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ABSTRAKT 

Záměrem diplomové práce je vytvoření kalkulačního vzorce pro společnost Technika 

Rokytnice, s. r. o., která se převážně zabývá rekonstrukcí a výstavbou sportovních hřišť. 

Kalkulace zviditelňuje všechny náklady související s realizací projektů a mohou pomoci 

podniku lépe hospodařit. V této návaznosti je provedena analýza nákladů, tržeb  

a výsledku hospodaření. Podstatnou částí jsou návrhy na zlepšení fungování 

společnosti. 

 

ABSTRACT 

The intention of this thesis is to create a cost accounting system for the 

company Technika Rokytnice, s. r. o., which is mainly engaged in the reconstruction 

and construction of sports fields. The calculations will clearly show all costs associated 

with the implementation of projects and will help the company to better manage their 

business. A complete analysis will be performed of sales, costs and profits.   

A significant portion of the thesis will be proposals which can be used to improve the 

functioning of the company. 
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ÚVOD 

Nevýhodou živnostníků a malých společností je, že obvykle nemají propracovaný 

systém na zpracování zakázek, kalkulací nákladů a cen. V mnoha případech je vedou 

lidé, kteří nemají dostatečnou kvalifikaci pro řízení společnosti, ačkoliv všechny jejich 

technické předpoklady pro vykonávání práce jsou na vysoké úrovni. Nemají ale zájem 

zavádět nové technologie, předpisy a postupy z důvodu, že na trhu působí například 20 

let a stále pokračují ve stejných podmínkách a pravidlech, ve kterých začínali. 

Důsledkem je pak nízká akceschopnost v rychle se měnících tržních podmínkách. 

Ve vysoce konkurenčním prostředí je velmi důležité znát skutečné ceny svých výkonů, 

ať už výrobků či služeb pro stanovení ceny zákazníkům. Stanovení ceny podle odhadů 

společnosti není nejlepší způsob. Její výše musí odpovídat ceně, za kterou zákazníci 

daný produkt nebo službu přijmou. Musí se také pohybovat v těsné blízkosti cen 

konkurentů, aby společnost mohla odolávat tlaku těchto subjektů a prosadila se 

na vymezeném trhu, kde prodává své produkty a služby. 

 

Téma diplomové práce „Kalkulace nákladů ve firmě ABC, s. r. o.“ směřuje k návrhu 

nového kalkulačního a kontrolního systému, pomocí kterého bude společnost moci řídit 

náklady, zjišťovat skutečný stav a na základě těchto aktivit stanovovat a analyzovat 

odchylky. 

Společnost vybraná pro zpracování této diplomové práce je Technika Rokytnice, s. r. o., 

která se zabývá zemními pracemi a terénními úpravami, převážně pak výstavbou 

sportovních hřišť. Působí na trhu již od roku 1994 a má tedy bohaté zkušenosti ve svém 

oboru. 

 

Práce je rozdělena do tří hlavní částí, a to teoretické, analytické a návrhové. První část 

jsou teoretická východiska jako náklady a jejich členění, kalkulace a její metody 

a modely, díky kterým se kalkulace provádí. V druhé části je představena společnost, 

provedena její analýza včetně nákladů, tržeb a výsledku hospodaření za posledních 

6 let. V poslední části jsou představeny návrhy na zlepšení problémových částí, které by 

měly vést k efektivnějšímu řízení nákladů a k upevnění pozice na trhu. 
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1 CÍL A METODIKA PRÁCE 

Cílem této diplomové práce je vytvoření kalkulačního vzorce nákladů pro společnost 

Technika Rokytnice, s. r. o. a analýza jejích nákladů a tržeb ve vztahu k výsledku 

hospodaření. Cíl práce byl stanoven na základě zjištění, že společnost neřídí své 

náklady, a tudíž nemá závazné kalkulace prováděných služeb. Pro své potřeby používá 

pouze logické myšlení a odhaduje ceny a vynaložené náklady. Analýza je zaměřena na 

jednu z několika činností společnosti, a to na realizaci sportovišť. 

Vzhledem k tomu, že se společnost za poslední roky potýká se záporným výsledkem 

hospodaření, by měl být zaveden systém zjišťování informací o nákladech  

a odpovědnosti za ně. Pro kalkulaci nákladů je velmi důležité stanovit analýzu nákladů 

a jejich členění, což je podle kalkulačních vzorců uvedených v literární rešerši. 

Po analýze nákladů a tržeb se diplomová práce zaměří na analýzu výsledku hospodaření 

podniku a jejím cílem je doporučení pro společnost skrze jaké nákladové položky či 

položky tržeb může nejvíce ovlivnit výsledek hospodaření a dosáhnout kladných čísel. 

Společnost Technika Rokytnice, s. r. o. poskytla pro zpracování této práce všechny 

potřebné informace. 

 

Diplomová práce se zabývá kalkulací nákladů ve společnosti Technika Rokytnice,  

s. r. o. a směřuje k vyřešení globálního cíle a cílů dílčích. Globálním cílem je navrhnout 

vhodný systém kalkulování nákladů na jednotlivá sportoviště, a to pomocí vhodné 

kalkulační metody. Dílčích cílů je v práci rozloženo více. První z nich je nastudování 

teoretických znalostí, na které bude navázáno analytickou částí. Další parciální cíle jsou 

seznámení se s podnikem, analýza nákladů a tržeb a výsledku hospodaření běžného 

účetního období. Za využití nástrojů ze statistky je provedena predikce na dva 

následující roky dopředu. Posledním a důležitým úkolem je sepsání návrhů na řešení 

problémů, které jsou zjištěny v rámci analytické části. 

Pro uskutečnění a sepsání této práce se použijí metody, které se běžně vyskytují 

ve výzkumných a vědeckých pracích. K analýze nákladů, tržeb a výsledku hospodaření 

je využito analýzy dat, zpracování trendových křivek a vytvoření předpovědi na 

následující období pomocí statistických metod. Kalkulace nákladů je vytvořena 

na základě kalkulačních metod, kalkulačních vzorců a syntézy. Syntéza je využita 
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z důvodu, že se položky kalkulačního vzorce skládají z několika dalších podsložek, a  

jde tedy o sestavování částí k celku. Využito je i Paretovy analýzy k vyhodnocení 

nejvýznamnějších nákladů a tržeb. 
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2 LITERÁRNÍ REŠERŠE 

Účetnictví má za úkol zachytit všechny informace týkající se hospodářské činnosti 

hospodařícího subjektu, ač se jedná o soukromého podnikatele, obchodní společnost, 

družstvo apod. Zapisují se do něj stav a pohyb majetku a závazků a náklady a výnosy 

podniku, jež jsou důležité pro výpočet hospodářského výsledku. 

 

Hlavní systémy, které se v účetnictví rozeznávají, jsou vnitropodnikové (nákladové) 

účetnictví, manažerské účetnictví a finanční účetnictví.1 

 

2.1 Manažerské a finanční účetnictví 

Dříve se chápalo, že účetnictví je záznam určitých úkazů a jeho podstatným úkolem 

bylo zachovávat v paměti tyto úkazy. Následně se v účetnictví začaly údaje využívat 

jako přirozený nástroj k řízení podniku.2 

 

2.1.1 Manažerské účetnictví3 

Detailnější struktura manažerského účetnictví vyplývá především z toho, jaký typ dat 

řídícím pracovníkům poskytuje. Hlavním bodem je zejména rozdělení informací 

z pohledu jejich vztahu k fázím rozhodovacího procesu. Je rozděleno do tří fází. 

První fáze je orientována na zjištění skutečně vynaložených nákladů a uskutečněných 

výnosů, ale také i podle toho, v jaké spojitosti k jednotlivým procesům, činnostem  

a útvarům, které za realizované výnosy, resp. vynaložené náklady odpovídají. 

Druhá fáze, po takto rozčleněných nákladech z první fáze, se porovnává s potřebným 

stavem (rozpočtovaným, kalkulovaným) a poskytuje podklady pro krátkodobé  

a střednědobé řízení prostřednictvím odchylek. 

Z těchto dvou fází vycházejí účetní informace, které jsou základem manažerského 

účetnictví a jsou označovány jako nákladové účetnictví, běžně označováno jako Cost 

Accounting. 

                                                 
1   BŘEZOVJÁKOVÁ, A. svetucetnictvi.cz [online]. 
2   KRÁL, B. a kol., Nákladové a manažerské účetnictví, s. 16. 
3   KRÁL, B. a kol., Manažerské účetnictví, s. 21 – 23. 
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Podstatným znakem nákladového účetnictví je systémové zobrazení podnikatelského 

procesu v jeho celkovosti a nepřetržitosti včetně jeho výrobků. Nákladové účetnictví dle 

obsahového zaměření je členěno na výkonové účetnictví a odpovědnostní účetnictví. 

Cílem výkonového účetnictví je odpovědět na otázku: „Jaké jsou náklady, marže, zisk  

a další hodnotové charakteristiky?“. 

Odpovědnostní účetnictví sleduje odpovědi na otázky: „Jak k celopodnikovým 

výsledkům přispívají dílčí vnitropodnikové útvary?“. 

Ve třetí fázi se manažerské účetnictví pokouší rozšířit obzor poskytovaných informací  

o data, která umožní zhodnotit různé varianty následného rozvoje podniku. Tyto účetní 

informace jsou použity nejen pro běžné řízení podnikových výkonů, útvarů, procesů,  

ale také i pro rozhodnutí o možnostech budoucího procesu. Fáze je označena jako 

přerůstání nákladového účetnictví v manažerské. 

  

2.1.2 Finanční účetnictví4 

Finanční účetnictví slouží k získání a poskytování ekonomických informací, které jsou 

žádány vnějšími uživateli a které umožní následné rozhodování. Poskytuje informace  

o celém podniku, tzn. majetku, vlastním kapitálu, ale také i o nákladech, výnosech  

a hospodářském výsledku. Ve finančním účetnictví jsou zaneseny informace o jevech, 

které vznikají s vnějším prostředím podniku, jako např. vztahy s dodavateli, odběrateli, 

bankami, státem apod. Výstupem je účetní závěrka, která obsahuje účetní výkazy,  

např. rozvahu, výkaz zisku a ztrát, přehled o peněžních tocích apod., a přílohy k těmto 

výkazům. 

 

2.2 Kalkulace 

Kalkulace patří mezi historicky nejstarší i současně nejvíce používaný nástroj 

hodnotového řízení. Hlavním důvodem je, že téměř každý podnikatel chce znát, kolik 

ho doopravdy stojí prováděné výkony. Tato kapitola zahrnuje informace, co to 

kalkulace je, jaký je její předmět a dále zahrnuje informace o kalkulačním systému  

a metodách kalkulace.5 

                                                 
4   LANDA, M. Finanční a manažerské účetnictví podnikatelů, s. 256. 
5   KRÁL, B. a kol. Manažerské účetnictví, s. 168. 



17 

 

2.2.1 Pojem a předmět kalkulace 

Kalkulací se rozumí výpočet nákladů, zisku, ceny popřípadě i jiné finanční veličiny  

na jednotku výkonu, kterou může být výrobek, služba apod. Ve zjednodušeném 

vyjádření se jedná o naturálně vyjádřený výkon.6 

Podstata kalkulace spočívá především na skutečnosti, že znázorňuje naturálně vyjádřený 

výkon a jeho finanční charakteristiky, má vliv na výši a strukturu nákladů na produkt  

a tím i na výsledek hospodaření podniku. Kalkulace tak patří mezi základní nástroje 

řízení nákladů v podniku a v manažerské praxi se především používá v těchto situacích: 

- oceňování výkonů jednotlivých útvarů a složek zásob, 

- stanovení prodejních cen produktů podniku, 

- sestavování rozpočtů výnosů a nákladů jednotlivých středisek, 

- řešení rozhodovacích situací ve spojitosti k výrobnímu a prodejnímu zaměření 

podnikových aktivit.7 

 

Lze říci, že ve skutečnosti předmětem kalkulace jsou v určitých případech nejen 

konkrétní výkony, které jsou dále upřesněny podle odběratele, jemuž daná zakázka 

patří. Předmět kalkulace je stanoven kalkulační jednicí a kalkulovaným množstvím. 

V případě kalkulační jednice se jedná o konkrétní výkon, jež je dán měrnou jednotkou 

nebo druhem, na němž jsou zjišťovány nebo stanovovány náklady. 

Kalkulační množství je tvořeno určitým počtem kalkulačních jednic, pro které se 

zjišťují nebo určují celkové náklady. Stanovení kalkulovaného množství je důležitým 

prvkem při stanovení nebo výpočtu fixních nákladů na jednotku výkonu, což je 

kalkulační jednice, neboť fixní náklady není možné vztahovat k jednotlivým výrobkům 

a jednotlivým jednotkám přímo. S kalkulačním množstvím se setkáváme většinou  

v podnicích se sériovou výrobou.8 

 

2.2.2 Kalkulační systém9 

Kalkulační systém spadá mezi hlavní pojmy v oblasti kalkulací. Můžeme ho formulovat 

jako soubor kalkulací v daném podniku a jednotlivých vazeb mezi nimi. Patří  

                                                 
6   ČECHOVÁ, A. Manažerské účetnictví, s. 86 – 87. 
7   LANDA, M. Finanční a manažerské účetnictví podnikatelů, s. 282. 
8   ČECHOVÁ, A. Manažerské účetnictví, s. 86 – 87. 
9    HRADECKÝ, M. a kol. Manažerské účetnictví, s. 182 – 188. 
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mezi hlavní nástroje řízení nákladů na výkony. Jeho úkolem je zajistit metodickou 

jednotu a vzájemnou návaznost mezi všechny kalkulace. 

Kalkulační systém zahrnuje různé druhy kalkulací, které jsou sestavované v konkrétním 

podniku a závisí na těchto kritériích: 

- druhu podniku, 

- velikosti podniku,  

- potřebě využití kalkulací v různých časových horizontech, 

- nároku na vypovídací schopnost kalkulací. 

 

Pokud zvážíme požadavky na chod kalkulačního systému v různorodých podmínkách, 

např. typ výroby, druh výroby apod., pak lze formulovat kalkulační systém jako soubor 

kalkulací předběžných a výsledných.  

Toto členění názorně ukazuje, na vztah kalkulací k období jejich sestavení, a od toho 

odvozené využití při řízení nákladů. Každý druh kalkulace pokrývá odlišnou etapu 

výroby výrobku. Členění kalkulací zobrazuje následující Obrázek 1. 

 

 

Obrázek 1: Rozdělení kalkulace nákladů10 

 

                                                 
10  KRÁL, B. a kol. Manažerské účetnictví, s. 192. 
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Propočtová kalkulace 

Je začleněna mezi předběžné kalkulace a provádí se u nových výrobků a to v době,  

kdy se výrobě začíná technicky vyjasňovat a ještě tedy není dostupná podrobná 

konstrukční a technologická dokumentace. Kvalita této kalkulace tedy spočívá  

na dostupnosti a jistotě dokumentace, kterou má podnik k dispozici. V případě 

malosériové výroby se propočtová kalkulace sestavuje na každý výrobek zvlášť. 

Při provádění propočtové kalkulace se použijí podrobnější podklady, jako například 

výsledné kalkulace podobných či stejných výrobků a většinou je rozčleněna  

dle kalkulačních položek. Pro dosažení ideálního výsledku je zapotřebí použít podklady 

příbuzného nebo podobného výrobku jedné z předběžných kalkulací, a to kalkulace 

operativní, avšak nutností je použít stavebnicový přístup pro již dříve vyrobené 

výrobky. Pak se bude jednat o propočtovou kalkulaci skládající se z větší části  

o přesněji stanovené a z části rozpočtované náklady. 

 

Operativní kalkulace 

Taktéž jako kalkulace propočtová, spadá pod kalkulaci předběžnou a jako podklady  

pro sestavení jí slouží podrobné normy či standardy spotřeby materiálu a času, které 

platí pro datum aktuálního sestavení operativní kalkulace. Je možné se setkat s názvem 

kalkulace běžná nebo výrobní, jelikož slouží jako úkol pro výrobní útvary. Výše 

režijních položek se určí v operativní kalkulaci podle přirážek nebo sazeb režijních 

nákladů, které jsou vypočtené z příslušných rozpočtů režijních nákladů středisek 

platících ve chvíli započetí výroby výrobku. 

Operativní kalkulace ukazuje tedy v jakémkoliv okamžiku platnou výši běžných, 

operativních norem spotřeby ekonomických zdrojů. Lze tedy říci, že operativní 

kalkulace patří mezi nejpřesnější kalkulace sestavované v podnicích. Je možné se 

s touto kalkulací setkat ve všech typech výroby. 

 

Plánovaná kalkulace 

Je to poslední část ze skupiny předběžných kalkulací. Jedná se o vhodný prostředek  

pro řízení nákladů výkonů v opakované, stabilizované, sériové i hromadné výrobě. 

Plánovaná kalkulace, která je postavena na podrobnosti norem se však liší: 
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- v plynulé, procesní nebo také hromadné výrobě, která produkuje jeden nebo pár 

výrobků, avšak stejného typu a provedení nebo také neměnné receptury, 

- v mnohdy členité výrobě, spíše malosériové až velkosériové výrobě produkující 

širší sortiment náročných výrobků. 

 

Jako podklad pro sestavení plánové kalkulace slouží podrobné normy spotřeby 

ekonomických zdrojů a v první řadě lze předpokládat, že podmínky výroby se  

v průběhu doby nemění. Plánová kalkulace zde představuje profil kalkulace operativní 

jako úkol pro výrobní útvary. 

V druhém případě se jedná o tvrzení, že se plánovaná kalkulace sestavuje na základě 

norem a platí výhradně pro jednotlivé, celkovou peněžní částkou formulované 

kalkulační položky plánové kalkulace. Tato kalkulace je sestavována na základě 

operativních norem, které platí k 1. lednu plánovaného roku a do jednotlivých 

kalkulačních položek se zahrnují všechny změny norem jako globální částky, se kterými 

se počítá pro tentýž rok. Vzhledem k tomu, že plánovaná kalkulace platí po celé určené 

období, pro které je sestavena, jedná se o kalkulaci intervalovou a vykazuje průměrné 

náklady výrobku vyrábějící se za určité období. 

 

Výsledná kalkulace 

Sestavuje se následně až po dokončení daného výkonu a slouží tak jako nástroj kontroly 

všech předběžných kalkulací určitého výkonu. Nepatří tak mezi nástroje operativního 

řízení, jelikož její informace přicházejí velmi pozdě na to, aby mohly ovlivnit operativní 

zásahy ve výrobě. 

Vykazující schopnosti výsledné kalkulace jsou však dosti omezené, jelikož jsou náklady 

v každé kalkulační položce uvedené celkovou částkou, takže by detailní příčiny úspor  

či překročení nákladů musel být podroben následné analýze všech účetních dokladů, 

které byly zaúčtovány v dané kalkulační položce. 

 

Výsledná kalkulace však nemůže být opomenuta a to nejméně ze čtyř důvodů: 

- uplatnění při srovnání s některým typem předběžné kalkulace, 

- použití jako podklad pro řízení cen, 
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- sloužící jako dokument pro sestavování propočtových kalkulací příbuzných 

nebo podobných výkonů, 

- při sestavování časových řad pro monitorování dlouhodobého trendu ve vývoji 

nákladů. 

 

Tato kalkulace se často sestavuje ve výrobách malosériových nebo kusových ihned  

po skončení výroby jednotlivého kusu nebo drobné série. 

 

2.2.3 Metody kalkulace 

V kalkulaci předběžné se jedná o postup, ve kterém se předem stanoví rozpočtovaná 

výše nákladů a v kalkulaci výsledné se následně zjišťuje opravdová výše nákladů 

připadající na daný podnikový výkon, to je kalkulační jednici. 

 

Druhy kalkulace se vzájemně liší způsobem přičítání nákladů ke kalkulační jednici.  

U kalkulování se uplatní kalkulačního členění nákladů, což jsou: 

- náklady, které jsou přičitatelné ke kalkulační jednici přímo, 

- náklady, které se přičítají ke kalkulační jednici nepřímo. 

 

V případě přičítání jednicových nákladů nenarazíme na žádné jiné problémy, jelikož 

vztah jednicových nákladů k určitému předmětu kalkulace je upraven vztahem příčinné 

souvislosti, a tudíž se náklady přičtou ke kalkulační jednici přímo. Jednicové náklady se 

v předběžné kalkulaci vyjadřují v naturálních normách spotřeby ekonomických zdrojů  

a v kalkulaci výsledné se jedná o reálnou spotřebu těchto zdrojů. 

Jiný postup je potřeba stanovit u přičítání režijních nákladů. Ty vznikají při výrobě 

celého sortimentu výkonů určitého podniku a není tedy možné u nich vysledovat 

příčinné spojení s určitým druhem či s určitou jednotkou výkonů podniku. Režijní 

náklady vznikají v kontextu s činností vnitropodnikových útvarů, kde probíhají řídící, 

správní a výrobní procesy. Režijní náklady se musí přičíst ke kalkulačním jednicím 

pouze nepřímo. 

 

Pro proces kalkulování jsou dostupné tyto metody kalkulace: 

- v nesdružených výrobách: 
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 metoda kalkulace dělením, 

 metoda kalkulace s poměrovými čísly, 

 metoda kalkulace přirážkové, 

- ve sdružených výrobách: 

 metoda kalkulace odčítací, 

 metoda kalkulace rozčítací.11 

 

Kalkulace dělením12 

Kalkulace dělením je jedna z nejjednodušších metod nákladové kalkulace. Tato metoda 

v základu měří náklady na jednotku výkonu jako prostý podíl celkových nákladů 

podniku a počtu jednotek výkonů. Tato podoba kalkulace se označuje jako prostá 

kalkulace dělením a lze ji použít pouze v odvětvích, kde se produkuje pouze jednotný 

produkt jako např. výroba elektřiny, distribuce energií, úprava vody nebo těžba dřeva, 

uhlí apod. Problém může být ten, že produkt může být homogenní, ale může se lišit 

např. způsobem jeho distribuce ke konkrétním zákazníkům. Náklady doprovodných 

služeb a ostatních vyvolaných činností mohou být odlišné v souvislosti k různým 

nákladovým objektům, než je samotný produkt.  

Postup této metody je následující. Nejprve se určí typický představitel výrobků, což je 

převážně nejběžnější výrobek, u kterého se stanoví ekvivalent nákladů rovný jedné.  

U dalších výrobků se dosadí ekvivalenční číslo přepočtem sledovaného měřitelného 

parametru k poměrovému číslu u klasického představitele. Další etapa je vypočtení 

sumy ekvivalentů a podle ní se určí náklady na jeden ekvivalent. Na závěr se vypočte 

náklad na výrobek tak, že se vynásobí náklady na ekvivalent ekvivalenčním číslem 

výrobku. 

 

Metoda kalkulace dělením s poměrovými čísly13 

Tato metoda se vyskytuje taktéž v homogenní výrobě s jedním typem výkonů, kde se 

však vzájemně jednotlivé výrobky liší od sebe technickým parametrem, např. 

rozměrem, dobou trvání technologického procesu, množstvím některé přísady apod. 

                                                 
11  HRADECKÝ, M. a kol. Manažerské účetnictví, s. 188. 
12  POPESKO, B. Moderní metody řízení nákladů, s. 62. 
13  HRADECKÝ, M. a kol. Manažerské účetnictví, s. 190. 
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Metoda přirážkové kalkulace14 

Je to metoda, která se v praxi používá nejčastěji. Použitelnost této metody je velmi 

široká. Využívá se v situaci, kdy podnik vyrábí různorodé výkony. Rozvrhová základna 

je mnohdy založena na určitém měřitelném přímém nákladu. Při výpočtu není potřeba 

evidovat nebo zjišťovat skoro žádné dodatečné informace, protože vše potřebné máme 

k dispozici buď v účetních případech, nebo v evidenci přímých nákladů výkonu. I tato 

metoda má své chyby, které spočívají především ve vzrůstající nepřesnosti zapříčiněné 

proporcionálním přiřazením režijních nákladů výrobku či službě. 

 

2.2.4 Struktura nákladů v kalkulaci 

Struktura nákladů výkonu je v každém podniku stanovena individuálně a nelze tedy 

určit strukturu, která by platila pro všechny účetní jednotky obecně. Jednotlivé položky 

nákladů jsou uspořádané v tzv. kalkulačními vzorci.15 

 

Struktura obecného kalkulačního vzorce je znázorněna v Tabulce 1. 

 

Tabulka 1: Obecný kalkulační vzorec16 

Pořadí Položka 

1 Přímý materiál 

2 Přímé mzdy 

3 Polotovary vlastní výroby 

4 Ostatní přímé náklady 

5 Výrobní režie 

VLASTNÍ NÁKLADY VÝROBY 

+ 

6 Zásobovací režie 

7 Správní režie 

VLASTNÍ NÁKLADY VÝKONU 

+ 

8 Přímé odbytové náklady 

9 Odbytová režie 

ÚPLNÉ VLASTNÍ NÁKLADY VÝKONU 

+ 

                                                 
14  POPESKO, B. Moderní metody řízení nákladů, s. 60 – 61. 
15  ČECHOVÁ, A. Manažerské účetnictví, s. 96. 
16  HANUŠOVÁ, H. Vnitropodnikové účetnictví, s. 101. 



24 

 

10 Zisk 

CENA VÝKONU 

 

Tento kalkulační vzorec není jednoznačně danou formou pro vykazování nákladů  

na jednici. Jedná se o způsob řazení nákladových položek. Všechny kalkulační vzorce 

jsou převládajícím prostředkem vnitropodnikového řízení.17 

 

Retrográdní kalkulační vzorec 

Vyjadřuje spojitost reálně kalkulovaných nákladů, průměrného zisku a dosažené ceny. 

Používá se v případě, kdy jsou náklady výkonu charakterizovány a kalkulovány jako 

rozdíl mezi cenou výkonu a očekávaným ziskem. Je to způsobeno tím, že mnoho 

organizací působí na velmi konkurenčních trzích a oddělují kalkulaci nákladů  

od kalkulace ceny výkonů. Podnik je tedy přinucen přijmout tržní cenu výkonu a tato 

cena se považuje jako východisko pro stanovení nákladů tohoto výkonu.18 Struktura 

retrográdního kalkulačního vzorce je uvedena v Tabulce 2. 

 

Tabulka 2: Retrográdní kalkulační vzorec19 

Pořadí Položka 

ZÁKLADNÍ CENA VÝKONU 

1 - dočasná cenová zvýhodnění 

2 - slevy zákazníkům: 

 
 množstevní 

 
 sezónní 

CENA PO ÚPRAVÁCH 

3 - náklady 

ZISK 

 

Kalkulace oddělující fixní a variabilní náklady 

Tento vzorec je upraven z retrográdního kalkulačního vzorce. Už z názvu vyplývá,  

že odděluje náklady ovlivněné změnami objemu výroby, tj. variabilní náklady,  

od fixních nákladů.20 Struktura toto vzorce je znázorněna v Tabulce 3. 

                                                 
17  HANUŠOVÁ, H. Vnitropodnikové účetnictví, s. 101. 
18  POPESKO, B. Moderní metody řízení nákladů, s. 59. 
19  HANUŠOVÁ, H. Vnitropodnikové účetnictví, s. 102. 
20  HANUŠOVÁ, H. Vnitropodnikové účetnictví, s. 102. 
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Tabulka 3: Kalkulace oddělující fixní a variabilní náklady21 

Pořadí Položka 

ZÁKLADNÍ CENA VÝKONU 

1 - dočasná cenová zvýhodnění 

2 - slevy zákazníkům: 

  množstevní 

  sezónní 

CENA PO ÚPRAVÁCH 

7 - variabilní náklady výrobku: 

8  přímý materiál 

9  přímé mzdy 

10  ostatní přímé náklady 

11  variabilní výrobní režie 

MARŽE - příspěvek na úhradu fixních nákladů a zisku 

13 - fixní náklady v průměru připadající na výrobek 

ZISK V PRŮMĚRU PŘIPADAJÍCÍ NA JEDEN VÝROBEK 

  

Oddělování kalkulování fixních a variabilních nákladů je hodně využíváno a je to dále 

rozvedeno v dynamickém kalkulačním vzorci. 22 

 

Kalkulační vzorec se stupňovitou marží23 

Je modifikován z kalkulace oddělující fixní a variabilní náklady. V tomto případě se 

fixní náklady neposuzují jako nedělitelný celek, ale alokují se dle příčinné souvislosti, 

tedy podle toho, jestli byly vyvolány např. druhem nebo skupinou výrobku, dílčí částí 

sortimentu nebo zda vznikly v provozu, dílně, závodu, podniku apod. V retrográdní 

podobě je tento vzorec vyjádřen Tabulkou 4. 

 

Tabulka 4: Kalkulační vzorec se stupňovitou marží24 

Pořadí Položka 

ZÁKLADNÍ CENA VÝKONU 

1 - dočasná cenová zvýhodnění 

2 - slevy zákazníkům: 

  množstevní 

                                                 
21  HANUŠOVÁ, H. Vnitropodnikové účetnictví, s. 102. 
22  KRÁL, B. a kol. Manažerské účetnictví, s. 137. 
23  HANUŠOVÁ, H. Vnitropodnikové účetnictví, s. 103. 
24  HANUŠOVÁ, H. Vnitropodnikové účetnictví, s. 103. 
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  sezónní 

CENA PO ÚPRAVÁCH 

3 - variabilní náklady výrobku: 

4  přímý materiál 

5  přímé mzdy 

6  ostatní přímé náklady 

7  variabilní výrobní režie 

MARŽE I 

8 - fixní náklady výrobkové 

MARŽE II 

9 - fixní náklady skupiny výrobků 

MARŽE III 

10 - fixní náklady střediskové 

MARŽE IV 

11 - fixní náklady podniku 

ZISK/ZTRÁTA připadající v průměru na jeden výrobek 

 

Typový kalkulační vzorec 

Je nejpoužívanějším kalkulačním vzorcem a používá se pro potřeby plánování nákladů  

a kontrolu rentability prováděných výkonů. Zahrnuje úplné náklady, které připadají  

na kalkulační jednici.25 Uspořádání položek v typovém kalkulačním vzorci je rozepsán 

v Tabulce 5. 

 

Tabulka 5: Typový kalkulační vzorec 

Pořadí Položka 

1 Přímý materiál 

2 Přímé mzdy 

3 Ostatní přímé náklady 

4 Výrobní režie 

 
VLASTNÍ NÁKLADY VÝROBY 

  + 

5 Správní režie 

 
VLASTNÍ NÁKLADY VÝKONU 

  + 

6 Odbytová režie 

 

ÚPLNÉ VLASTNÍ NÁKLADY 

VÝKONU 

                                                 
25  LANDA, M. Finanční a manažerské účetnictví podnikatelů, s. 286. 
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  + 

7 Zisk 

 
CENA VÝKONU 

 

V současné době má typový kalkulační vzorec formu, jež vychází ze vztahu nákladů 

k fázím reprodukčního procesu. Do určité míry je tato forma vhodná pro úvahy, které 

položky se mohou zahrnout do ocenění změny stavu vnitropodnikových zásob  

ve finančním a daňovém účetnictví.26 

 

Dynamická kalkulace27 

Základem pro tento vzorec je typový kalkulační vzorec. Tato kalkulace je rozšířena  

o informace, jak budou náklady ovlivněny změnami v objemu, resp. struktuře, 

prováděných výkonů v jednotlivých fázích. Struktura dynamického kalkulačního vzorce 

je rozvedena v Tabulce 6. 

 

Tabulka 6: Dynamický kalkulační vzorec28 

Pořadí Položka 

1 přímý (jednicový) materiál 

2 přímé (jednicové) mzdy 

3 ostatní přímé náklady 

PŘÍMÉ NÁKLADY CELKEM 

4 výrobní režie: 

5  variabilní 

6  fixní 

VLASTNÍ NÁKLADY VÝROBY 

7 správní režie: 

8  variabilní 

9  fixní 

VLASTNÍ NÁKLADY VÝKONU 

10 přímé jednicové odbytové náklady 

11 odbytová režie: 

12  variabilní 

13  fixní 

ÚPLNÉ VLASTNÍ NÁKLADY VÝKONU 

                                                 
26  KRÁL, B. a kol. Manažerské účetnictví, s. 134. 
27  HANUŠOVÁ, H. Vnitropodnikové účetnictví, s. 104. 
28  HANUŠOVÁ, H. Vnitropodnikové účetnictví, s. 104. 
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2.2.5 Položky typového kalkulačního vzorce29 

Mezi položky typového kalkulačního vzorce patří přímý materiál, přímé mzdy, ostatní 

přímé náklady, výrobní režie, správní režie, odbytová režie. 

 

Přímý materiál 

Jedná se o materiálové vstupy, které se mohou přímo vztáhnout na příslušnou 

kalkulační jednici. Jedná se o různé druhy surovin, jež vstupují do produkce 

kalkulovaného výkonu a jsou tak nedílnou součástí. Patří sem zejména suroviny, 

základní materiál, polotovary, pohonné hmoty, pomocný materiál, výrobní obaly apod. 

 

Přímé mzdy 

Jsou tvořeny hrubými mzdami dělníků souvisejících s kalkulovanými výkony. Další 

nákladová část je pak pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění placené 

zaměstnavatelem. Jako součást hrubé mzdy je základní mzda (úkolová, časová apod.)  

i prémie, odměny, příplatky ke mzdě. 

 

Ostatní přímé náklady 

Považují se za společné náklady, které vznikají ve výrobním středisku. Může jít 

například o odpisy dlouhodobého majetku, např. stroje, opravy, spotřebu energie. 

 

Výrobní režie 

Zahrnuje nákladové položky, které souvisí s řízením a obsluhou výroby a nelze je 

stanovit přímo na kalkulační jednici. Jedná se např. o režijní mzdy, opotřebení nástrojů, 

odpisy dlouhodobého investičního majetku, spotřeba energie, náklady na opravy, 

náklady na technický rozvoj nebo režijní materiál. 

 

Správní režie 

Představují náklady na řízení podniku jako celku. Může se jednat o osobní náklady 

řídících a administrativních pracovníků, odpisy správních budov, telefonní poplatky, 

nájemné, náklady na pojištění a další. 

                                                 
29  LANDA, M. Finanční a manažerské účetnictví podnikatelů, s. 286 – 287. 
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Odbytová režie 

Patří sem náklady spojené s prodejní činností. Jsou to náklady na propagaci, prodej, 

expedici a dopravu produktů či služeb. 

 

2.3 Náklady 

„Za náklady se považují prostředky vynaložené za účelem dosažení výnosů v rámci 

běžného účetního období. Náklady zároveň představují snížení ekonomického 

prospěchu, jež má za následek snížení aktiv nebo zvýšení závazků. Jsou měřítkem 

spotřeby a opotřebení majetku účetní jednotky a práce zaměstnanců. Jde o faktor, který 

rozhodujícím způsobem ovlivňuje efektivnost podniku.“30 

 

2.3.1 Pojetí nákladů z manažerského a účetního hlediska 

Nejprve, než budou náklady podrobněji rozebírány, je nutné objasnit, co to je náklad 

z hlediska manažerského a účetního. Náklady jsou brány z účetního a manažerského 

účetnictví rozdílně, jak je zřejmé z Obrázku 2.31 

 

 

 

Obrázek 2: Základní pojetí nákladů32 

                                                 
30  ÚČETNÍ KAVÁRNA. Účtová třída 5 - Náklady [online]. 
31  POPESKO, B. Moderní metody řízení nákladů, s. 32. 
32  POPESKO, B. Moderní metody řízení nákladů, s. 32. 
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Finanční pojetí nákladů33 

Zakládá se na aplikaci formy koloběhu prostředků. Východiskem je, že původním 

projevem nákladů je tržně ověřené vynaložení peněz a konečným významem je jejich 

tržně ověřená náhrada. 

Náklady ve finančním pojetí jsou vymezeny jako primárně vynaložené peníze  

na provedení určitých činností. Předpokládaná náhrada má zabezpečit návratnost 

vynaložených peněz, kde přebytek znamená zisk. Toto je základem pro zachování 

nominálního peněžního kapitálu.  

U finančního pojetí nákladů zejména platí, že spotřebované nebo využívané 

ekonomické zdroje mohou být jen takové, které mají jako podklad reálný výdej peněz. 

Jsou to zejména náklady vydávané v peněžní podobě, např. mzdy, a dále náklady, které 

odpovídají spotřebě či využití hmotných zdrojů a byly obstarány peněžně, jako např. 

spotřeba materiálu, odpisy hmotného investičního majetku apod. Nemohou zde být 

náklady, které nemají podobu peněžního vydání, např. vlastní goodwill34. 

 

Manažerské pojetí nákladů35 

V manažerském účetnictví se rozumí náklady jako hodnotově vyjádřené účelné 

vynaložení ekonomických zdrojů podniku, které souvisí s ekonomickou činností. Je to 

vynaložení nákladů, které je logické a přiměřené výsledku činnosti. Účelem vynaložení 

ekonomického zdroje je jeho zhodnocení při úzké spojitosti nákladů a výkonu. 

Manažerské účetnictví si mimo to všímá i mimořádných nákladů, kterými mohou být 

manka, placené nesmluvní pokuty, škody apod. Usiluje o zavádění takových opatření, 

aby tyto náklady vůbec nevznikaly. Pokouší se o snížení rizika jejich dopadu  

na samotný podnik a důsledky těchto působení se přiřazují k odpovědnosti pracovníků, 

již je zavinili. 

 

2.3.2 Členění nákladů 

Podmínkou, aby podnik řídil své náklady účinně, tak je nutné je podrobněji členit. Dílčí 

členění jsou důležitá nejen pro řízení, posuzování hospodárnosti a účinnosti, ale i pro 

                                                 
33  SCHROLL, R. Manažerské účetnictví, s. 51. 
34  Goodwill je rozdíl mezi tržní hodnotou firmy a aktivy obchodní společnosti, snížené o závazky. Jedná 

se např. o dobré vztahy se zákazníky, jméno firmy nebo zkušení zaměstnanci. 
35  PODNIKÁTOR. Pojetí nákladů podle finančního a manažerského účetnictví [online]. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Aktivum_(%C3%BA%C4%8Detnictv%C3%AD)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Obchodn%C3%AD_spole%C4%8Dnost
https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1vazek
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zam%C4%9Bstnanec
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jiné faktory je ovlivňující buď na podnikové, nebo vnitropodnikové úrovni. Jde 

především o tato členění: 

- druhové, 

- účelové, 

- dle závislosti na objemu prováděných výkonů, 

- z hlediska změn v podmínkách nákladového procesu, 

- dle toho, kolikrát byly vynaloženy v organizační jednotce. 

 

Mimo výše uvedených nákladů se náklady ještě dělí na: 

- interní a externí, 

- jednoduché a složené.36 

 

Druhové členění nákladů37 

V případě, že se náklady podrobněji člení při vstupu do reprodukčního procesu podniku 

z vnějšího okolí, tak se projevují v prvotní podobě jednotlivých druhů. Mezi základní 

nákladové druhy se považují spotřeba materiálu, spotřeba a použití externích prací  

a služeb, odpisy dlouhodobého majetku, mzdové a osobní náklady a finanční náklady. 

 

Tři základní vlastnosti jsou charakteristické pro vstupní nákladové druhy: 

- druhové náklady jsou z hlediska zobrazení prvotní, 

- jde o náklady externí, 

- z podrobnějšího hlediska v podniku to jsou náklady jednoduché. 

 

Význam druhového členění se zakládá na tom, že je informačním podkladem  

při zajišťování proporcí, stability a rovnováhy mezi potřebou těchto zdrojů v podniku  

a externím okolím, které je schopno je poskytnout. Mělo by reagovat na otázky,  

od koho, kdy a jak musí podnik zajistit energii, materiál, služby, lidské zdroje apod. 

Použití samostatného druhového členění na nižších vnitropodnikových úrovních  

pro řízení je však omezené. Důvodem je skutečnost, že toto členění nevyjadřuje příčinu 

vynaložených nákladů. 

                                                 
36  HANUŠOVÁ, H. Vnitropodnikové účetnictví, s. 46. 
37  KRÁL, B. a kol. Manažerské účetnictví, s. 69 – 70. 
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Účelové členění nákladů 

Charakteristickou vlastností nákladů je jejich účelovost, jelikož každý vznik nákladů 

musí být doložen skutečně vymezeným účelem. Finální výkony vystupují jako konečný 

účel vynaložení nákladů, které pak ukazují konečné nositele těchto nákladů, např. 

prodané zboží, vyrobené výrobky atd. 

Každý náklad má při svém vzniku jednoznačně vymezenou účelovost, jelikož účelovost 

prostupuje celým transformačním procesem. V tomto procesu se prolínají dvě linie 

průběhu nákladů. V první linii hovoříme o členění nákladů po linii výkonů. Ve druhé 

pak mluvíme o sledování nákladů po linii útvarů.38 

 

Aby mohl být určen vztah jednotlivých nákladových položek k podnikovým výkonům  

a jejich efektivnosti, lze použít několik různých členění. Prvním z těchto členění 

nákladů je na náklady technologické a náklady na obsluhu a řízení. 

V případě technologických nákladů se jedná se o náklady, které jsou výhradně vyvolány 

nějakou technologií či s ní určitým způsobem účelově související. Může se jednat např. 

o náklad na spotřebu určitého množství materiálu nebo kvality. 

Náklady na obsluhu patří do druhé skupiny nákladů. Jak již název napovídá, slouží 

k zajištění doprovodných činností technologického procesu. Mohou to být náklady  

na spotřebu energie v kancelářích, náklady na vytápění budov nebo také mzdy 

administrativních pracovníků.39 

 

Velmi důležité je pro rozhodovací proces vyjádřit náklady ve vztahu ke konkrétnímu 

výkonu nebo jednici. Dle tohoto můžeme náklady rozčlenit na jednicové a režijní. 

Náklady jednicové jsou součástí nákladů technologických, které nejen souvisí 

s technologickým procesem samotným, ale i přímo s jednotkou prováděného výkonu, 

jakou může být jeden výrobek. 

Náklady režijní na druhé straně obsahují v sobě náklady na obsluhu a řízení a část 

nákladů technologických, které nesouvisí s jednotkou výkonu, ale s technologickým 

procesem. Jsou to náklady, které není možné snadným způsobem vztáhnout  

ke konkrétní činnosti nebo výkonu.40 

                                                 
38  SCHROLL, R. Manažerské účetnictví, s. 63. 
39  POPESKO, B. Moderní metody řízení nákladů, s. 37 – 38. 
40  POPESKO, B. Moderní metody řízení nákladů, s. 37 – 38. 
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Náklady dle závislosti na objemu prováděných výkonů41 

Toto členění je vnímáno jako jeden z podstatných nástrojů řízení nákladů. Bývá 

považováno za speciální nástroj manažerského účetnictví, jelikož na rozdíl  

od předchozích klasifikací, které se zabývaly v podstatě na náklady minulé, resp. 

spotřebované, je úmyslem členění se zaměřit na zkoumání chování nákladů  

za předpokladu odlišných variant objemu budoucích výkonů. Jeden z hlavních nástrojů 

pro tvorbu manažerských rozhodnutí je poznat, jak budou náklady reagovat na změnu 

v objemu výkonů. V praxi může být objem výkonů měřen širokou škálou ukazatelů jako 

např. počtem vyrobených a prodaných kusů, odpracovaných hodin, ujetých kilometrů. 

Podnik by měl být schopný umět odhadnout náklady a příjmy při různých úrovních 

objemů výkonů. V rámci tohoto členění se rozlišují základní skupiny nákladů  

na variabilní fixní a smíšené. 

 

Variabilní náklady 

Lze definovat jako náklady, u kterých se výše mění v závislosti na objemu prováděných 

výkonů. Jejich charakteristikou je, že musí být stále vynakládány na každou další 

jednotku objemu. Podle pohybu těchto dodatečných vkladů rozdělujeme variabilní 

náklady na: 

- proporcionální, 

- podproporcionální, 

- nadproporcionální. 

 

Výše proporcionálních nákladů se mění s objemem přímo úměrně. Každá další jednotka 

objemu přírůstku nákladů je stále stejná. Proto jsou průměrné náklady v celém intervalu 

konstantní. Proporcionální náklady jsou typické pro rutinní opakované procesy. 

Podproporcionální náklady se zvyšují ve své absolutní výši se stoupajícím objemem. 

Přírůstkové náklady každé následující jednotky objemu se postupně snižují. Průměrné 

náklady, které byly vypočteny ve zkoumaném intervalu, klesají a projevují se jako 

náklady degresivní, což signalizuje rostoucí úroveň hospodárnosti. 

Nadproporcionální náklady se mění v rychlejším tempu v závislosti na změně objemu 

výkonů a během zvyšování objemu mají přírůstkové náklady vyšší hodnotu u každé 

                                                 
41  POPESKO, B. Moderní metody řízení nákladů, s. 39 – 41. 
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další jednotky. Rostou a projevují se jako náklady progresivní v rámci zkoumaného 

intervalu. 

 

Průběh jednotlivých typů variabilních nákladů je znázorněn na Obrázku 3. 

 

 

Obrázek 3: Průběh jednotlivých variabilních nákladů42 

 

Fixní náklady 

Fixní náklady jsou náklady, které zůstávají neměnné při odlišných hladinách aktivity 

podniku v průběhu daného časového období. Jako příkladem to mohou být odpisy 

budov, leasing automobilů, mzdy manažerů apod. Jejich charakteristikou je, že celkové 

fixní náklady zůstávají při určitých úrovních aktivity podniku konstantní, kdežto 

jednotkové fixní náklady (náklady připadající na jednotku produkce) se s růstem 

objemu výkonu podniku snižují. 

 

Smíšené náklady 

Zahrnují jak fixní podíl nezávislý na změně objemu výroby, tak i podíl variabilní měnící 

se s objemem výroby. Příkladem smíšených nákladů mohou být náklady na opravu  

a údržbu, kde fixní část je vyvolána potřebou stavu pohotovosti výrobního zařízení 

a variabilní část souvisí s objemem výroby na příslušném výrobním zařízení.43 

                                                 
42  SCHROLL, R. a kol. Manažerské účetnictví, s. 69. 
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2.4 Jak kalkulovat služby44 

Poskytovatelé služeb potřebují přesné a relevantní informace o nákladech k přežití 

společnosti ve zvyšujícím se konkurenčním prostředí. Informace o nákladech jsou 

vázány na řízení nákladů, hodnocení výkonnosti, oceňování a v neposlední řadě 

na ziskovosti. Nicméně, nákladové účetnictví se tradičně zaměřuje na výrobu. O této 

problematice je velké množství materiálů na to, jak rozvíjet a analyzovat náklady 

ve výrobním uspořádání, avšak podstatně méně informací je na kalkulační praktiky 

ve službách. Základním předpokladem je, že výrobní a nákladové podmínky lze snadno 

aplikovat na odvětví služeb. 

Rostoucí zájem kalkulací v oblasti služeb mezi účetními profesionály je úzce spjato 

s popularitou Activity-Based-Costing (ABC), která poskytuje užitečný rámec 

k analyzování a porozumění nákladů na služby. Nicméně tradiční kalkulační postupy 

mohou být celkem úspěšně aplikovány na poskytovatele služeb. 

 

Služby společností jsou většinou více pracné, než je tomu u výroby. Poskytovatelé 

služeb investují významné prostředky do rozvoje tvorby norem výkonů práce, které 

nejsou tak často efektivní k definování přesných odběratelsko-dodavatelských vztahů 

v prostředí služeb. 

 

2.4.1 Využití kapacit 

Poskytovatelé služeb mohou mít plánovanou úroveň služeb nebo kapacit, tedy z jak 

velké části jsou tyto kapacity stanoveny od požadavků a potřeb zákazníků. Proto se 

náklady na poskytování služeb budou vždy zahrnovat do části nevyužitých kapacit, 

které jsou nezbytné pro řízení proměnlivosti přání zákazníka. Poskytovatelé služeb 

zastupují složitější kalkulační prostředí, než mají výrobci. Ceny objektů jsou náročnější 

na definování odběratelsko-dodavatelských vztahů a nejsou tak často dobře nastavené. 

Nicméně stejné kalkulační principy, jež jsou využity ve výrobních organizacích, mohou 

být aplikovány do společností poskytujících služby. 

 

                                                                                                                                               
43  POPESKO, B. Moderní metody řízení nákladů, s. 41. 
44 OLIVER, Lianabel. The cost management toolbox: a manager's guide to controlling costs and     

boosting profits. s. 179 – 187. 
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2.4.2 Rozvíjení nákladů ve službách 

Obecný přístup ke kalkulacím je dobrým začátečním bodem k vypracování nákladů  

na běžnou činnost. Pomůže porozumět, jaké služby jsou potřeba ke kalkulaci  

a proč. Jaké informace budou využity a jaká přesnost je požadována? Náklady na služby 

mají stejné základní části jako jejich výrobní protějšky, např. práce, materiál a režijní 

náklady. Práce a režijní náklady jsou obvykle významné nákladové položky. Materiál 

může, nebo nemusí být významný, záleží na typu poskytované služby. 

Kalkulační systém shrnuje náklady na běžnou činnost do pěti hlavních složek: práce 

lidí, materiály a dodávky, technologické náklady, náklady kapacit a další režijní náklady 

na služby. Tato klasifikace umožňuje manažerům zaměřit se na ty nákladové položky, 

které jsou nejvýznamnější pro jejich organizaci. Šestifázový kalkulační proces  

pro podniky poskytující služby je následující: 

- identifikace položek, které mají být kalkulovány, 

- rozčlenění nákladů podle hlavních kategorií, 

- určení přímých nákladů, 

- identifikování nepřímých nákladů, 

- přiražení nepřímých nákladů, 

- kalkulace celkových nákladů služeb. 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉ SITUACE 

Pomocí literární rešerše jsou vytvořeny předpoklady pro zpracování analýzy současné 

situace společnosti Technika Rokytnice, s. r. o. Nachází se zde představení společnosti  

a její historie, popis, předmět podnikání, analýza podnikových položek (nákladů, tržeb, 

výsledků hospodaření). V této části diplomové práce je navržen vhodný kalkulační 

vzorec nákladů na dva druhy sportovních hřišť pro danou společnost. Nejprve jsou 

stanoveny jednotlivé položky kalkulačního vzorce, které s daným sportovištěm souvisí.  

Na základě těchto částí je vytvořen úplný kalkulační vzorec. V analýze u vybraných 

částí, tedy u nákladů, tržeb a výsledku hospodaření se stanoví pomocí statistických 

metod trendy vývoje a následně se provede jejich předpověď na rok 2016  

a 2017. Na určení nejvýznamnějších nákladů a tržeb ovlivňující výsledek hospodaření 

je použita Paretova analýza. 

 

3.1 Představení společnosti45 

Název: Technika Rokytnice, s. r. o. 

Právní forma: společnost s ručením omezeným 

Sídlo: Rokytnice v Orlických horách 25, PSČ 517 61, Rokytnice v Orlických horách 

IČO: 60111372 

Datum zápisu do OR: 1. ledna 1994 

Základní kapitál: 100 000 Kč 

Internetové stránky: www.technikarokytnice.cz 

 

Společnost Technika Rokytnice, s. r. o. má 2 společníky, a to Ing. Jana Luňáka  

a Ladislava Kopeckého. Společníci jsou oprávněni jednat navenek a podepisovat  

za ni jménem společnosti každý samostatně. Základní kapitál ve výši 100 000 Kč je 

splacen, každý ze společníků vložil do společnosti kapitál ve výši 50 000 Kč. 

 

Předmětem podnikání podle společenské smlouvy je: 

- výroba a opravy zemědělských strojů a zařízení, 

                                                 
45  Veřejný rejstřík a Sbírka listin. Výpis z obchodního rejstříku [online]. 
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- opravy motorových vozidel, 

- ubytovací služby, 

- zemní práce a terénní úpravy. 

 

Společnost je rozdělená na dvě divize: 

- I. divize (v areálu firmy): 

o opravy a úpravy stavebních, lesních a zemědělských strojů, 

o servis nákladních a osobních automobilů, 

o prodej štěrků, písků a paliva. 

 

- II. divize (A-z sporting): 

o výstavbou a rekonstrukcí sportovních areálů, 

o zemními pracemi (pokládkou antukových i umělých povrchů), 

o realizací tenisových kurtů, školních a víceúčelových hřišť, parků  

a zahrad. 

 

3.2 Historie Technika Rokytnice, s. r. o. 

Společnost byla založena a zapsána do OR dne 1. ledna 1994 panem Ing. Janem 

Luňákem a panem Ladislavem Kopeckým. Sídlem společnosti se stal bývalý státní 

statek v Rokytnici v Orlických horách, který patřil pod správu družstva v Kostelci  

nad Orlicí. Fotografie sídla společnosti je ukázána na Obrázku 4. 

Hlavním zlomem ve vývoji společnosti byly roky 1998 – 2000. V těchto letech se 

společnost vypracovala v oblasti, která je analyzovaná diplomovou prací, a to realizací 

sportovních hřišť. V těchto letech došlo ve Vamberku k záplavám třech tenisových 

kurtů, které jsou přímo u řeky. Společnost tak dostala příležitost, aby tyto kurty 

zrekonstruovala, včetně těžby bláta, přípravy podloží a úpravy antuky. Společnost 

Technika Rokytnice, s. r. o. na takovouto zakázku nebyla připravená z hlediska 

techniky, strojů, stanovených postupů, kontaktů na dodavatele atd. Vzhledem k tomu, 

že společnost zvládla zakázku v požadované kvalitě, termínech a ceně, vybudovala si 

jméno v královehradeckém regionu a od této doby společnost začala dostávat zakázky 

bez náročného vyhledávání pracovních příležitostí. Technika Rokytnice, s. r. o. si 

všechny své stroje a nářadí sestavovala sama podle potřeb prací a znalostí společníků. 
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Dnes společnost provádí celé zakázky nebo ve výjimečných případech se stává 

subdodavatelem prací, nicméně existuje reálná obava z přijetí subdodávek vzhledem 

k možnosti platební neschopnosti odběratele.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4: Budova sídla společnosti46 

 

3.3 Organizační struktura společnosti 

Na Obrázku 5 je znázorněna struktura společnosti, ze které je zřejmé, že společnost se 

dvěma jednateli má ještě 2 zaměstnance. 

 

 

Obrázek 5: Organizační struktura Technika Rokytnice, s. r. o.47 

                                                 
46  TECHNIKA ROKYTNICE, S.R.O. Firmy.cz [online]. 
47  Vlastní zpracování 

Technika Rokytnice, s. r. o.

Ing. Jan 
Luňák

Ladislav 
Kopecký

1. 
zaměstnanec

2. 
zaměstnanec
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3.4 Popis realizace antukového hřiště a umělého trávníku podnikem 

Sportovní hřiště mohou mít různé typy povrchů, avšak společnost se zaměřuje převážně 

na antuková hřiště a hřiště s umělým trávníkem. Proto v následujících dvou kapitolách 

je představena realizace těchto vybraných hřišť.  

 

3.4.1 Antukové hřiště 

Výstavba antukového hřiště by měla probíhat mimo zimní měsíce. Společnost  

před zahájením prací si musí zmapovat místo realizace hřiště a zjistit současný stav 

např., zda bude hřiště ve svahu, jaké podloží je v místě apod. V případě špatného 

podloží je důležité provést vybagrování terénu pomocí bagru nebo universálního 

nakladače. Začištění krajů již provádí samotní pracovníci pomocí lopat. Důležitá jsou 

místa pro umístění sloupků. Kolem hřiště jich bývá přibližně 44. Oddělení samotného 

hřiště od ostatních ploch se provádí prostřednictvím fólie nebo obrubníku. 

Následnou činností je pokládání drenážní vrstvy, načež dochází i k její úpravě. Tyto 

vrstvy jsou skládány od nejhrubšího štěrku až po ten nejjemnější, tedy štěrkový prach. 

Nejhrubší vrstva se tak skládá ze štěrku, jehož hrubost je 32 - 63 mm. Na tuto vrstvu se 

pokládá štěrk menší, jehož velikost je 11 - 22 mm. Další úrovní je štěrk o rozměrech  

4 - 8 mm, na který patří vrstva tzv. prachu o rozměru 0 - 4 mm. Tyto vrstvy do sebe 

zapadají a vzniká tak pevný povrch, který je pro ucelení zválcován. Na tuto 

uválcovanou plochu se pokládá škvára, která může být smísena s jílem. Označení  

pro směs škváry a jílu je patentní deska, která slouží k pružnosti povrchu. Na dokončení 

plochy se umisťuje vrstva antuky, jejíž výška by měla být min. 2,5 cm vysoká. Finální 

částí jsou dokončovací práce, kterými mohou být betonování sloupků pro sítě, vytyčení 

hracího pole apod. 

Hlavním úkolem tohoto souvrství je propustnost vody při dlouhodobějších deštích  

a zároveň zadržování vláhy v teplých a suchých dnech, kdy se musí hřiště zalévat 

vodou. Další výhodou antuky je její dobrý skluz, protože hráč při pádu není poraněn 

tak, jako na jiném povrchu. 

 

3.4.2 Umělý trávník 

Příprava před pokládáním vrstev umělého trávníku je stejná jako u antukového hřiště. 

Opět se opakuje zmapování situace na místě, kde má do budoucna být umělý trávník. 
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Další neodmyslitelná část při realizace hřiště s umělým trávníkem je pokládka 

drenážních vrstev, která se taktéž shoduje s realizací antukového hřiště. Důležité je zde 

rovněž uválcování. Velmi náročnou částí tohoto procesu je rovnání povrchu, který může 

být v rámci odchylky 1 až max. 2 cm rozdílný. Štěrkový prach, který je na předposlední 

vrstvě se musí řádně prolít vodou, jelikož každý kus štěrku se usadí jinak. Tento mokrý 

povrch se nechá do druhého dne uschnout a proces se opakuje ještě dvakrát. Druhý den 

se dolaďují nesrovnalosti a opět se plocha prolévá vodou a nechává se do třetího dne 

vyschnout. Povrch, který se třetí den kontroluje, zda je už pevný a připomíná betonovou 

plochu. K urovnání tohoto povrchu dochází pomocí hrablí speciálně vyrobených 

společností, kde hrabla jsou různých velikostí – 4, 5 nebo 6 m dlouhá. Na tento 

dokonale vyrovnaný povrch se pokládá umělý trávník, který existuje ve 20 různých 

druzích lišících se barvě, v počtu chlupů na m2 a výšky chlupů. Čáry, které označují 

hrací pole, nejsou malované, ale také se jedná o umělý trávník, jenž je vyřezán z jinak 

barevného koberce a vlepován do již položeného trávníku. Posledním krokem je 

zasypání trávníku velmi jemným pískem, který se dostane mezi chlupy, a díky tomu 

chlupy umělého trávníků neslehnou. Přibližně se odhaduje 20 tun písku na běžné 

fotbalové hřiště. Tento písek musí být naprosto suchý, aby bez problému zapadl. Pokud 

společnost nemá k dispozici suchý písek, lze jej zakoupit. Ten je dvojnásobně až 

trojnásobně dražší. Dohromady tyto drenážní vrstvy jsou 35 cm vysoké, což může být 

až 350 tun materiálu na jednom hřišti. Celková doba výstavby trvá 1 až 2 měsíce plus 1 

měsíc na dokončovací práce, které mohou být např. umísťování lamp, stavění plotů, 

řešení rozvodů a pokládka chodníků. 

 

3.5 Kalkulace 

Kalkulace v analyzované společnosti je zaměřena na náklady výše zmíněných 

dokončených sportovišť. 

Po konzultaci s majiteli společnosti a účetní bylo zjištěno, že tato společnost nemá 

zaveden žádný kalkulační systém a své náklady počítá pomocí logických odhadů  

a zkušeností. 

Pro aktuální potřeby společnosti Technika Rokytnice, s. r. o. byl vybrán nejvíce se 

hodící typový kalkulační vzorec, který je uveden v literární rešerši jako jeden 
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z možných, jak lze náklady firmy počítat. Do budoucna je možné, že společnost by 

mohla využít i další kalkulační vzorce, které jsou v této práci uvedeny. 

 

Kalkulace prováděných nákladů je seřazena podle položek uvedených v typovém 

kalkulačním vzorci. U jednotlivých bodů jsou vypsány všechny náklady, které k dané 

položce patří. Na konci kapitoly je znázorněn a vyčíslen celý vzorec a spočítán zisk na 

jednotlivá hřiště. Tato kalkulace hřišť je brána z hlediska podkladových vrstev48, 

samotného povrchu49 a jeho úprav. Doplňky jako jsou např. ochranné sítě, lampy, 

lavičky a jiné, jež jsou reálně nedílnou součástí hřiště, zde nebudou brány v úvahu. 

 

3.5.1 Přímý materiál 

Z hlediska různorodosti jednotlivých typů sportovišť je přímý materiál rozdělen pro 

konkrétní zakázky. Jedná se o vstupy, které jsou přesně vyčíslitelné, a lze z nich složit 

kalkulační vzorec. Přímý materiál je uveden pro dokončený projekt antukového hřiště 

na nohejbal v obci Vlčkovice a jednotlivě pro víceúčelové hřiště s umělým trávníkem 

v obci Lhota pod Hořičkami. 

 

Antukové hřiště na nohejbal v obci Vlčkovice (Pardubický kraj) 

Podle podkladů poskytnutých společností je vždy přímý materiál odebírán od 

dodavatelů, kteří jsou od místa staveniště nejblíže. Vyhledávání těchto dodavatelů, jako 

jsou např. štěrkovny a pískovny, se provádí pomocí internetových stránek, kde podnik 

zadá místo stavby a na mapě se zobrazí nejbližší dodavatelé. Ti jsou seřazeni  

od nejbližšího po nejvzdálenější a zároveň dochází k posouzení dalších faktorů jako 

např. zkušenost s dodavatelem z minulých zakázek, cena a dostupnost. 

 

Materiál 

V Tabulce 7 je uveden potřebný materiál pro výstavbu antukového hřiště v obci 

Vlčkovice. Ten je seřazen po vrstvách, po kterých se pokládá od základu. Rozměr 

tohoto hřiště je 30 × 30 m. 

 

                                                 
48  Myšleno štěrk a písek 
49  Myšleno umělý trávník a antuka 
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Tabulka 7: Cena na materiál – antukové hřiště50, 51, 52 

 

Dle tabulky zpracované v MS Excel je zřejmé, že suma celkových nákladů na materiál 

antukového hřiště je v částce 184 500 Kč. Cena za měrnou jednotku je převzata 

z internetových stránek dodavatele. Pro převod potřebného množství z m3 na tuny byl 

využit poměr 1 m3 = 1,5 t pro štěrkodrť. 

 

Doprava 

Po výpočtu nákladů na jednotlivé materiály je nutné spočítat další náklady, které souvisí 

s výstavbou sportoviště a jejich hodnota je zakomponovaná v ceně služby. Jedná se  

o dopravu těchto materiálů z lomů, pískoven, štěrkoven na místo stavby. Doprava 

materiálů je zajištěna vlastním sklápěcím návěsem, který převeze najednou 12 t 

materiálu. 

Hlavním dodavatelem je společnost SPV Beton sídlící v Žamberku, která byla vybrána 

jako nejvhodnější pro dodávku potřebných materiálů. Rozhodujícím parametrem byla  

i vzdálenosti, která činí mezi oběma obcemi 13,2 km.53 

 

                                                 
50  SPV BETON. Beton, písek, kamenivo včetně dopravy [online]. 
51  DESTRO. Ceník štěrku - kameniva, zpracování odpadů, autodopravy aj. [online]. 
52  CIHELNA VYSOKÉ MÝTO, S. R. O. Antuka - výroba a prodej [online]. 
53  MAPY.CZ [online]. 

Druh materiálu 

(vrstva) 

Měrná 

jednotka 

Cena za 

MJ (v Kč) 

Potřebné 

množství 

(m3) 

Množství 

převedené 

na tuny 

Cena bez 

DPH 

(v Kč) 

Drť 32 - 63 mm 

(15 cm) 
m3 530,0 135 205 71 550,0 

Drť 16 - 32 mm 

(10 cm) 
m3 470,0 90 135 42 300,0 

Drť 4 - 8 mm  

(5 cm) 
m3 680,0 45 70 30 600,0 

Písek 0 - 4 mm 

(2,5 cm) 
m3 380,0 23 35 8 550,0 

Škvára (10 cm) m3 100,0 90 135 9 000,0 

Antuka standard 

(2,5 cm) 
m3 1 000,0 23 35 22 500,0 

Suma —  — 405 615 184 500,0 
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Pro vyčíslení nákladů na dovoz materiálu na stavbu je nutné vyhledat ceny nafty 

za období, ve kterém byl projekt realizován, a to za březen až květen roku 2015, což 

znázorňuje Tabulka 8. 

 

Tabulka 8: Cena nafty za březen - květen 201554 

Datum 2.3. 7.3. 18.3. 25.3. 31.3. 1.4. 7.4. 18.4. 25.4. 30.4. 

Nafta 30,86 31,15 31,45 31,48 31,48 31,49 31,47 31,57 31,88 32,07 

Datum 1.5. 8.5. 17.5. 22.5 31.5. Průměr 

Nafta 32,14 32,23 32,32 32,33 32,37 31,75 

 

Průměrná cena pohonných hmot za dané období je 31,75 Kč včetně DPH. Vzhledem  

ke všem cenám pro výpočty bez DPH činí průměrná cena za naftu 26,23 Kč. 

 

V Tabulce 9 je uvedeno množství potřebného materiálu v tunách, vzdálenost obcí  

a počet ujetých kilometrů celkem, aby bylo možné spočítat náklady na dopravu.  

Dle dostupných informací poskytnutých společností je spotřeba sklápěcího návěsu 

průměrně 40 l nafty na 100 km, z čehož vyplývá, že cena pohonných hmot na 1 km je 

10,49 Kč. 

 

 Tabulka 9: Cena za dopravu – antukové hřiště55  

Doprava 

Množství 

materiálu 

(tuny) 

Obousměrná 

cesta (km) 

Počet km 

celkem 

Cena celkem 

bez DPH (v Kč) 

Drť 32 - 63 mm  205 26,4 475,2 4 985,0 

Drť 16 – 32 135 26,4 316,8 3 323,0 

Drť 4 - 8 mm  70 26,4 158,4  1 662,0 

Písek 0 - 4 mm 35 26,4 79,2 831,0 

Škvára 135 154,0 1 848,0 19 386,0 

Antuka standard 35 88,0 264,0 2 769,0 

Celkem 615 347,6 3 141,6 32 956,0 

 

Celková cena za dopravu na tomto projektu je ve výši cca 32 965 Kč. Škvára byla 

dovážena z Opatovic nad Labem a antuka byla dovážena z Vysokého Mýta, proto je zde 

                                                 
54  KURZYCZ. Vývoj ceny benzínu, nafty, aktuální cena a podrobný graf [online]. 
55  Vlastní zpracování 
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počítána delší dojezdová vzdálenost. V celkově ujetých kilometrem je zohledněna 

kapacita sklápěcího návěsu. 

Kdyby se podniku naskytly problémy a nemohl by využít sklápěcí návěs pro přepravu 

všech materiálů, mohl by využít dopravu poskytující podnikem SPV Beton v Žamberku. 

Předpokladem je, že dopravní prostředek bude mít stejnou kapacitu pro náklad 

materiálu. V tomto případě by musela společnost zaplatit za 2 složky,  

a to složku časovou za 15 minut využití vozidla a složku kilometrovou (vzdálenostní). 

Časová složka je zpoplatněna 165 Kč/15 min. a složku kilometrovou lze dle ceníku 

firmy SPV Beton využít za 39 Kč/km. V přepočtu by bylo třeba využít vozidlo firmy 

SPV Beton na dovoz materiálu na stavbu po dobu 20 hodin a celkem se najezdí 

přibližně 1 050 km. Celkem za zprostředkování dopravy by společnost zaplatila cca 

54 150 Kč. Doprava zprostředkovaná společností SPV Beton by se prodražila téměř 

dvojnásobně. 

 

Vodné 

V případě dostupnosti vodního zdroje by byly náklady za vodné 0 Kč. Pokud by se 

stavba hřiště nenacházela u řeky nebo potoka, musela by se k přímému materiálu přičíst 

i cena protočené vody, což je náš případ. Vodné v okrese Jablonné nad Orlicí je 29,42 

Kč/m3 56. Společnost Technika Rokytnice, s. r. o. uvedla, že spotřeba vody na dokončení 

antukového hřiště je přibližně 100 m3. Hřiště se kropí nejméně 3x pro nejkvalitnější 

urovnání, tudíž spotřeba vody min. 300 m3. V takovém případě je cena za vodné ve výši 

8 826 Kč bez DPH. 

 

Celková cena za přímý materiál je součtem částek za materiál 184 500 Kč + dopravu 

 32 956 Kč + vodné 8 826 Kč, což je 226 282 Kč. 

 

Víceúčelové hřiště s umělým trávníkem v obci Lhota pod Hořičkami 

Společnost Technika Rokytnice, s. r. o. v roce 2015 také realizovala hřiště s umělým 

trávníkem o velikosti 20 × 40 m s hracím polem o rozměru 18 × 36 m. Společnost 

postupuje při výběru dodavatelů stejným způsobem jako u antukového hřiště, a to 

pomocí internetu. Obrubníky se objednávají u prověřené společnosti BEST, která má 

                                                 
56  NAŠE VODA. Vodné a stočné 2015: přehled cen jednotlivých společností [online]. 
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nejbližší pobočku v Červeném Kostelci a jejíž vzdálenost od místa výstavby hřiště je 

13,2 km.  

 

Materiál 

Materiály se téměř shodují s výstavbou antukového hřiště na nohejbal v obci Vlčkovice. 

Rozšíření je v tomto případě o beton, který je potřebný na uložení betonových 

obrubníků a jejich obetonování, o trávník z umělých vláken a křemičitý písek. Všechny 

materiály a jejich ceny jsou uvedeny v Tabulce 10.  

 

Tabulka 10: Ceny materiálu – umělý trávník57, 58, 59, 60 

Druh materiálu 

(vrstva) 

Měrná 

jednotka 

Cena za 

MJ v Kč 

Potřebné 

množství  

Přepočítané 

množství  

na tuny 

Cena bez 

DPH (v Kč) 

Beton pro podklad 

(20 cm) 
m3 1 358,0 10,0 15,0 13 580,0 

Beton pro 

obetonování 

obrubníků 

m3 1 358,0 5,0 7,5 6 790,0 

Obrubníky BEST 

Linea II 
m 79,0 120,0 — 9 480,0 

Drť 32 - 63 mm  

(15 cm) 
m3 210,0 120,0 180,0 25 200,0 

Drť 11 - 22 mm 

(10 cm) 
m3 394,0 80,0 120,0 31 520,0 

Drť 4 - 8 mm 

(7 cm) 
m3 320,0 60,0 90,0 19 200,0 

Písek 0 - 4 mm 

(3 cm) 
m3 149,0 25,0 37,5 3 725,0 

Umělý trávník 

4Play (2 cm) 
m2 336,0 840,0 — 282 240,0 

Křemičitý písek 

(1,8 cm) 
m3 504,0 15,0 22,5 7 560,0 

Suma — — — 472,5 399 295,0 

 

Množství obrubníků se odvíjí od obvodu hřiště, což je 120 m a délky betonového 

obrubníku, obvykle 1 m dlouhého. Umělý trávník se prodává jako koberec,  

                                                 
57 BETOSTAV trans&prefabeton. Ceník - cena betonu, betonových směsí, dopravy, čerpání a služeb 

platný od 1. 5. 2013 [online]. 
58  BEST. BEST - PARKAN® I, II [online]. 
59  BETON SERVER. CEMEX Sand, k.s. - Štěrkovna Smiřice [online].  
60  B+P, DĚTSKÁ A SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ. Umělé trávníky zasypávané pískem [online]. 
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a to buď na jednotku běžného metru, nebo metru čtverečního. Umělého trávníku je třeba 

objednat více, než je výměra celého povrchu, která má být trávníkem pokrytá, z důvodu 

potřeby vyřezávání a vlepování barevných pruhů trávníků určených pro ohraničení 

hracího pole. Trávník se objednává v barvách zelené, bílé, žluté a červené.  

Došlo k přepočtu materiálu z m3 na tuny a to poměrem, že 1 m3 se rovná přibližně 1,5 t. 

 

Doprava 

Aby bylo možné vyčíslit spotřebu nafty v korunách na akci ve Lhotě pod Hořičkami, 

musí se zjistit její cena za měsíce červen až srpen 2015, kdy byla akce prováděna. 

Následně bude možné provést konečný výpočet spotřeby nafty v Kč. Výpočet bude 

prováděn stejným způsobem jako u již uvedeného antukového hřiště ve Vlčkovicích.  

 

Tabulka 11: Ceny nafty za červen - srpen 201561 

Datum 1.6. 7.6. 17.6. 24.6. 30.6. 2.7. 7.7. 16.7. 24.7. 30.7. 

Nafta 32,34 32,40 32,34 32,32 32,22 32,20 32,15 31,98 31,64 31,41 

Datum 1.8. 8.8. 15.8. 24.8. 31.8. Průměr 

Nafta 31,40 31,00 30,57 30,22 29,96 31,61 

 

Průměrná cena pohonných hmot za dané období je 31,61 Kč včetně DPH dle Tabulky 

11. Vzhledem ke všem cenám pro výpočty bez DPH činí průměrná cena za naftu 26,13 

Kč. 

Doprava je opět počítána sklápěcím návěsem o spotřebě 40 l na 100 km. Cena na 1 km 

činí 10,45 Kč. 

Souhrn nákladů za dopravu uvádí Tabulka 12. 

 

Tabulka 12: Cena dopravy – umělý trávník62  

Doprava 
Množství 

materiálu 

Obousměrná 

cesta (km) 

Počet km 

celkem 

Cena  

bez DPH (v Kč) 

Beton (na podklad) 10,0 m3 14,6 29,2 305,0 

Beton (na obrubníky) 5,0 m3 14,6 14,6 153,0 

Obrubníky 120,0 m  26,4 26,4 276,0 

Drť 32 - 63 mm 120,0 m3 64,8 972,0 10 159,0 

                                                 
61  KURZYCZ. Vývoj ceny benzínu, nafty, aktuální cena a podrobný graf [online]. 
62  Vlastní zpracování 
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Drť 11 - 22 mm 80,0 m3 64,8 648,0 6 773,0 

Drť 4 - 8 mm  60,0 m3 64,8 518,4 5 418,0 

Písek 0 - 4 mm 25,0 m3 64,8 259,2 2 709,0 

Umělý trávník 840,0 m2 25,4 25,4 265,0 

Křemičitý písek 15,0 m3 25,4 50,8 531,0 

Celkem — 365,6 2 544,0 26 590,0 

 

Místa dodavatelů materiálů se v tomto případě liší. Beton pro obklad i pro obrubníky 

byl dovážen z Nového Města nad Metují, štěrk a písek byl dovážen ze Smiřic. 

Obrubníky, křemičitý písek a umělý trávník byly dovezeny z Červeného Kostelce. 

Náklady celkem na dopravu u hřiště s umělým trávníkem jsou ve výši 26 590 Kč. 

 

V případě, že se společnost rozhodne využít dopravu od dodavatelů, náklady na převoz 

materiálu se výrazně prodraží. V tomto případě by beton převezla firma Betostav, která 

si účtuje paušální poplatek za nakládání 96 Kč a za vykládání totéž. Cena za 1 km 

dopravného činí 106 Kč a je třeba, aby dodavatel přivezl beton na stavbu dvakrát. Tudíž 

cena za dovoz betonu je 3 479 Kč. Písek a štěrk by byl na tuto stavbu dovezen 

ze Smiřic. Vzhledem k možnosti přepravy jedné náklady o velikosti 24 tun je třeba, aby 

dopravce dojel na stavbu dvanáctkrát. Poplatek za kilometr dopravy je 38 Kč. Cena 

celkem za dopravu tohoto materiálu je 29 549 Kč. Cena za dopravu obrubníků 

a umělého trávníků od dodavatelů z Červeného Kostelce stojí přibližně 3 572 Kč. 

Křemičitý písek na zasypání trávníku by byl dovezen z Opatovic nad Labem a jeho 

dodání by stálo 3 240 Kč. Náklady celkem na externí dodání materiálu činí 35 840 Kč 

a v porovnání s vlastní dopravou je tento způsob dodání materiálu jeden a půl násobně 

dražší. 

 

Vodné 

V případě čerpání z vody z obecního zdroje je cena za vodné v obci Lhota pod 

Hořičkami v okrese Náchod 31,8 Kč/m3.63 Spotřeba vody na zakropení hřiště je 

přibližně 100 m3, povrch bude nutné kropit nejméně třikrát. Náklady na vodné činí 

9 540 Kč. 

                                                 
63 PRAVDAOVODE.CZ. Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.: CENA VODY, VODNÉ A STOČNÉ, 

 CENA KUBÍKU VODY NÁCHOD [online]. 
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Cena za spotřebovaný materiál 399 295 Kč + dopravu 26 590 Kč + vodné 9 540 Kč 

celkem činí 435 425 Kč. 

 

3.5.2 Přímé mzdy 

Položka přímé mzdy je v kalkulačním vzorci tvořena úhrnem mezd za období, 

ve kterém společnost provádí práce na jednom sportovišti. Práce na jednom hřišti se 

odhadují v průměru na dobu tří měsíců. Tento úhrn je za celkem čtyři lidi, kteří jsou 

v podniku zaměstnaní na plný úvazek. Zaměstnanci pracují v ročním průměru 10 hodin 

denně a celkem 5 dní v týdnu. 

 

V Tabulce 13 jsou spočítány náklady na vyplacení mezd pracovníkům, kteří se podílejí 

na realizaci sportoviště. 

 

Tabulka 13: Výpočet základní mzdy za 3 měsíce64 

 

Za sledované období každý ze zaměstnanců odpracoval měsíčně zhruba 198 hodin, 

od čehož se odvíjí základní mzda vzhledem ke stanovené hodinové sazbě ve výši cca 

62,2 Kč. Celkové náklady na mzdy za období tří měsíců jsou 147 787 Kč. 

 

3.5.3 Ostatní přímé náklady 

Mezi ostatní přímé náklady lze zařadit například spotřebu elektrické energie, zdravotní 

pojištění a sociální zabezpečení placené zaměstnavatelem a dále níže uvedené. 

 

                                                 
64  Vlastní zpracování 

Počet 

zaměstnanců 

Počet 

pracovních 

hodin měsíčně 

Hodinová 

sazba  

(v Kč) 

Základní 

mzda  

(v Kč) 

Mzda za 3 

měsíce  

(v Kč) 

1 198 62,1997 12 315,54 36 946,62 

2 198 62,1997 12 315,54 36 946,62 

3 198 62,1997 12 315,54 36 946,62 

4 198 62,1997 12 315,54 36 946,62 

Celkem 792 62,1997 49 262,16 147 787,00 
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Spotřeba elektrické energie 

Vzhledem k tomu, že podnik realizuje stavební činnost, tak se jeho práce uskutečňují 

zejména mimo budovu, ve které sídlí. Náklady na spotřebu elektrické energie činí 

přibližně 12 400 Kč ročně. Tyto náklady jsou započteny do kalkulačního vzorce 

poměrem za 3 měsíce, což činí částku 3 100 Kč. Náklady se započítávají z důvodu, že 

v podzimním a zimním období dochází k využívání sídla pro různé opravy a údržby. 

 

Zdravotní pojištění a sociální zabezpečení odváděné zaměstnavatelem 

Výše nákladů na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení hrazené zaměstnavatelem 

z mezd zaměstnanců za rok 2015 je spočítána v souladu s platnými právními předpisy. 

Výše odvodů za zaměstnavatele je uvedena v Tabulce 14. 

 

Tabulka 14: Sazby pojištění z pohledu zaměstnavatele za rok 201565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaměstnavatel odvádí za zaměstnance z jeho mzdy na sociální zabezpečení a zdravotní 

pojištění celkem 34 %. Z hrubé mzdy ve výši 12 315,54 Kč činí odvody zaměstnavatele 

na jednoho zaměstnance za jeden měsíc 4 187,44 Kč. Za sledované období tří měsíců  

a celkem 4 zaměstnance činí náklady na povinné odvody 50 250 Kč. 

 

Opravy a udržování 

Do majetku společnosti patří sklápěcí návěs a jiný udržovatelný majetek, a proto 

vznikají náklady spojené s opravou a udržováním těchto movitých věcí. Společnost 

vykázala náklady na opravy a údržby za rok 2015 ve výši 35 520 Kč. Jelikož práce  

                                                 
65  DAŇAŘI ONLINE. Zdravotní a sociální pojištění a daň z příjmů fo [online].  

Druh pojištění Hradí zaměstnavatel 

Pojistné na sociální zabezpečení 

Nemocenské pojištění  2,3 % 

Důchodové pojištění  21,5 % 

Státní politika 

zaměstnanosti 
 1,2 % 

Celkem  25,0 % 

Pojistné na zdravotní pojištění 

Celkem  9,0 % 

34 % 
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na výstavbu hřiště trvají tři měsíce, tak je tato hodnota poměrně rozpočítána a náklady 

tak činí 8 880 Kč. 

 

Odpisy strojů 

Společnost v tomto okamžiku nemá žádné stroje, které by bylo možné odepisovat podle 

zákona o daních z příjmu. Pro svou činnost využívá stroje pro zemní práce, např. 

Kramer Allrad 316, nicméně tento stroj je již plně odepsán. 

 

Pro výpočet celkových ostatních přímých nákladů jsou dosazeny všechny výše uvedené 

hodnoty do Tabulky 15. 

 

Tabulka 15: Celkové ostatní přímé náklady66 

Nákladová položka 
Částka za 3 

měsíce (v Kč) 

Spotřeba elektrické energie 3 100 

Zdravotní pojištění a sociální 

zabezpečení placené zaměstnavatelem 
50 250 

Opravy a udržování 8 880 

Odpisy strojů 0 

Celkem 62 230 

 

Součet nákladových položek na spotřebu elektrické energie, zdravotní pojištění  

a sociální zabezpečení hrazené zaměstnavatelem, opravy a udržování, odpisy strojů činí 

celkem 62 230 Kč. 

 

3.5.4 Výrobní režie 

Do nákladů výrobní režie se započítávají odpisy dlouhodobého investičního majetku. 

Společnost vlastní budovu v Rokytnici v Orlických horách, kde se nachází sídlo 

společnosti. Tato budova má stanovené odpisy na 30 let a je zařazena do 5. odpisové 

skupiny.67 Výše daňových odpisů je stanovena ročně na 41 501 Kč a budova se bude 

ještě 11 let odepisovat. Velikost odpisu, která zastupuje položku výrobní režii 

                                                 
66  Vlastní zpracování 
67  Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. 
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a vstupuje do ceny hřiště, je pro tříměsíční práci na stavbě vypočítána na částku 

10 375,0 Kč. 

 

3.5.5 Správní režie 

Do správní režie se zahrnují náklady nepřímo související s poskytovanou službou 

realizace sportovišť. Jedná se o nákladové položky, které se vztahují k řízení podniku. 

Mezi tyto náklady patří například o různé druhy poplatků, pojištění, daní apod. 

 

Daně 

Daně, které se dále vztahují k podnikání, jsou daň silniční a daň z nemovitosti. 

V přepočtu na zohledňované období tří měsíců vychází náklady na daň silniční 

v přepočtu 4 875 Kč a náklady na daň z nemovitosti 3 456 Kč. 

 

Poplatky 

Vlastníci společnosti platí pravidelně roční poplatky městu, které jsou přepočítány pro 

účely kalkulace opět na tří měsíční období a to ve výši 511 Kč. Mezi ně patří poplatky 

za odstraňování komunálních odpadů v částce 600 Kč/rok, místní poplatek za ubytovací 

kapacity v paušální hodnotě 250 Kč/ rok apod. 

Jako další poplatek je možné uvést placené služby za vedení účetnictví externí daňové 

poradkyni. Náklady vynaložené na odměnu účetní přímo souvisejí s řízením podniku 

a částka vyúčtovaná během realizace jednoho sportoviště, tedy v období 3 měsíců, je 

1 474 Kč. 

 

Pojištění 

Mezi správní poplatky lze zařadit i pojištění, a to konkrétně pojištění auta, movitých 

a nemovitých věcí. Pojištění spadají do finančních nákladů. Pojištění auta 

ve sledovaných třech měsících činí 4 319 Kč. Společnost vynakládá za toto období 

náklady na ostatní pojištění ve výši 7 529 Kč. 

 

Všechny tyto položky, jako daně, poplatky, pojištění, které patří do správní režie, jsou 

shrnuty do Tabulky 16, ze které zjistíme cenu celkem. 
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Tabulka 16: Celkové náklady na správní režii68 

Nákladová položka 
Částka za 3 

měsíce (v Kč) 

Daně 8 331 

Poplatky 1 975 

Pojištění 11 848 

Celkem 22 154 

  

Tabulka 16 vyčísluje celkové náklady na správní režie, které firma vykazuje 

za sledované období realizace jednoho sportoviště. Náklady jsou celkem 22 154 Kč. 

 

3.5.6 Odbytové režie 

Náklady spadající do odbytu jsou náklady na skladování a propagaci. Společnost není 

výrobní, náklady na skladování nejsou tedy vykazovány. Do odbytových nákladů lze 

započítat náklady na propagaci. Jedná se o náklady na správu internetových stránek, 

které dosahují roční výše 6 000 Kč. Položka v kalkulačním vzorci je uvedena v částce 

1 500 Kč. 

 

3.5.7 Výsledný kalkulační vzorec 

Po sečtení všech nákladových položek, přímo či nepřímo souvisejících s výrobou, je 

možné sestavit konečný kalkulační vzorec zahrnující jednotlivé náklady pro obě 

sledované varianty sportovišť. 

 

Tabulka 17: Typový kalkulační vzorec pro 2 typy hřišť69 

Položky vzorce Antukové hřiště 
Hřiště s umělým 

trávníkem 

Přímý materiál 226 282,0 435 425,0 

Přímé mzdy 147 787,0 147 787,0 

Ostatní přímé náklady 62 230,0  62 230,0 

Výrobní režie 10 375,0  10 375,0 

VLASTNÍ NÁKLADY VÝROBY 446 674,0 655 817,0 

                                                 
68  Vlastní zpracování 
69  Vlastní zpracování 



54 

 

Správní režie 22 154,0  22 154,0 

VLASTNÍ NÁKLADY VÝKONU 468 828,0 677 971,0 

Odbytová režie 1 500,0   1 500,0 

ÚPLNÉ VLASTNÍ NÁKLADY 

VÝKONU 
470 328,0 679 471,0 

Zisk 117 582,0 169 867,8 

CENA VÝKONU 587 910,0 849 339,0 

 

Jak je zřejmé z Tabulky 17, tak hodnota antukového hřiště a hřiště s umělým trávníkem 

se liší nákladově i ziskově. Z informací získaných od společníků se může stát, že hřiště 

s umělým trávníkem, může být až 3x dražší, než hřiště s antukou. 

Do vlastních nákladů výroby se započítává přímý materiál, přímé mzdy, ostatní přímé 

náklady a výrobní režie. V této fázi je největší rozdíl v nákladech, mezi antukovým 

hřištěm a hřištěm s umělým trávníkem, na materiálových položkách. Přímé vstupy na 

hřiště s umělým trávníkem jsou v tomto konkrétním sledovaném případě dvojnásobné. 

Vlastní náklady výkonu jsou součtem vlastních nákladů výroby a správní režie, která je 

v obou variantách totožná. 

Úplné vlastní náklady výkonu jsou souhrnem vlastních nákladů výkonu a odbytové 

režie, jež je ve sledovaných případech jednotná. 

Vzhledem k tomu, že společnost do tohoto okamžiku nemá zavedený kalkulační vzorec, 

počítá zisk přirážkou 25 % z odhadované hodnoty díla. Po dosazení přirážky 25 %  

do kalkulačního vzorce k položce úplné vlastní náklady výkonu, získáme cenu výkonu 

obou typů hřišť. Antukové hřiště je oceněno na hodnotu 587 910 Kč a hřiště s umělým 

trávníkem pak vychází na částku 849 339 Kč. Zisky z těchto sportovišť jsou ve výších 

117 582 Kč pro antukové hřiště a 169 868 Kč pro hřiště s umělým trávníkem 

Zisk je v oboru stavebnictví nejčastěji stanovován přirážkou 20 %. V minulých letech 

tento obor zasáhla ekonomická krize, která začala v roce 2008 a trvala až do roku 2014. 

Mnoho firem díky této krizi muselo ukončit svou činnost a mnoho podniků přijímalo 

zakázky i s nulovou či zápornou marží. Kvůli této krizi byla přirážka, kterou si podnik 

stanovuje, v období krize mnohem nižší a pohybovala se kolem 10 %. 

Společnost Technika Rokytnice, s. r. o. mnoho let vykazovala záporný výsledek 

hospodaření. V roce 2015 musela však využít nerozdělený výsledek hospodaření 

z minulých let, aby pokryla svou ztrátu a přestála tak konec ekonomické krize. 

Vzhledem ke kvalitě, se kterou společnost umí provádět stavební práce a dobrému 
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jménu je možné pracovat s vyšší přirážkou, než je standardní, jako tomu bylo 

v případech analyzovaných sportovišť 2015. 

 

Vytvořený kalkulační vzorec může pro firmu sloužit jako rychlý nástroj pro výpočet 

nákladů a zisku na určitý druh hřiště. 

 

3.6 Hospodaření podniku 

Pro analýzu hospodaření podniku jsou využity informace převzaté z účetních výkazů, 

které jsou veřejně dostupné na internetových stránkách www.justice.cz nebo 

www.ares.cz, ale také informace od vlastníků společnosti. Ze statistického hlediska jsou 

využita data za posledních šest účetních období pro možnosti predikce hospodaření 

společnosti v oblastech nákladů a tržeb pro následující roky. 

 

3.6.1 Náklady 

Podle výkazů zisků a ztrát za roky 2010 až 2015 (PŘÍLOHA Č. 1) jsou celkové náklady 

rozděleny do funkčních skupin, které zobrazuje Tabulka 18. 

 

Tabulka 18: Přehled nákladů pro roky 2010 – 2015 (v tis. Kč)70 

Druhy nákladů 
Běžné období 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Výkonová spotřeba 1 862 1 541 1 436 1 168 1 407 2 260 

Spotřeba materiálu 

a energie 
1 671 1 394 1 229 980 1 238 2 052 

Služby 191 147 207 188 169 208 

Osobní náklady 952 866 841 852 809 833 

Mzdové náklady 742 624 597 591 570 591 

Odměny členům 

orgánu společnosti 

a družstva 

0 0 0 4 0 0 

Náklady na sociální 

zabezpečení 

a zdravotní pojištění 

166 199 203 202 192 201 

Sociální náklady 44 43 41 55 47 41 

Daně a poplatky 26 33 33 36 39 35 

                                                 
70  Vlastní tvorba 
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Odpisy DNM a DHM 740 728 878 848 444 323 

Ostatní provozní N 0 7 1 1 0 186 

Ostatní finanční N 66 87 58 60 55 57 

Náklady celkem 3 646 3 262 3 247 2 965 2 754 3 694 

 

Pro společnost byl důležitý rok 2013, ve kterém byla možnost rozvoje podnikání ve 

všech jejich činnostech. Od tohoto roku se zvyšovaly náklady, bylo investováno do 

rozvoje společnosti, zejména v oblasti poskytování ubytování. Rozšířily se i služby, 

které společnost poskytuje, jako např. svařování strojů. Zvýšené náklady byly 

vynaloženy i na modernizaci zařízení, které společnost využívá při realizaci sportovišť. 

Důsledkem zvýšených nákladů je v kapitole 3.6.3 ukázáno, že v roce 2013 bylo 

dosaženo vysokého záporného výsledku hospodaření.  

 

Předpověď nákladů 

Za využití skutečných nákladů z Tabulky 18 je možné regresní analýzou zpracovat 

předpoklad pro vývoj nákladů na roky 2016 a 2017. Grafické znázornění budoucího 

vývoje nákladů bylo zhotoveno pomocí počítačového programu GRETL a je zobrazeno 

na Obrázku 6. Pro porovnání přesnosti výsledků je využit i program MS Excel. 

 

 

Obrázek 6: Predikce nákladů na rok 2016 a 2017 (v tis. Kč)71 

                                                 
71  Vlastní zpracování 
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Predikce nákladů na roky 2016 – 2017 je podložena reálnými náklady společnosti  

za roky 2010 – 2015. Červenou křivkou jsou ilustrovány reálné náklady za sledované 

období. Modrou křivkou je zobrazen trend nákladů. Pro předpověď do budoucna byla 

využita kvadratická funkce o rovnici y = 104,21x2 – 774,24x + 4 390,6. Proměnná x je 

hodnota indexu rovnající se číslům 1 – 8, jimž odpovídají roky 2010 – 2017. Hladina 

významnosti určená pro tuto funkci je rovna 5 %, což znamená, že u odhadovaných dat 

může dojít k 5% omylu. V grafu je vyšrafován zelenou barvou interval pro roky 2016  

a 2017, ve kterém se budou náklady pohybovat se spolehlivostí 95 %. S pomocí MS 

Excel je určen koeficient determinace R2 = 0,6472. Tento koeficient určuje podobnost 

reálné křivky nákladů s trendovou křivkou. Vzhledem k výši indexu je možné říci,  

že trendová křivka kopíruje průměrně reálné náklady. 

 

Pro rok 2016 je za x dosazeno číslo 7. Rovnice pro tento rok je následující: y = 104,21 × 

72 – 774,24 × 7 + 4 390,6. Náklady se rovnají cca 4 077 tis. Kč. Podle statistického 

výstupu je interval rozsahu nákladů v rozpětí 2 232,4 tis. Kč až 5 922,4 tis. Kč. Pro rok 

2017 se po stejném výpočtu náklady mohou rovnat cca 4 866 tis. Kč. Náklady se mohou 

pohybovat v intervalu 1 967,1 tis. Kč až 7 765,7 tis. Kč. 

Tato předpověď je platná při striktním dodržení trendu, což znamená, že se neberou 

v úvahu žádné vnitřní ani vnější vlivy, které na společnost působí. Trend stoupajících 

nákladů je pro analyzovanou společnost možný, protože se chce firma nadále vyvíjet  

a s rozvojem je spjato vynakládání dalších finančních prostředků. 

 

3.6.2 Tržby 

Podle účetních podkladů (PŘÍLOHA Č. 1) je zpracována Tabulka 19, která je utříděna 

do jednotlivých kategorií tržeb.  

 

Tabulka 19: Tržby podniku za 6 účetních období (v tis. Kč)72 

Druhy tržeb 
Běžné období 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Tržby za prodej zboží 0 0 0 0 0 0 

Výkony 3 247 2 517 2 222 1 821 2 252 3 044 
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Tržby za prodej 

vlastních výrobků a 

služeb 

3 332 2 632 2 473 1 883 2 086 3 146 

Změna stavu zásob 

vlastní činnosti 
- 85 - 115 - 251 - 62 166 - 102 

Tržby z prodeje DM 

a materiálu 
31 118 121 163 59 693 

Tržby z prodeje DM 0 0 0 150 0 600 

Tržby z prodeje 

materiálu 
31 118 121 13 59 93 

Ostatní provozní 

výnosy 
3 9 18 31 21 20 

Tržby celkem 3 281 2 644 2 361 2 015 2 332 3 757 

 

V letech 2011 – 2014 nebyly vykazovány vysoké tržby i s ohledem na dopad 

hospodářské krize. V roce 2013, kdy firma zvyšovala náklady na rozvoj podniku, byly 

tržby nejnižší za sledovaných šest let. Nicméně zvýšením nákladů byla podpořena 

činnost firmy a od roku 2014 se začínají celkové tržby postupně navyšovat. Rok 2015 

byl z hlediska tržeb téměř dvojnásobný oproti roku 2013. Tržby roku 2015 mohou být 

zkresleny prodejem dlouhodobého majetku, což znamená jednorázovou tržbu.  

Do přírůstku tržeb výrazně zasáhl rozvoj v oblasti prodeje vlastních výrobků a služeb. 

 

Předpověď tržeb 

Podle dat z Tabulky 19 je zpracována regresní analýza pro určení vývoje tržeb na roky 

2016 a 2017, a to v následujícím Obrázku 7 za pomocí využití stejných počítačových 

programů jako je u předpovědi nákladů. Počítačové programy využité pro statistickou 

analýzu jsou speciální statistický program GRETL a dobře známý MS Excel. MS Excel 

je využit pouze pro ujištění, že výsledky jsou v programu GRETL správné a že zvolená 

regresní funkce je vhodná pro trend tržeb za období 2010 až 2015. 

 



59 

 

 

Obrázek 7: Predikce tržeb na roky 2016 a 2017 (v tis. Kč)73 

 

Předpověď tržeb na následující roky 2016 až 2017 následuje po zpracování reálných 

tržeb společnosti z let 2010 až 2015. Červenou křivkou jsou ilustrovány tržby 

za sledované období. Modrou křivkou je zobrazen trend tržeb. 

Aby mohla být vytvořena predikce je využita kvadratická funkce o rovnici  

y = 226,96x2 – 1 557,38x + 4 740,2. Proměnná x je hodnota indexu rovnající se číslům 

1 – 8, jimž odpovídají roky 2010 – 2017. Hladina významnosti určená pro tuto funkci je 

rovna 5 %, což znamená, že u odhadovaných hodnot může dojít k 5% chybě. V grafu je 

vyšrafován zelenou barvou interval pro roky 2016 a 2017, ve kterém se budou tržby 

pohybovat se spolehlivostí 95 %. S pomocí MS Excel je určen koeficient determinace 

R2 = 0,8936. Tento koeficient určuje podobnost reálné křivky nákladů s trendovou 

křivkou. V tomto případě trendová křivka má silnější vypovídací hodnotu, jelikož se 

index blíží k 1.  

Předpověď tržeb na rok 2016 je za x dosaženo číslo 7. Rovnice pak má následující tvar: 

y = 226,96 × 72 – 1 557,38 × 7 + 4 740,2. Předpokládané tržby na rok 2016 po výpočtu 

rovnice odpovídají výši 4 959,6 tis. Kč, ale mohou se s 95% spolehlivostí pohybovat 

v intervalu 3 149,5 tis. Kč až 6 770,1 tis. Kč. Předpověď tržeb pro rok 2017 je 
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po dosazení do stejné rovnice ve výši 6 806,6 tis. Kč, přičemž v intervalu spolehlivosti 

se mohou tržby pohybovat v rozmezí 3 962,1 tis. Kč až 9 651,7 tis. Kč. 

Výpočet je založen na předpokladu, že se nezmění dosavadní vlivy působící na trend 

tržeb. 

 

3.6.3 Výsledek hospodaření 

Výsledek hospodaření je důležitý ukazatel, který umožňuje posoudit hospodaření účetní 

jednotky. Hospodářský výsledek je nejčastěji zjišťován ke konci účetního období, jako 

je v případě společnosti Technika Rokytnice, s. r. o. V Tabulce 20 jsou uvedeny 

výsledky hospodaření před zdaněním a úroky, finanční a celkový výsledek 

hospodaření., které jsou pro společnost nejvýznamnější. 

 

Pro zhodnocení situace společnosti je k následujícím analýzám využit výsledek 

hospodaření za běžnou činnost. Tabulka 20 je vyjmuta z výkazu zisků a ztrát, která je 

znázorněna ve zkrácené verzi v PŘÍLOZE Č. 1. 

 

Tabulka 20: Výsledky hospodaření za šest období (v tis. Kč)74 

Výsledek hospodaření 
Běžné období 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Provozní - 299 - 531 - 820 - 890 - 367 120 

Finanční - 60 - 86 - 22 - 59 -55 - 57 

Za běžnou činnost - 360 - 619 - 842 - 949 - 422 63 

 

V roce 2015 společnost vykazovala kladného výsledku hospodaření, kterého bylo 

dosaženo i za pomoci nerozděleného zisku z minulých let. Jeho hodnota se pohybovala 

ve výši přibližně 2,9 mil. Kč. Nakumulovaná ztráta společnosti z minulých let byla 

podle účetních výkazů na začátku roku 2015 více než 3,1 mil. Kč. Vývoj jednotlivých 

výsledků hospodaření znázorňuje Graf 1. 
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Graf 1: Výsledky hospodaření v posledních šesti letech (v tis. Kč)75 

 

Na kladném výsledku hospodaření v roce 2015 měl největší zásluhu provozní výsledek 

hospodaření, ve kterém jsou zahrnuty všechny nejdůležitější tržby z činností podniku 

vykonávaných podle předmětu podnikání. Celkový výsledek hospodaření byl po mnoha 

letech kladný, a to ve výši cca 63 tis. Kč. Příčinou kladného výsledku hospodaření může 

být i rozšíření ubytovacích kapacit v sídle společnosti, ke kterým došlo v roce 2014 

a vyššího vyžívání těchto služeb lidmi pracujících v Rokytnici v Orlických horách. 

 

Předpověď výsledku hospodaření za běžnou činnost 

Ke zhotovení predikce na následující dvě účetní období jsou využita data výsledku 

hospodaření za běžnou činnost za roky 2010 až 2015. Na Obrázku 8 jsou vykreslena 

skutečná data podle výkazu zisků a ztrát uvedených v PŘÍLOZE Č. 1, která jsou 

doplněna o trendovou křivku a předpovědi budoucího vývoje naprogramované 

v počítačovém programu GRETL. 
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Obrázek 8: Predikce VH za běžnou činnost na roky 2016 až 2017 (v tis. Kč)76 

 

Prognóza výsledku hospodaření za běžnou činnost navazuje na data z předešlých let, 

tedy 2010 až 2015. Červenou křivkou je ilustrován výsledek hospodaření. Modrou 

křivkou je zobrazen trend tohoto výsledku hospodaření. 

V případě této předpovědi budoucího vývoje je využita kvadratická funkce s rovnicí y = 

120x2 – 765,74x + 338,6. Proměnná x je hodnota indexu rovnající se číslům 1 – 8, jimž 

odpovídají roky 2010 – 2017. Hladina významnosti určená pro tuto funkci je rovna 5 %, 

což znamená, že u odhadovaných hodnot může dojít k 5% odchylce. Na obrázku je 

vyšrafován zelenou barvou interval pro roky 2016 a 2017, ve kterém se bude výsledek 

hospodaření pohybovat se spolehlivostí 95 %. S pomocí MS Excel je určen koeficient 

determinace R2 = 0,9427. Tento koeficient určuje podobnost reálné křivky výsledku 

hospodaření s trendovou křivkou. Tento koeficient má vysokou vypovídací hodnotu, 

jelikož se index blíží k 1, což znamená, že křivky jsou téměř totožné. 

Pro výpočet výsledku hospodaření za rok 2016 je do rovnice dosazeno za neznámou x 

číslo 7 a rovnice má tedy následující tvar: y = 120 × 72 – 765,74 × 7 + 338,6. 

Předpokládaný výsledek hospodaření dosahuje hodnoty 858,4 tis. Kč, kdy přesnost této 

hodnoty se může pohybovat v rozmezí od 119,5 tis. Kč do 1 597,3 tis. Kč s 95% 
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spolehlivostí. Výsledek hospodaření na rok 2017 je predikován na částku 1 892,6 tis. 

Kč, přičemž interval spolehlivosti je v rozpětí 731,5 tis. Kč až 3 053,8 tis. Kč. 

Analýzou budoucího vývoje lze předpovídat, že v příštích letech by mohlo dojít 

k nárůstu výsledku hospodaření, čímž by se mohla finanční situace společnosti 

stabilizovat. I přes vysoký index determinace je třeba uvažovat o velkém množství 

okolností, které mají na výsledek hospodaření vliv. Vstupní faktory ovlivňující výsledek 

hospodaření, jsou velmi rozmanité, může se jednat např. o neudržitelný nárůst 

nákladových položek, legislativní změny, změny technologických procesů, sociologické 

změny, obava investorů financovat projekty, jimiž se společnost zabývá a jiné. 

Společnost Technika Rokytnice, s. r. o. má již za svou dobu existence vybudované 

velmi dobré jméno a vzhledem k tomu, že firem zaměřených na stejnou oblast 

podnikání, je málo, předpokládá se, že firma bude více poptávána na realizace takových 

projektů, což ji bude zvyšovat tržby, a to může přispívat ke zvýšování výsledku 

hospodaření. 

 

3.7 Paretova analýza 

„Paretova analýza je jedním z obecných prostředků diagnózy a následných opatření  

při zlepšování jakosti výrobků a jakosti práce a služeb.“77 

Pravidlo 80/20 (Paretův princip) podle Vilfreda Pareta je postaveno na principu,  

že přibližně 20 % aspektů, zkoumaných prvků, ovlivňuje 80 % výsledků. Jedná se  

o velmi jednoduchý a efektivní nástroj pro hodnocení přesného úsilí, a to buď ve smyslu 

matematické exaktní definice, nebo k vytyčení cílové skupiny.78 

Při použití Paretova principu je třeba postupně vymezit oblast, úkol a cíl, který budeme 

analyzovat. Oblast je pro tuto práci stanovena na analýzu nákladů a analýzu tržeb. 

 

3.7.1 Paretova analýza nákladů 

Úkolem Paretovy analýzy je zde definovat, která nákladová položka nejvíce ovlivňuje 

celkové náklady podniku. Analýza je provedena z důvodu určení nákladových položek, 

které nejvíce ovlivňují výsledek hospodaření na straně nákladů. Následující Tabulka 21 

je zpracována podle předlohy Tabulky 18, ze které jsou použita data pro rok 2015. 

                                                 
77  MARŠÍKOVÁ, K. a M. ZBRÁNKOVÁ, Úvod do managementu I. s. 123. 
78  SVOBODOVÁ, H. a V. MEJDRECH. Provozní management: příklady. s. 83. 
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Tabulka 21: Paretova analýza nákladů79 

Pořadí Nákladová položka 

Náklady 

v tis. Kč 

(2015) 

Náklady v % 

na celkových 

nákladech 

Náklady  

v % 

kumulovaně 

ABC 

analýza 

1 
Spotřeba materiálu  

a energie 
2 052 55,55 % 55,55 % A 

2 Mzdové náklady 591 16,00 % 71,55 % B 

3 Odpisy DNM a DHM 323 8,74 % 80,29 % B 

4 Služby 208 5,63 % 85,92 % B 

5 

Náklady na sociální 

zabezpečení  

a zdravotní pojištění 

201 5,44 % 91,36 % B 

6 
Ostatní provozní 

náklady 
186 5,04 % 96,40 % B 

7 
Ostatní finanční 

náklady 
57 1,54 % 97,94 % C 

8 Sociální náklady 41 1,11 % 99,05 % C 

9 Daně a poplatky 35 0,95 % 100,00 % C 

10 

Odměny členům 

orgánu společnosti  

a družstva 

0 0,00 % 100,00 % C 

— Celkem 3 694 100,00 % — — 

 

Jednotlivé nákladové položky jsou utříděny podle objemu, což znamená, že dané 

hodnoty jsou seřazeny sestupně podle důležitosti, ve vztahu k hodnotě, kterou vytvářejí, 

to je celkové sumě nákladů a jsou přepočteny na relativní hodnotu. 

 

Tabulka 22 vysvětluje rozdělení položek nákladů do jednotlivých tříd. Třída A zahrnuje 

náklady, jež svojí výší nejvíce ovlivňují hodnotu celkových nákladů, a to z 55,55 %. 

Do této skupiny se řadí jediná nákladová položka, a to spotřeba materiálu a energie. 

Ve třídě B jsou obsaženy náklady s podílem 40,85 %. Jde o položky, které se malou 

měrou podílejí na celkových nákladech. Náklady ve třídě C se podílejí na celkových 

nákladech ve výši 3,6 %, a v tomto případě se jedná o celkem zanedbatelné položky, 

které ovlivňují celkovou hodnotu nákladů. 

 

                                                 
79  Vlastní zpracování 
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Tabulka 22: Zařazení do tříd pro náklady80 

Třída Podíl na nákladech 
Podíl na počtu 

položek nákladů 

A 55,55 % 10,00 % 

B 40,85 % 50,00 % 

C 3,60 % 40,00 % 

— 100,00 % 100,00 % 

 

Podle uvedených dat je vytvořen Paretův diagram zobrazený v Grafu 2. 

 

 

Graf 2: Paretův diagram pro náklady81 

 

Paretův diagram je protkán Lorenzovou křivkou (rostoucí křivka). Tato křivka 

znázorňuje kumulované hodnoty jednotlivých aspektů na celkových nákladech. 

Na závěr této analýzy jsou vybrány nákladové položky, které tvoří maximálně 10 % 

ze všech položek nákladů a nejvíce je tak ovlivňují. Konkrétně se jedná o třídu A 

s aspektem spotřeba materiálu a energie. Náklady zařazené do této třídy nejvíce 

ovlivňují výsledek hospodaření, a zároveň se jedná o náklady, které se dotýkají hlavní 

činnosti podniku, a to je výstavby sportovních hřišť. 

 

                                                 
80  Vlastní zpracování 
81  Vlastní zpracování 
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3.7.2 Paretova analýza pro tržby 

Stejný problém jako u Paretovy analýzy pro náklady, i zde se nadefinují aspekty, jež 

jsou uvedeny v Tabulce 23 a nejvíce ovlivňují celkové tržby společnosti. Ty jsou 

zpracovány podle Tabulky 19, ze které jsou využita pouze data pro rok 2015.  

 

Tabulka 23: Paretova analýza tržeb82 

Pořadí Položka tržeb 
Tržby v tis. 

Kč (2015) 

Tržby v %  

na celkových 

tržbách 

Tržby v % 

kumulovaně 

ABC 

analýza 

1 

Tržby za prodej 

vlastních výrobků  

a služeb 

3 044 80,85% 80,85% A 

2 
Tržby z prodeje 

DM 
600 15,94% 96,79% B 

3 
Tržby z prodeje 

materiálu 
93 2,47% 99,26% C 

4 
Ostatní provozní 

výnosy 
20 0,53% 99,79% C 

5 
Tržby za vlastní 

výrobky 
8 0,21% 100,00% C 

— Celkem 3 765 100,00% — — 

 

Pořadí jednotlivých položek tržeb je uspořádáno podle jejich vyčíslení v korunách, to je 

sestupně od nejvyšší hodnoty po nejnižší z hlediska důležitosti, ve vztahu k hodnotě, 

kterou vytvářejí, a to je celkovému součtu tržeb.  

Sloupec ABC analýza rozřazuje položky tržeb do jednotlivých skupin podle toho, 

jakým způsobem ovlivňují celkové tržby. Toto rozřazení do skupin není náhodné, ale je 

podloženo výpočtem podílu na tržbách a podílu na počtu položek tržeb v Tabulce 24. 

První třídou je skupina A, která obsahuje pouze položku tržby z prodeje vlastních 

výrobků a služeb, a ta ovlivňuje celkové tržby nejvíce. Procentuální hodnota této 

skupiny je 80,85 %. Třída B má rovněž jednu položku, kterou jsou tržby z prodeje 

dlouhodobého majetku, a jejich podíl na celkových tržbách je 15,94 %. Ta však 

výsledky může velkou mírou ovlivnit, jelikož se jedná o jednorázovou tržbu, kterou 

podnik uskutečňuje v případě vyřazení a případného prodeje majetku. Poslední je 

skupina C, jež nejméně ovlivňuje tržby, má hodnota 3,21 %. 

                                                 
82  Vlastní zpracování 
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Tabulka 24: Zařazení do tříd pro tržby83 

Třída Podíl na tržbách 
Podíl na 

položkách tržeb 

A 80,85% 20,00% 

B 15,94% 20,00% 

C 3,21% 60,00% 

— 100,00% 100,00% 

 

Z vytvořených dvou tabulek je také pomocí programu Excel vytvořen Paretův diagram, 

který je zachycen v Grafu 3. 

 

 

Graf 3: Paretův diagram pro tržby84 

 

Rostoucí křivkou v grafu je znázorněna Lorenzova křivka, která zachycuje 

nakumulované hodnoty v procentech všech aspektů na celkových tržbách. Na základě 

Paretova pravidla se vybraly ty tržby, které tvoří nejvíce 20 % ze všech položek  

a nejvíce tak ovlivňují celkové tržby společnosti. V návaznosti na kalkulaci to jsou 

tržby za realizace sportovních hřišť, jež jsou hlavní podnikovou činností  

a generují tak největší zisky. 

 

                                                 
83  Vlastní zpracování 
84  Vlastní zpracování 
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4 VLASTNÍ NÁVRHY 

Analýza současné situace ukázala mnoho oblastí, ve kterých by se společnost mohla 

zlepšit. Na základě těchto zjištění jsou v následujících podkapitolách zpracována řešení, 

která by společnost mohla realizovat v oblasti řízení a kontroly nákladů. 

Diplomová práce je zpracována na základě zjištění, jakým způsobem společnost 

stanovuje náklady a ceny sportovišť, jež realizuje. Společnost nemá zavedený 

kalkulační vzorec a náklady na jednotlivá sportoviště stanovuje odhadem. Tuto 

problematiku jsem objevil díky komunikaci s účetní, která poskytuje účetní a daňové 

služby pro danou společnost. Problémy zjištěné v analytické části jsou zde 

rozpracovány na jednotlivé kapitoly z důvodu rozlišení těchto záležitostí a orientaci 

v nich. 

 

4.1 Zavedení vnitropodnikového účetnictví 

Společnost Technika Rokytnice, s. r. o. vede své účetnictví pouze v jednookruhové 

soustavě, a tudíž nemá vnitropodnikové účetnictví. Sledování nákladů jen z hlediska 

finančního pojetí nemusí být pro společnost ve střednědobém či dlouhodobém horizontu 

dostačující. Návrhem v tomto ohledu je zavést dvouokruhové vnitropodnikové 

účetnictví, a to z následujících důvodů: 

- vnitropodnikové účetnictví je spojeno s kalkulacemi, a to předběžnými  

i výslednými; 

- společnost má více předmětů podnikání a je rozdělena dle smýšlení vlastníků  

na 2 divize. Nastala by velká výhoda informovanosti o tom, v jaké divizi 

náklady vznikly, aby bylo možné lépe provádět kalkulace; 

- lepší zjišťování informací potřebné pro řízení výnosů a nákladů v určitých 

pohledech: 

o podniku jako celku, 

o jednotlivé organizační části (hospodářská a nákladová střediska), 

o jednotlivé procesy a činnosti, které ve společnosti probíhají; 

- provádění porovnání skutečnosti se žádoucím stavem, který se nejčastěji 

vyjadřuje formou rozpočtu; 
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- dvouokruhové vnitropodnikové účetnictví uvádí dva okruhy účtování,  

a to finanční účetnictví a vnitropodnikové účetnictví. Oba okruhy fungují 

poměrně samostatně, avšak existují mezi nimi vazby, které jsou opatřeny tzv. 

spojovacími účty. Ve vnitropodnikovém účetnictví se velmi často využívají 

volné účty 8 a 9. Čísla účtů, názvy, i obsahy si účetní jednotka může libovolně 

stanovit sama podle svých potřeb. Spojovací účty, které musí společnost 

minimálně využívat, jsou vztaženy k výnosům, nákladům a k zásobám. 

 

4.2 Kalkulační systém 

Jak již bylo zmíněno, tak společnost ceny sportovišť odhaduje svým odborným 

posudkem. Toto stanovování ceny vychází z předchozích činností a probíhá 

následujícím způsobem: 

- společnost dostane poptávku na realizaci sportoviště, 

- zjistí si podrobnosti, jako jsou např. velikost hřiště, typ sportoviště, účel, 

ke kterému má sportoviště sloužit, umístění stavby, dostupnost dodavatelů, 

doplňky jako jsou např. sloupky, sítě, lavičky aj., 

- na základě těchto informací stanoví přibližné náklady, 

- k vyčísleným nákladům je přičtena marže a vyhotovena cenová nabídka, která je 

předložena poptávajícímu. 

 

Podle situace společnosti by bylo vhodné, aby byla využita provázanost kalkulací, 

rozpočtů i stanovování cen při jednotlivých zakázkách, protože nynější systém 

neposkytuje společnosti potřebný rozvoj. Tento kalkulační systém je uveden 

v teoretické části na Obrázku 1. 

Zavést by se měla zejména předběžná kalkulace, se kterou by společnost mohla přesněji 

vyjadřovat náklady, které vzniknou v průběhu období realizace projektu a snadněji 

stanovovat ceny sportovišť. Po ukončení projektu výstavby hřiště a na konci roku by se 

zjistila kalkulace výsledná a provedla by se analýza odchylek od plánů a to způsobem 

kvalitativním a kvantitativním. 
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4.3 Kalkulační vzorec 

Efektivní pro společnost by bylo, kdyby začala využívat některý z uvedených 

kalkulačních vzorců, který by si postupem času upravovala dle svých potřeb. Úpravou 

by mohlo být rozdělení nákladů na fixní a variabilní, což by zpřesnilo výpočet nákladů. 

V této diplomové práci je pro kalkulaci nákladů sportovních hřišť zvolen typový 

kalkulační vzorec, a to z několika následujících důvodů: 

- typový kalkulační vzorec patří mezi nejjednodušší vzorce ze všech, a proto by 

do začátku naprosto vyhovoval, 

- tento vzorec zobrazuje všechna potřebná členění nákladů, které podnik využívá, 

- mezi výhody tohoto vzorce lze zařadit jednoduchost a nenáročnost konstrukce  

a nulovou potřebu dodatečných informací, které nelze zjistit z účetních výkazů.  

 

K nevýhodám typového kalkulačního vzorce však patří určité zprůměrování nepřímých 

nákladů. Na základě dokončených projektů v roce 2015 byl vytvořen typový kalkulační 

vzorec pro tuto společnost. Jednodušší je sestavit kalkulační vzorec podle skutečných 

informací, než skládat jednotlivé položky vzorce bez podkladů. 

 

Provádění předběžné a výsledné kalkulace nákladů by probíhalo pomocí vytvořené 

tabulky v programu MS Excel, jež je uvedena v PŘÍLOZE Č. 3. Tato tabulka je 

výsledným kalkulačním vzorcem, který je detailně popsán, aby společnost věděla, jaké 

náklady zařadit do jednotlivých položek kalkulačního vzorce. Je potřeba obstarat 

informace ohledně ceny za materiál, potřebné množství, dopravu a vodné. Ceny 

materiálových položek pro antukové hřiště jsou uvedeny v PŘÍLOZE Č. 4 

a v PŘÍLOZE Č. 5 pro hřiště s umělým trávníkem. Ostatní položky vzorce lze pomocí 

plánovaných výkazů a rozvah dopočítat, a tím se dostat ke konečné ceně hřiště  

i s přidanou marží. 

 

4.3.1 Kalkulační vzorec s ohledem na inflaci 

Společnost by po zavedení předběžných kalkulací, neopomenutelně i výsledných 

kalkulací, neměla zapomenout na inflaci, která během jednotlivých měsíců a let 

ovlivňuje ceny vstupů. Pro začátek je vypracována verze pro hřiště s umělým trávníkem 

o velikosti 20 × 40 m a pro antukové hřiště s rozměrem 30 × 30 m bez jakýchkoliv 
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doplňků. Inflace, která ovlivňuje kalkulační vzorec, vychází převážně z indexů cen 

průmyslových výrobců. Tyto údaje lze snadno zjistit pomocí internetových stránek. 

Nejlepším zdrojem jsou stránky Českého statistického úřadu. Tabulka 25 znázorňuje 

právě tyto indexy cen, jež jsou doplněny o prognózu na roky 2016 a 2017 pomocí 

statistických metod. 

 

Tabulka 25: Vývoj indexů cen průmyslových výrobců, jejich prognóza a rozdíl (v %)85 

Vstup 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Kámen, písek 109,0 108,8 109,2 110,3 110,9 111,7 112,3 112,8 113,4 

rozdíl — -0,2 0,4 1,10 0,6 0,8 0,6 0,5 0,6 

Cement 110,8 104,5 98,8 96,8 94,4 93,4 93,4 91,0 90,0 

rozdíl — -6,3 -5,7 -2,0 -2,4 -1,0 0,0 -2,4 -1,0 

Betonové výrobky 108,4 107,3 106,7 106,0 105,5 105,3 106,5 107,0 108,1 

rozdíl — -1,1 -0,6 -0,7 -0,5 -0,2 1,2 0,5 1,1 

Plastové výrobky 108,4 107,3 106,7 106,0 105,5 105,3 106,5 107,0 108,1 

rozdíl — -1,1 -0,6 -0,7 -0,5 -0,2 1,2 0,5 1,1 

Voda 122,9 127,6 135,4 146,4 154,7 160,0 165,5 174,9 182,5 

rozdíl — 4,7 7,8 11,0 8,3 5,3 5,5 9,4 7,6 

Ropa 86,6 118,1 152,5 172,6 168,6 169,1 105,6 164,6 168,1 

rozdíl — 31,5 34,4 20,1 -4,0 0,5 -63,5 59,0 3,5 

Služby  

v IT oblasti 
120,4 119,8 119,5 120,9 122,2 123,7 124,4 126,5 127,6 

rozdíl — -0,6 -0,3 1,4 1,3 1,5 0,7 2,1 1,1 

 

Tabulka 25 slouží jako základ pro výpočet budoucích cen antukového hřiště a hřiště 

s umělým trávníkem o stejných rozměrech na roky 2016 a 2017. Modrým podbarvením 

v posledních dvou sloupcích jsou zvýrazněné předpovědi indexů cen.  

Pro první vstup zobrazený v tabulce je využita lineární regresní funkce, jejíž rovnice má 

tvar y = 107,85 × e0,0056x. Index spolehlivosti je pro tuto funkci 94,4 %, což znamená,  

že daná funkce byla zvolena vhodně a naprosto vystihuje trend vývoje materiálu.  

Jako regresní funkce pro index ceny pro vodu byla taktéž zvolena funkce lineární,  

jež má tvar y = 7,5679x + 114,37 a koeficient determinace je zde 98,7 %.  

Pohonné hmoty, které společnost pro daná sportoviště spotřebuje, jsou ovlivňovány 

indexem ceny pro ropu, který má tvar kvadratické funkce, avšak jako nejvhodnější  

pro predikci je zvolena funkci přirozeného logaritmu. Tato funkce má předpis  

                                                 
85  Zpracováno podle: CENY VÝROBCŮ - časové řady: Ceny, inflace. Český statistický úřad [online]. 
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y = 29,632 × ln(x) + 102,93 a koeficient determinace je 33,3 %. Pro odhad indexu ceny 

na pohonné hmoty na roky 2016 a 2017 se jevila tato funkce jako nejvhodnější.  

Odbytovými náklady, které společnost může vložit do kalkulačního vzorce, jsou 

náklady na tvorbu a údržbu internetových stránek. Tyto náklady jsou ovlivněny 

indexem ceny pro služby v IT oblasti. Vývoj těchto cen má jako předchozí indexy určitý 

rostoucí trend, a proto byla zvolena jako nejlepší lineární regresní funkce s rovnicí  

y = 1,0543x + 118,06. Koeficient determinace je pro tuto funkci 94,4 %. 

 

Indexy cen výrobců byly spočítány, a proto je možné vyčíslit náklady a cenu těchto 

položek v kalkulačním vzorci. Tyto hodnoty pro antukové hřiště jsou znázorněny  

v Tabulce 26. 

 

Tabulka 26: Kalkulační vzorec se započítanou inflací na roky 2016 a 201786 

Položky vzorce 

2015 2016 2017 

Antukové hřiště Antukové hřiště Antukové hřiště 

Přímý materiál 226 291 247 460 250 535 

materiál (štěrk, písek) 184 500 185 404 186 572 

voda 8 826 9 656 9 729 

PHM 32 956 52 400 54 234 

Přímé mzdy 147 787 147 787 147 787 

Ostatní přímé náklady 62 230 62 230 62 230 

Výrobní režie 10 375 10 375 10 375 

VLASTNÍ NÁKLADY 

VÝROBY 
446 674 467 852 470 927 

Správní režie 22 154 22 154 22 154 

VLASTNÍ NÁKLADY 

VÝKONU 
468 828 490 006 493 081 

Odbytová režie 1 500 1 532 1 548 

ÚPLNÉ VLASTNÍ 

NÁKLADY VÝKONU 
470 328 491 537 494 630 

Zisk 117 582 122 884 148 389 

CENA VÝKONU 587 910 614 422 643 018 

 

                                                 
86  Vlastní zpracování 
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Nejvíce ovlivněné položky tohoto kalkulačního vzorce jsou přímý materiál a odbytová 

režie. Cena materiálu by se podle predikce navýšila v roce 2016 o 0,5 % a v roce 2017 

o 0,6 %. Vodné by se mělo taktéž navýšit, a to o 9,4 % v roce 2016 a o 7,2 % v roce 

2017. Indexy cen pohonných hmoty od roku 2005 zaznamenaly výkyvy a v roce 2016 

by měly zaznamenat nárůst o 56 %, kdežto v roce 2017 by se nárůst měl snížit 

na pouhých 3,5 %. Přímé mzdy by neměly být významněji zasaženy. V závislosti na 

mzdách by byly ovlivněny i ostatní přímé náklady, kde by se zdravotní pojištění 

a sociální zabezpečení zvyšovalo úměrně s výší mezd. Na odpisy budovy ve výrobní 

režii nemá inflace vliv, a to z důvodu, že výpočet odpisů byl proveden před začátkem 

odepisování. Daně, poplatky a pojištění by neměly být inflací výrazným způsobem 

zasaženy. Nárůst indexů cen v oblasti IT v rámci nákladů na obsluhu internetových 

stránek je 2,1 % pro rok 2016 a 1,1 % pro rok 2017. Zisková přirážka v roce 2016 

zůstává stejná jako v roce 2015, to je 25 % k úplným vlastním nákladům výkonu. 

V roce 2017 by společnost chtěla tuto přirážku navýšit na 30 %. 

 

Stejný systém, jako u kalkulačního vzorce se započítanou inflací pro antukové hřiště, se 

použije i u hřiště s umělým trávníkem, což zobrazuje Tabulka 27. 

 

Tabulka 27: Kalkulační vzorec se započítanou inflací na roky 2016 a 2017 (v Kč)87 

Položky vzorce 

2015 2016 2017 

Hřiště s 

umělým 

trávníkem 

Hřiště s 

umělým 

trávníkem 

Hřiště s 

umělým 

trávníkem 

Přímý materiál 435 425 456 281 462 471 

štěrk, písek 87 205  87 632  88 184 

beton 20 370  19 881  19 682 

betonové obrubníky 9 480   9 527   9 632 

umělý trávník 282 240 285 627 289 054 

voda 9 540  10 437  11 230 

PHM 26 590  43 176  44 688 

Přímé mzdy 147 787 147 787 147 787 

Ostatní přímé náklady 62 230  62 230  62 230 

Výrobní režie 10 375  10 375  10 375 
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VLASTNÍ NÁKLADY 

VÝROBY 
655 817 676 673 682 863 

Správní režie 22 154  22 154  22 154 

VLASTNÍ NÁKLADY 

VÝKONU 
677 971 698 827 705 017 

Odbytová režie 1 500   1 532   1 548 

ÚPLNÉ VLASTNÍ 

NÁKLADY VÝKONU 
679 471 700 358 706 565 

Zisk 169 868 175 090 211 970 

CENA VÝKONU 850 045 873 678 914 001 

 

Hřiště s umělým trávníkem se v položkách materiálu liší od hřiště antukového. Vstupy, 

které jsou zde navíc, jsou beton, betonové obrubníky a umělý trávník. Indexy cen těchto 

vstupů byly odhadnuty na roky 2016 a 2017 stejným způsobem jako tomu je 

u antukového hřiště, a tedy pomocí regresních metod. Pro beton je využita funkce 

mocninná a její tvar je y = 110,61 × x-0,094. Koeficient determinace k této funkci vyšel 

98,35 %. Podle indexů cen Českého statistického úřadu pro betonové výrobky je 

vybrána nejlepší funkce kvadratická, jejíž tvar je y = 0,1655x2 - 1,7131x + 110,07. 

Index spolehlivosti zde vyšel 93,82 %. Pro materiál byla využita lineární regresní 

funkce, jejíž rovnice má tvar y = 107,85 × e0,0056x. Index spolehlivosti je pro tuto funkci 

94,4 %, což znamená, že daná funkce byla zvolena vhodně a vystihuje trend vývoje 

materiálu. Jako regresní funkce pro index ceny pro vodu byla zvolena funkce lineární, 

jež má tvar y = 7,5679x + 114,37 a koeficient determinace je zde 98,7 %. Umělý trávník 

je zahrnut v rámci indexů cen do skupiny plastových výrobků, kde trend nejlépe 

vystihuje taktéž lineární funkce, jíž odpovídá rovnice y = 1,1071x + 91,486 a koeficient 

determinace pro tuto funkci je 88,76 %. 

 

4.3.2 Kalkulace na m2 a metr délky 

Možností, jak jinak stanovovat náklady je, že stáhneme ceny k metru čtverečnímu. Opět 

se musí rozlišit hřiště na antuku a umělý trávník. Kalkulace si zachová tvar typového 

kalkulačního vzorce. Materiál s hodnotou vodného se propočítá na m2 a doprava zůstane 

jednotlivou cenou, kvůli velikosti vozu a ceně pohonných hmot. Ostatní položky 

vzorce, a to přímé mzdy, ostatní přímé náklady, výrobní režie a správní režie budou 

spočítány na základě procentních částek z úplných vlastních nákladů výkonu. Tato 
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procenta jsou spočítána z několika předchozích kalkulačních vzorců, aby se zjistilo, 

jaký procentuální vliv má daná položka vzorce k úplným vlastním nákladům výkonu. 

Zisk se stanovuje procentuální přirážkou k těmto úplným nákladům, načež po sečtení 

těchto dvou čísel se dostane celková cena výkonu. Základem je spočítání spotřeby 

jednotlivých materiálů na m2. 

 

Antukové hřiště 

Všechny vstupy mají u antukového hřiště měrnou jednotku m3, čímž se usnadní 

výpočet. Tabulka 28 zobrazí přímé náklady na materiál. U tohoto hřiště je doba 

výstavby 3 měsíce. Rozměr celého hřiště je 30 × 30 metrů, jeho plocha činí 900 m2 

a obvod celého hřiště je 120 metrů. 

 

Tabulka 28: Přímé materiálové náklady na antukové hřiště88 

Vstup MJ 
Cena za 

MJ (v Kč) 
Spotřeba Cena (v Kč) 

Drť 32 – 63 mm m3 530,00 0,150 79,5 

Drť 16 – 32 mm m3 470,00 0,100 47,0 

Drť 4 – 8 mm m3 680,00 0,050 34 

Písek 0 – 4 mm m3 380,00 0,025 9,5 

Škvára m3 100,00 0,100 10,0 

Antuka standard  m3 1 000,00 0,025 25,0 

Vodné m3 29,42 0,333 9,8 

Doprava  10,5 

Materiál celkem  214,8 

 

Ve sloupci spotřeba je uvedené potřebné množství na m2, které je ve sloupci 

ohodnoceno cenou za tuto jednotku. Doprava je účtována zvlášť, jelikož není možné 

v tomto případě ji spočítat na m2. Tato cena je však proměnlivá a to kvůli velikosti 

tahače nebo nákladního automobilu, kterým se dopravuje materiál na stavbu a kvůli 

kolísavé ceně nafty. Nakonec se dostane cena za materiál pro antukové hřiště 

na 214,8 Kč. Nyní stačí jen cenu za naftu vynásobit ujetými kilometry, materiál plochou 

a dostaneme výsledné částky, které jsou uvedené v Tabulce 29. 
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Tabulka 29: Cena materiálu a doprava na celé hřiště89 

Cena materiálu dle výměry hřiště 

Drť, písek, škvára, antuka, voda 214,80 × m2 193 326,0 Kč 

Cena dopravy v závislosti na ujetých km 

Doprava 10,49 × km 32 955,4 Kč 

 

Cena za celkový materiál, kterým je drť, písek, škvára, antuka a voda je 193 326 Kč. 

Doprava je spočítána na částku 32 955,4 Kč. V celkovém součtu dostaneme za materiál 

226 281,4 Kč. 

Materiál potřebný pro kalkulaci je spočítaný a nyní se mohou stanovit další položky 

kalkulačního vzorce podle návodu uvedeného výše v textu. 

 

Tabulka 30: Kalkulační vzorec pro antuku stanovený přes procenta 90 

Položka vzorce % podíl Cena v Kč 

Materiál 48,0 226 281,4 

Přímé mzdy 31,5 148 497,2 

Ostatní přímé náklady 13,2 62 227,4 

Výrobní režie 2,2 10 371,2 

Správní režie 4,8 22 628,1 

Odbytová režie 0,3 1 414,3 

Úplné vlastní náklady výkonu —  471 419,6 

Zisk 25,0 117 854,9 

Celkem  100,0 589 274,5 

 

Když se porovnají ceny takto vypočítaného vzorce s typovým kalkulačním vzorcem, tak 

se ukáže samozřejmě rozdíl. Například ostatní přímé náklady v typovém kalkulačním 

vzorci jsou o necelé 3 Kč výše, než jsou zde. Výrobní režie je zde také podhodnocena, 

ačkoliv o téměř zanedbatelnou částku, a to o 4 Kč. Avšak se může stát i opačný rozdíl, 

že jsou zde náklady nadhodnoceny jako např. u správní režie, která je vyšší o 474 Kč. 

Úplné vlastní náklady v typovém kalkulačním vzorci jsou o 1 091 Kč nižší. Tím vším je 

samozřejmě ovlivněn i zisk, který je v původním vzorci 117 582 Kč. Rozdílem zisku 

272,9 Kč a je tak vyšší, než v typovém kalkulačním vzorci. Tento kladný rozdíl se může 

                                                 
89  Vlastní zpracování 
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pro společnost jevit jako dobrý, avšak u jiných případů to může být obráceně, a tedy, že 

zisk a cena jsou podhodnoceny. 

 

Hřiště s umělým trávníkem 

Toto hřiště má více vstupů, než je tomu u antuky a materiály nejsou pouze v m3,  

ale i v jiných jednotkách, proto počítání se musí rozdělit do více částí. Těmito částmi 

jsou materiály na m2 a materiály na m. 

Rozměr hřiště zde u umělého trávníku je 20 × 40 metrů, načež jeho rozloha je 800 m2. 

Obvod celého hřiště činí 120 m. Takto spočítané hodnoty pak slouží k výpočtu 

materiálů buď na m2, nebo na m délky. 

 

Tabulka 31: Přímé materiálové náklady na antukové hřiště91 

Druh materiálu  
Měrná 

jednotka 

Cena za 

MJ v Kč 

Spotřeba 

na m2 

Spotřeba 

na m 

Cena  

za m2 

Cena za m 

(v Kč) 

Beton pro 

podklad 
m3 1 358,0,0 — 0,08 — 113,17 

Beton pro 

obetonování 

obrubníků 

m3 1 358,0 — 0,04 — 56,58 

Obrubníky BEST m 79,0 — 1,00 — 79,00 

Drť 32 - 63 mm m3 210,0 0,15 — 31,50 — 

Drť 11 - 22 mm m3 394,0 0,10 — 39,40 — 

Drť 4 - 8 mm m3 320,0 0,075 — 24,00 — 

Písek 0 - 4 mm m3 149,0 0,031 — 4,66 — 

Vodné m3 31,8 0,38 — 11,93 — 

Umělý trávník 

4Play  
m2 336,0 1,05 — 352,80 — 

Křemičitý písek m3 504,0 0,02 — 9,45 — 

Celkem 473,73 248,75 

 

Beton pro podklad, beton pro obetonování obrubníků a obrubníky se musejí spočítat 

na metr délky a to z důvodu, že nejsou podkladem pro celé hřiště, ale pouze v jeho 

obvodové části. U zbylých druhů materiálů je již možné tuto spotřebu spočítat na m2. 

                                                 
91  Vlastní zpracování 
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Pro beton, drť, písek, vodné, trávník se spočítají přímo na m2, jelikož jsou podkladem 

celého hřiště. Obrubníky a beton pro obetonování jsou spočítány na délku jednoho 

metru a doprava je spočítána jako jednotková cena na km. Tyto údaje jsou znázorněny 

v Tabulce 32. 

 

Tabulka 32: Cena materiálu a doprava na celé hřiště92 

Cena materiálu dle výměry hřiště 

Beton, drť, písek, vodné, trávník 473,70 × m2 378 985,0 

Cena dle obvodu hřiště 

Obrubníky a obetonování 248,80 × m 29 850,0 

Cena dopravy v závislosti na ujetých km 

Doprava 10,452 × km 27 161,0 

 

Souhrnem těchto tří cen dostaneme sumu za materiál a tím je 435 996 Kč na celé hřiště. 

Nyní následuje výpočet zbylé části kalkulačního vzorce. 

 

Tabulka 33: Kalkulační vzorec pro umělý trávník stanovený přes procenta93 

Položka vzorce % podíl Cena v Kč 

Materiál 64,0 435 996,0 

Přímé mzdy 21,7 147 829,9 

Ostatní přímé náklady 9,0 61 311,6 

Výrobní režie 1,5 10 218,6 

Správní režie 3,5 23 843,5 

Odbytová režie 0,3 2 043,7 

Úplné vlastní náklady výkonu — 681 243,3 

Zisk 25,0 170 310,8 

Celková cena  — 851 554,1 

 

Když opět porovnáme s typovým kalkulačním vzorcem uvedeným v analytické části, 

zjistíme, že se částky položek v některých případech liší. Přímé mzdy jsou zde 

nadhodnocené o necelých 43 Kč. Ostatní přímé náklady jsou na druhou stranu spočítány 

na hodnotu nižší, než u typového kalkulačního vzorce, a to o částku 918 Kč. I položka 

správní režie má odchylku, a to dost velkou, její suma činí 1 690 Kč vůči typovému 

kalkulačnímu vzorci. Vyšší odchylka se nachází i u odbytové režie, jejíž rozdíl činí 544 
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Kč oproti typovému kalkulačnímu vzorci. Úplné vlastní náklady výkonu se liší oproti 

typovému kalkulačnímu vzorci o 1 201 Kč, což ovlivní zisk, který má rozdíl 300 Kč. 

Tento způsob výpočtu má však velké chyby. Jednou z chyb je, že nákladová položka 

může být podhodnocena, tedy, že vypočítaná cena nedosahuje skutečné výše nákladu 

a podnik se tak připraví o zisk. Samozřejmě, tomu může být i naopak, že je nákladová 

položka vyšší, než skutečná a podnik mylně vykazuje hodnoty, jež vůbec neexistují. 

Pro podnik, který by chtěl určitým způsobem kalkulovat své náklady, ale nechtěl by se 

zabývat složitými předběžnými a výslednými kalkulacemi, by tento způsob mohl stačit. 

 

4.4 Dlouhodobý majetek 

Podle výkazů přiložených v PŘÍLOZE Č. 2 je zřejmé, že společnost kromě odpisů 

budov nemá žádné jiné odpisy, jako například strojů nebo dopravních prostředků. 

Možným návrhem je, aby si společnost zakoupila nový nákladní automobil se 

sklápěcím návěsem, který by využívala místo nynějšího tahače. Po prozkoumání byl 

pro společnost nalezen celkem vhodný nákladní vůz, který je uveden v PŘÍLOZE Č. 6  

i s technickými parametry. Cena tohoto vozu je 1 157 000 Kč bez DPH, což pro účely 

odpisování je zároveň i pořizovací cena. 

Společnost by si mohla odpisy, jež by uplatňovala podle zákona o dani z příjmu, snížit 

základ daně o částku rozdílu mezi účetními a daňovými odpisy v jednotlivých letech. 

Tabulka 34 ukazuje výpočet těchto odpisů, a jaký rozdíl vznikl mezi účetními 

a daňovými odpisy v jednotlivých letech. Tento rozdíl by navýšil nebo snížil základ 

daně. 

 

Tabulka 34: Odpisy nákladního automobilu94 

Rok Odpisy Oprávky Zůstatková cena Účetní - daňové 

2017 127 270 Kč 127 270 Kč 1 029 730 Kč 102 730 Kč 

2018 257 433 Kč 384 703 Kč 772 298 Kč - 27 433 Kč 

2019 257 433 Kč 642 135 Kč 514 865 Kč - 27 433 Kč 

2020 257 433 Kč 899 568 Kč 257 433 Kč - 27 433 Kč 

2021 257 433 Kč 1 157 000 Kč 0 Kč - 27 433 Kč 
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Pro výpočet odpisů byl zvolen rovnoměrný způsob odepisování. Koeficient pro 

prvnírok je 22,25 a pro následující roky 11. Společnost by si od roku 2018 mohla 

snižovat daňový základ o 27 433 Kč. 

 

Samozřejmě druhou částí je, z jakých zdrojů by byl nákladní vůz pořízen. Jsou dvě 

nejčastější varianty financování dlouhodobého majetku, a to pomocí úvěru nebo 

leasingu, pokud však společnost nemá vlastní finanční prostředky. Pomocí metody 

diskontovaných výdajů zjistíme, zdali se vyplatí si půjčit od banky úvěr nebo si vzít 

tento vůz na leasing. 

Koupě vozu na úvěr má tu výhodu, že společnosti již daný majetek patří na rozdíl 

od leasingu, kde vlastnictví na majitele přechází až v době splacení celé částky. Co se 

týče splácení, tak u úvěru se platba skládá z úroku a úmoru, kdežto leasingová splátka je 

složena z pravidelné platby, povinného ručení a havarijního pojištění. Výhodou obou 

způsobů je, že je možné financovat již opotřebovaný dlouhodobý majetek (stroj, 

automobil, atd.). 

 

Následující Tabulka 35 nastiňuje splátkový kalendář k úvěru na dobu 5 let s měsíčním 

konstantním splácením o částce 19 283 Kč. Úrok je ve výši 9 % p. a. Součástí je 

i sloupec čistý výdaj, který se počítá jako „celkem k úhradě – (úrok × daň)“. Daní 

pro rok 2016 se rozumí základní sazba DPH, což je 21 %. Této částce se také říká 

úrokový daňový štít, o který si společnost může snížit základ daně 

 

Tabulka 35: Splátkový kalendář k úvěru (v Kč)95 

Datum Podíl jistiny Úrok 
Celkem  

k úhradě 

Čistý 

výdaj 

leden 2017 19 283 8 678 27 961 26 139 

únor 2017 19 283 8 533 27 816 26 024 

březen 2017 19 283 8 388 27 672 25 910 

duben 2017 19 283 8 244 27 527 25 796 

květen 2017 19 283 8 099 27 382 25 682 

červen 2017 19 283 7 954 27 238 25 567 

červenec 2017 19 283 7 810 27 093 25 453 

srpen 2017 19 283 7 665 26 948 25 339 
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září 2017 19 283 7 521 26 804 25 225 

říjen 2017 19 283 7 376 26 659 25 110 

listopad 2017 19 283 7 231 26 515 24 996 

prosinec 2017 19 283 7 087 26 370 24 882 

... ... ... ... ... 

leden 2021 19 283 1 736 21 019 20 654 

únor 2021 19 283 1 591 20 874 20 540 

březen 2021 19 283 1 446 20 730 20 426 

duben 2021 19 283 1 302 20 585 20 312 

květen 2021 19 283 1 157 20 440 20 197 

červen 2021 19 283 1 012 20 296 20 083 

červenec 2021 19 283   868 20 151 19 969 

srpen 2021 19 283   723 20 006 19 855 

září 2021 19 283   578 19 862 19 740 

říjen 2021 19 283   434 19 717 19 626 

listopad 2021 19 283   289 19 573 19 512 

prosinec 2021 19 283   145 19 428 19 398 

Celkem 1 157 000 264 664 1 421 664 1 366 084 

 

Součtem čistých výdajů a vstupní ceny se pomocí funkce v MS Excel vypočítá míra 

výnosnosti, aby se zjistilo, který způsob pořízení bude pro společnost výhodnější. 

V tomto případě vychází míra výnosnosti 7,11 % p. a. 

 

Již zmíněný druhý způsob financování je pořízení nákladního automobilu přes finanční 

leasing. Výše leasingu opět je 1 157 000 Kč na 5 let s měsíčními splátkami 19 775 Kč, 

kterých je včetně mimořádné 61. akontace, tedy první splátky, činí 25 % z ceny, 

což znamená v tomto případě 289 250 Kč. Leasingový úrok je nastaven na 8 % p. a. 

a poplatky jsou stanoveny na 12 000 Kč ročně. Součástí leasingové ceny je i majetkové 

pojištění. Na základě těchto údajů lze vypočítat splátkový kalendář a míru výnosnosti. 

 

Tabulka 36: Leasingový splátkový kalendář (v Kč)96 

Datum 

Základ  

pro základní 

sazbu DPH 

Základní 

sazba DPH 

Celkem  

k úhradě 

Z toho 

pojištění 

celkem 

Čistý výdaj 

leden 2017 289 250 60 743 349 993 —  — 

leden 2017 15 517 3 258 19 775 1 000 292 116 
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únor 2017 15 517 3 258 19 775 1 000 15 622 

březen 2017 15 517 3 258 19 775 1 000 15 622 

duben 2017 15 517 3 258 19 775 1 000 15 622 

květen 2017 15 517 3 258 19 775 1 000 15 622 

červen 2017 15 517 3 258 19 775 1 000 15 622 

červenec 2017 15 517 3 258 19 775 1 000 15 622 

srpen 2017 15 517 3 258 19 775 1 000 15 622 

září 2017 15 517 3 258 19 775 1 000 15 622 

říjen 2017 15 517 3 258 19 775 1 000 15 622 

listopad 2017 15 517 3 258 19 775 1 000 15 622 

prosinec 2017 15 517 3 258 19 775 1 000 15 622 

... ... ... ... ... ... 

leden 2021 15 517 3 258 19 775 1 000 15 622 

únor 2021 15 517 3 258 19 775 1 000 15 622 

březen 2021 15 517 3 258 19 775 1 000 15 622 

duben 2021 15 517 3 258 19 775 1 000 15 622 

květen 2021 15 517 3 258 19 775 1 000 15 622 

červen 2021 15 517 3 258 19 775 1 000 15 622 

červenec 2021 15 517 3 258 19 775 1 000 15 622 

srpen 2021 15 517 3 258 19 775 1 000 15 622 

září 2021 15 517 3 258 19 775 1 000 15 622 

říjen 2021 15 517 3 258 19 775 1 000 15 622 

listopad 2021 15 517 3 258 19 775 1 000 15 622 

prosinec 2021 15 517 3 258 19 775 1 000 15 622 

Celkem 1 220 245 256 251 1 536 496 60 000 1 213 832 

 

Čistý výdaj pro výpočet míry výnosnosti pomocí funkce v programu MS Excel je  

v Tabulce 36 vypočítaný jako Celkem k úhradě - (celkem k úhradě × sazba daně 

z přidané hodnoty). Tato částka se také označuje jako leasingový daňový štít, o který si 

společnost může snížit základ pro výpočet daně. Míra výnosnosti vychází pro leasing 

2,46 %, což v porovnání s úvěrem je velmi nízké procento. 

Po těchto výpočtech by měla tedy společnost vzít zajisté, aby si v případě koupě vozidla 

zvolila financování formou bankovního úvěru, jelikož má už určitou bankovní historii 

a zkušenosti s tímto zdrojem financování. Do 7,11 % společnost může přijmout 

jakýkoliv úvěr a stále to pro ni bude výhodné. 

Nevýhodou finančního leasingu je, že společnost na konci doby splácení dostane 

společnost majetek již plně odepsán a nebude moci využívat výhody plynoucí 

z odepisování. 
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4.5 Kniha jízd 

V závislosti na koupi nového nákladního automobilu by společnost měla začít sledovat 

spotřebu pohonných hmot, aby mohla přesněji spočítat, náklady na jeden kilometr. Nyní 

společnost nemá vůbec přehled o svých ujetých kilometrech a tedy ani ceně 

spotřebované nafty tahače, který využívá pro odvoz materiálů. 

Pokud by si společnost však chtěla nechat tento tahač a nekupovat nový nákladní 

automobil, měla by také zavést psaní ujetých kilometrů a zapisování tankování, z čehož 

by vyšla výrazně přesnější spotřeba, která by zpřesnila výpočet nákladů na jedno 

sportovní hřiště. Jednoduchým nástrojem, jak mít přehled o stavu ujetých kilometrů 

a tankování, je používání deníku, tedy přesně knihy jízd, která v běžném obchodě stojí 

kolem 25 Kč. 

Následně by zjistila, po kolika kilometrech tankuje, jako např. po 400 kilometrech 

pravidelně musí tankovat, natankuje celkem 150 litrů nafty za 30 Kč a lze vypočítat 

přesnou spotřebu, která může sloužit pro předběžnou, tak i výslednou kalkulaci. 

Současný tahač společnosti by tedy stál 11,84 Kč na 1 km. Kdyby si společnost pořídila 

nový nákladní vůz, tak objem nádrže je 300 litrů a ujede zhruba 950 km na tuto nádrž. 

Při stejné ceně nafty, tedy 30 Kč/litr by společnost 1 km dopravy stál 9,47 Kč a ušetřila 

by tak na 100 km kolem 240 Kč. 

Pro antukové hřiště by úspora ceně dopravy, kde bylo ujeto 1 395 km, vyšla na cca 

3 480 Kč a u hřiště s umělým trávníkem by se ušetřilo 2 960 Kč při ceně za naftu 

31,68 Kč za jeden litr. 

 

4.6 Reklama 

Společnost Technika Rokytnice, s. r. o. podle zjištěných informací nevyužívá možnosti, 

aby své jméno zveřejnila při výstavbě zakázky nějakého sportovního hřiště. Vhodným 

návrhem je, aby po celou dobu výstavby byl zveřejněný reklamní banner, který 

upozorňuje na realizační firmu. Tento banner si společnost může nechat navrhnout, 

vytisknout a vystavovat ho vždy standardně na všech akcích. Tento banner by 

po domluvě se zadavatelem mohl i na místě výstavby zůstat, aby se společnost dostala 

do povědomí a získala do budoucna i více zakázek. Bannery se tisknou v mnoha 

velikostech, avšak společnosti by stačilo, kdyby byl ve velikosti 150 × 90 cm. Tisk 

jednoho kusu banneru o této velikosti na PVC by vyšlo cca na 1 500 Kč. Pokud by se 
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společnost rozhodla, že si tento tisk objedná přes internet, musela by započítat do této 

ceny i poštovné, které může být kolem 130 Kč. Avšak tisku předchází tvorba a design, 

kterou by mohli zadat i šikovnému studentovi nebo specializovanému grafickému 

studiu. Student by si za zpracování mohl říci hodinovou sazbu kolem 300 Kč za hodinu, 

ale u grafického studia by to mohl být i dvojnásobek ceny a tedy cena kolem 600 Kč 

za hodinu. Rychlost vytvoření by záležela, zdali by společnost měla nějakou představu 

nebo by nechala „volnou ruku“ grafikovi. Firmy či živnostníci zaměření na tuto činnost 

s velkou pravděpodobností by tuto práci odvedli rychleji, než student, jelikož už mají 

šablony o různých velikostech. Tvorba by mohla trvat přibližně kolem 3 hodin celkové 

práce u specializovaného grafického studia. 

Realizace tohoto nápadu by měla, při použití společností, dopad na kalkulační vzorec. 

Částka, která by se v něm zvýšila, je odbytová režie, jelikož se jedná o propagaci firmy. 

Hodnota odbytové režie by se tak navýšila na každou zakázku při použití a ponechání 

banneru cca o 3 000 Kč. 

 

Další formou, jak se zviditelnit je, že by se společnost domluvila se zadavatelem, což 

v mnoha případech jsou obce, a nechala zveřejnit své jméno na internetových stránkách 

této obce s možností odkazu na webové stránky společnosti. Reklama na internetových 

stránkách je považována za jednu z úspěšných a nestojí skoro nic. 
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ZÁVĚR 

Společnost Technika Rokytnice, s. r. o. zabývající se všeobecně terénními úpravami 

povrchů, zejména výstavbou sportovních hřišť, např. tenisové kurty, volejbalová, školní 

víceúčelová a jiná hřiště. 

Hlavním cílem diplomové práce byla analýza nákladů a sestavení kalkulačního vzorce 

vhodného pro tuto společnost pomocí kalkulačních metod. Důvodem bylo, že 

společnost doposud nevyužívá žádný ověřený způsob pro stanovení cen svých výkonů. 

Výkony jsou stanovovány pomocí znalostí, které majitelé firmy nabyly z mnoha 

předchozích projektů a neuvažují se např. náklady, které přímo nesouvisí s jejich 

výkony, což do velké míry ovlivňuje jejich zisk. K analýze v diplomové práci byly 

zvoleny dva nejčastěji realizované povrchy, a to tradiční antuka a trávník z umělých 

vláken. Pro tyto dva povrchy byl sestaven typový kalkulační vzorec vhodný pro 

společnost, která nemá doposud zaveden kalkulační systém. 

Pro analytickou část diplomové práce byla vybrána dvě modelová hřiště. V obci 

Vlčkovice se jednalo o hřiště o rozměrech 30 × 30 m s antukovým povrchem a v obci 

Lhota pod Hořičkami hřiště o rozměrech 20 × 40 m s povrchem z umělého trávníku. 

Přestože jsou vybraná hřiště výměrou hrací plochy velmi podobná, jsou jejich ceny 

výrazně odlišné. 

Přímý materiál, který zahrnuje mimo jiné i vodné a dopravu, je u hřiště s antukou ve 

výši 226 282 Kč na rozdíl od hřiště s umělým trávníkem, kde je přímý materiál  

ve výši 435 425 Kč. Tato téměř dvojnásobná cena je dána samotnou cenou za umělý 

trávník, který v ploše 800 m2 vychází na 282 240 Kč. To činí téměř 65 % z ceny 

přímého materiálu. Celkově pak hřiště s antukovým povrchem vychází bez jakýchkoli 

doplňků na 587 910 Kč včetně 25% marže (117 582 Kč), kterou si společnost 

automaticky připočítává k celkovým úplným nákladům výkonu. Naopak hřiště 

s povrhem z umělého trávníku vychází bez jakýchkoli doplňků na 850 045 Kč včetně 

25% marže (169 868 Kč). Pomocí stanoveného kalkulačního vzorce v kapitole 3.5.7 

může společnost pomocí předběžných a výsledných kalkulací zjistit skutečnou hodnotu 

sportovišť. 
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V návaznosti na předběžné kalkulace je v kapitole 4.3.1 zohledněna inflace, kterou 

společnost musí brát v úvahu, pokud se rozhodne plánovat ceny sportovišť, která budou 

realizována v budoucnu. 

Součástí diplomové práce byla i analýza nákladů, tržeb a výsledků hospodaření 

společnosti. Na základě analýzy bylo zjištěno, že společnost na tom z finanční stránky 

není nejlépe, a to i přesto, že v roce 2015 byl výsledek hospodaření po více jak pěti 

letech kladný a dosahoval cca 63 tisíc Kč. I přes hospodářskou krizi, která trvala celou 

dobu analyzovaných let, je zřejmé, že finanční situaci analyzované společnosti z velké 

míry ovlivňuje, že není využíváno žádné oficiální metody stanovování cen. 

V části návrhů byly předneseny možnosti na zlepšení situace společnosti a mezi důležité 

je zařazen nákup nákladního automobilu, který by společnosti pomohl zvýšit odpisy. 

Rozdílem účetních a daňových odpisů by bylo možné snížit základ daně jako tomu bylo 

v roce 2010, kde byly odpisy cca 740 tis. Kč. Velkou zásluhou na nízkých daních 

a poplatcích zde měly právě odpisy. Společnosti by se vyplatilo, kdyby tuto investici 

financovala pomocí bankovního úvěru, který dle míry výnosnosti může být úročen 

maximálně 7,11 %, aby to pro společnost bylo výhodné. Oproti tomu finanční leasing 

má míru výnosnosti 2,46 %. Nákupem nákladního automobilu by se z malé části 

obnovil dlouhodobý majetek a určitým způsobem by se nastartovala činnost společnosti 

po hospodářské krizi. 

Návrhem kalkulačního vzorce byly naplněny cíle diplomové práce. Byly zanalyzovány 

náklady i současná ekonomická situace společnosti Technika Rokytnice, s. r. o. 

Navržený kalkulační vzorec umožní společnosti sledovat náklady z více hledisek, a tím 

efektivněji řídit své náklady. 
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SEZNAM ZKRATEK 

aj. a jiné 

apod. a podobně 

atd. a tak dále 

bm běžný metr 

cca přibližně 

cm centimetr 

DHM dlouhodobý hmotný majetek 

DNM dlouhodobý nehmotný majetek 

DPH daň z přidané hodnoty 

IT informační technologie 

Kč Koruna česká 

km kilometr 

l litr 

m metr 

m2 metr čtvereční 

m3 metr krychlový 

max. maximálně 

mil. milion 

min. minimálně 

mm milimetr 

MJ měrná jednotka 

MS Microsoft 

N náklady  

OR Obchodní rejstřík 

PHM pohonné hmoty 

resp. respektive 

s. r. o. společnost s ručením omezeným 

VH výsledek hospodaření 

t tuna 

tis. tisíc  

tzv. takzvaný 

ZC zůstatková cena 
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PŘÍLOHA Č. 1: VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT ZA OBDOBÍ 

2010 - 2015 (v tis. Kč) 

 

Položky 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Výkony 3 247 2 517 2 222 1 821 2 252 3 044 

Tržby za prodej 

vlastních výrobků  

a služeb 

3 332 2 632 2 473 1 883 2 086 3 146 

Změna stavu zásob 

vlastní činnosti 
  - 85 -  115 -  251   - 62   166 -  102 

Výkonová spotřeba 1 862 1 541 1 436 1 168 1 407 2 260 

Spotřeba materiálu  

a energie 
1 671 1 394 1 229   980 1 238 2 052 

Služby   191   147   207   188   169   208 

Osobní náklady   952   866   841   852   809   833 

Mzdové náklady   742   624   597   591   570   591 

Odměny členům 

orgánu společnosti  

a družstva 

    0     0     0     4     0     0 

Náklady na sociální 

zabezpečení a 

zdravotní pojištění 

  166   199   203   202   192   201 

Sociální náklady    44    43    41    55    47    41 

Daně a poplatky    26    33    33    36    39    35 

Tržby z prodeje DM  

a materiálu 
   31   118   121   163    59   693 

z prodeje DM     0     0     0   150     0   600 

z prodeje materiálu    31   118   121    13    59    93 

Ostatní provozní výnosy     3     9    18    31    21    20 

Odpisy DNM a DHM   740   728   878   848   444   323 

Ostatní provozní náklady     0     7     1     1     0   186 

Provozní výsledek 

hospodaření 
-299 -531 -820 -890 -367 120 

Ostatní finanční náklady    66    87    58    60    55    57 

Finanční výsledek 

hospodaření 
- 60 - 86 - 22 - 59 - 55 - 57 

Výsledek hospodaření  

za běžnou činnost 
-360 -619 -842 -949 -422  63 
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PŘÍLOHA Č. 2: ROZVAHA ROKU 2015 (v Kč) 

 

  Aktiva celkem 2 527 319 

B Stálá aktiva   462 001 

B.II.2 Budovy, haly, stavby   462 001 

  Stavby 1 220 615 

  oprávky ke stavbám -  758 614 

B.II.3 
Samostatné movité věci a soubory 

movitých věcí 
4 613 695 

  
Oprávky k samostatně movitým 

věcem a souborům movitých věcí 
-4 613 695 

C Oběžná aktiva 2 052 156 

C.I Zásoby   372 412 

C.I.1 Materiál   255 612 

C.I.2 Nedokončená výroba a polotovary   116 800 

C.III Krátkodobé pohledávky   182 779 

C.IV Finanční majetek 1 496 964 

C.IV.1 Peníze     7 600 

C.IV.2 Bankovní účty 1 489 364 

D Ostatní aktiva    13 162 

  Pasiva celkem 2 527 319 

A.I. Základní jmění   100 000 

A.IV Hospodářský výsledek minulých let -  256 143 

A.V 
Hospodářský výsledek běžného 

účetního období 
   62 879 

B Cizí zdroje 2 590 783 

B.III Krátkodobé závazky 2 590 793 

B.III.1 Závazky z obchodního styku   124 695 

B.III.2 Závazky ke společníkům 2 354 243 

B.III.3 Závazky k zaměstnancům    42 877 

B.III.4 Závazky ze sociálního zabezpečení    22 315 

B.III.5 Stát - daňové závazky    46 652 

C Ostatní pasiva    29 800 

C.II Dohadné účty pasivní    29 800 
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PŘÍLOHA Č. 3: VZOR KALKULAČNÍHO VZORCE PRO 

SPOLEČNOST 
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PŘÍLOHA Č. 4: PŘEDLOHA PRO VÝPOČET CEN 

MATERIÁLŮ NA ANTUKOVÉ HŘIŠTĚ 

 

Materiál 

     

Druh materiálu 
Měrná 

jednotka 

Cena za 

MJ  

v Kč 

Potřebné 

množství (m3) 

Cena bez DPH  

(v Kč) 

Drť 32 - 63 mm m3           0,0 

Drť 16 - 32 mm m3           0,0 

Drť 4 - 8 mm m3           0,0 

Písek 0 - 4 mm m3           0,0 

Škvára m3           0,0 

Antuka standard m3           0,0 

Suma — —   0       0,0 

   
 

  

 

Doprava 

     

Doprava materiálu 

Potřebné 

množství 

materiálu (t) 

Obousměrná 

cesta (km) 

Počet km 

celkem 

Cena celkem  

(v Kč) 

Drť 32 - 63 mm            0,0 

Drť 16 - 32 mm            0,0 

Drť 4 - 8 mm            0,0 

Písek 0 - 4 mm            0,0 

Škvára            0,0 

Antuka standard            0,0 

Celkem     0,0     0,0     0,0      0,0 
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PŘÍLOHA Č. 5: PŘEDLOHA PRO VÝPOČET CEN 

MATERIÁLŮ NA HŘIŠTĚ S UMĚLÝM TRÁVNÍKEM 

 

Materiál 

     
Druh materiálu 

Měrná 

jednotka 

Cena za 

MJ v Kč 

Potřebné 

množství 

Cena bez DPH 

(v Kč) 

Beton (podklad) m3           0,0 

Beton na obetonování 

obrubníků 
m3           0,0 

Obrubníky   m           0,0 

Drť 32 - 63 mm m3           0,0 

Drť 11 - 22 mm m3           0,0 

Drť 4 - 8 mm m3           0,0 

Písek 0 - 4 mm m3           0,0 

Umělý trávník m2           0,0 

Křemičitý písek t           0,0 

Suma — — —       0,0 

      

 

Doprava 

     

Doprava 

Potřebné 

množství 

materiálu 

Obousměrná 

cesta (km) 

Počet km 

celkem 

Celkem  

bez DPH 

Beton (podklad)           0,0 

Beton (obrubníky)           0,0 

Obrubníky           0,0 

Drť 32-63 mm           0,0 

Drť 11 - 22 mm           0,0 

Drť 4 - 8 mm           0,0 

Písek 0 - 4 mm           0,0 

Umělý trávník           0,0 

Křemičitý písek           0,0 

Celkem   0,0   0,0   0,0     0,0 
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PŘÍLOHA Č. 6: NÁKLADNÍ AUTOMOBIL SE 

SKLÁPECÍM NÁVĚSEM97 
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