimentní řady v období jednoho roku. 

Bylo porovnáno 7 produktů. Hydrant, hradítko, šoupátko, zpětná klapka, uzavírací klapka, 

regulační armatura a ventily. Za účelem zvýšení ziskovosti bylo prozkoumáno několik 

možností, jak vyšší ziskovosti dosáhnout, a ke každému produktu byla vytvořena analýza bodu 

zvratu. Dále byla zhodnocena investice do nové formovací linky pomocí metody čisté současné 

hodnoty a provedena analýza citlivosti, která je dána citlivostí poptávky, variabilních nákladů, 

ceny a fixních nákladů. 

  



73 

 

SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 

GAS. GAS [online]. [cit. 2017-01-29]. Dostupné z: http://www.gas-as.cz/ 

KRÁL, Bohumil. Manažerské účetnictví. 3., dopl. a aktualiz. vyd. Praha: Management Press, 

2010, 660 s. ISBN 9788072612178. 

MARTINOVIČOVÁ, Dana. Základy ekonomiky podniku. Praha : Brno: Alfa Publishing; 

B.I.B.S, 2006, 178 s. ISBN 8086851508. 

POPESKO, Boris a Šárka PAPADAKI. Moderní metody řízení nákladů: jak dosáhnout 

efektivního vynakládání nákladů a jejich snížení. 2., aktualizované a rozšířené vydání. Praha: 

Grada Publishing, 2016, 263 s. ISBN 9788024757735. 

SCHROLL, Rudolf, Bohumil KRÁL, Jiří JANOUT a Jana FIBÍROVÁ. Manažerské účetnictví: 

Edice "Vzdělávání účetních v ČR". Praha, 1997. 

SLAVÍK, Jakub. Finanční průvodce nefinančního manažera: jak se rychle zorientovat 

v podnikových a projektových financích. Praha: Grada, 2013, 175 s. ISBN 9788024745930. 

SYNEK, Miloslav. Manažerská ekonomika. 5., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2011, 471 

s. ISBN 9788024734941. 

SYNEK, Miloslav a Eva KISLINGEROVÁ. Podniková ekonomika. 6., přeprac. a dopl. vyd. V 

Praze: C.H. Beck, 2015, 526 s. ISBN 9788074002748. 

VOCHOZKA, Marek a Petr MULAČ. Podniková ekonomika. Praha: Grada, 2012, 570 s. ISBN 

9788024743721. 

WALD, Andreas, Fred MARFLEET, Christoph SCHNEIDER, Arnd GÖRNER a Ronald 

GLEICH. THE HIDDEN POTENTIAL OF OVERHEAD COST REDUCTION: A STUDY IN 

EUROPEAN COUNTRIES. Cost Management [online]. Boston: Thomson Reuters (Tax, 

2013, 27(3), 28-30,32-38 [cit. 2016-11-04]. Dostupné 

z: http://search.proquest.com/docview/1432699689?accountid=17115. 

  

http://www.gas-as.cz/
http://search.proquest.com/docview/1432699689?accountid=17115


74 

 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

CFt   příjmy z investic v jednotlivých letech 

CN   celkové náklady 

ČSH   čistá současná hodnota 

EMS  systém environmentálního managementu 

FN   fixní náklady 

i   diskontní míra investice 

IV   kapitálové výdaje investice 

NS   nákladové středisko 

OHSAS systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

pj  jednotková cena 

𝑄𝐵𝑍   bod zvratu 

qk  objem produkce 

QMS  systém managementu kvality 

s.r.o.  společnost s ručením omezeným 

T  tržby 

VH  výsledek hospodaření 

vj  jednotkové variabilní náklady 

VN   variabilní náklady 

  



75 

 

SEZNAM GRAFŮ 

Graf 1: Druhové členění nákladů .................................................................................... 19 

Graf 2: Bod zvratu hydrantu ............................................................................................ 63 

Graf 3:Bod zvratu hradítka .............................................................................................. 64 

Graf 4: Bod zvratu šoupátka ............................................................................................ 64 

Graf 5: Bod zvratu zpětné klapky ................................................................................... 65 

Graf 6:Bod zvratu uzavírací klapky ................................................................................ 65 

Graf 7:Bod zvratu regulační armatury............................................................................. 66 

Graf 8:Bod zvratu ventilů ................................................................................................ 66 

 

  



76 

 

SEZNAM OBRÁZKŮ 

Obr. 1: Vztah jednotlivých přístupů k pojetí nákladů ..................................................... 16 

Obr. 2: Průběh celkových nákladů  ................................................................................. 22 

Obr. 3: Schématický průběh fixních a variabilních nákladů a tržeb ............................... 23 

Obr. 4:Kalkulační systém ................................................................................................ 29 

Obr. 5: Organizační struktura společnosti ....................................................................... 32 

Obr. 6: Šoupátko uzavírací .............................................................................................. 36 

Obr. 7: Forma .................................................................................................................. 44 

Obr. 8: Ishikawův diagram .............................................................................................. 48 

  



77 

 

SEZNAM TABULEK 

Tab. 1: Vztahy mezi náklady ve finančním a manažerském účetnictví .......................... 14 

Tab. 2: Kusovník ............................................................................................................. 37 

Tab. 3: Pracovní postup ................................................................................................... 38 

Tab. 4: Diferencovaná přirážková kalkulace ................................................................... 39 

Tab. 5: Výrobní režie ...................................................................................................... 41 

Tab. 6: Tarify v Kč/hod ................................................................................................... 42 

Tab. 7: Kalkulace rozdělená na fixní a variabilní náklady .............................................. 42 

Tab. 8: Jednicové náklady a prodejní cena jednotlivých výrobků .................................. 54 

Tab. 9: Celková kalkulace fixních a variabilních nákladů .............................................. 54 

Tab. 10: Propočítání kalkulace při zrušení výroby ventilů ............................................. 57 

Tab. 11: Propočítaní kalkulace při zvýšení ceny ventilů ................................................ 58 

Tab. 12: Propočítání kalkulace při zvýšení počtu vyráběných ventilů ........................... 59 

Tab. 13: Zachování počtu ventilů, rozšíření výroby regulačních armatur ...................... 60 

Tab. 14: Analýza bodu zvratu pro jednotlivé výrobky .................................................... 63 

Tab. 15: Výpočet množství při bodu zvratu .................................................................... 67 

Tab. 16: Výpočet citlivosti poptávky Sq .......................................................................... 67 

Tab. 17: Výpočet jednotkových VN při vyráběném množství bodu zvratu .................... 68 

Tab. 18: Výpočet citlivosti variabilních nákladů ............................................................ 68 

Tab. 19: Výpočet ceny při vyráběném množství bodu zvratu ......................................... 68 

Tab. 20: Výpočet citlivosti ceny ..................................................................................... 69 



78 

 

Tab. 21: Výpočet fixních nákladů pří vyráběném množství bodu zvratu ....................... 70 

Tab. 22: Výpočet citlivosti fixních nákladů .................................................................... 70 

 


