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Abstrakt: 

Diplomová práce se zabývá nákladovými kalkulacemi, jejich využitím a jejich 

významem. Tato práce je rozdělena do dvou částí. První část popisuje průmyslovou 

společnost Lichna Trade, s. r. o. a dále se zabývá teoretickými zásadami kalkulací, 

 které jsou východiskem pro část praktickou. 

Praktická část zahrnuje organizační strukturu společnosti, analýzu nákladů, výnosů  

a výsledku hospodaření ve společnosti, analýzu dle druhového členění. Poté sestavení 

kalkulace na vybraný typ výrobku dle vhodné kalkulační metody. Na závěr je uvedeno 

zhodnocení a návrhy na zlepšení nákladového řízení v podniku a sestavení předběžné 

kalkulace pro rok 2015. 
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Abstract: 

This thesis deals with cost calculations, their use and their importance. This work is 

divided into two parts. The first part describes the industrial society Lichna Trade Ltd. and 

describes the theoretical principles calculations, which are the basis for the practical part. 

The practical part includes the organizational structure of the company, analysis of 

costs, revenues and profit in the company, according to an analysis of the generic division. 

After a calculation of the selected type product according to the appropriate calculation 

methods. The paper concludes with appreciation and suggestions to improve cost 

management in the company and build a preliminary estimate for the year 2015. 
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1 Úvod 

Jednou z podmínek přežití podniku je, aby byl konkurenceschopný. To především 

souvisí s jeho výkony, na jejichž odbytu je podnik závislý. Jisté je, že prodejnost výkonů 

závisí na užitné hodnotě a odpovídající ceně, kterou je ochoten zákazník za daný výkon 

zaplatit. 

Kalkulace jsou nástrojem, který slouží ke stanovení nákladů a z nich vyplývající ceny 

výkonu. Z toho plyne její stěžejní význam pro řízení nákladů výkonů a tím tedy i pro řízení 

podniku. 

Kalkulace vyjadřující náklady na výrobu výkonů a se prolínají celým procesem řízení 

firmy. Byly uplatňovány již v Baťových závodech ve dvacátých letech 20. století 

v Československu. Metodu cílové kalkulace nákladů lze vysledovat už v roce 1965,  

kdy byla vyvinuta ve společnosti Toyota a od začátku 70. let byla v rostoucí míře uplatňována 

v Japonských podnicích. Její funkce řízení systému se vyvíjela s potřebami organizace  

a technologie výroby. 

Soustavu vzniklou kalkulací nazýváme kalkulační systém. Tahle situace vyhovovala 

ve 20. století. Ve výrobním procesu se v posledních dvaceti či třiceti letech prosazuje 

přesouvat jeho řízení do časnějších stádií před výrobním procesem. Tohle se týká především 

nejen naturální, ale také i hodnotové stránky řízení výroby. 

Vznikla řada výpočtů, které k řízení nákladů na výkony využívají v té nebo jiné míře 

kalkulací, ať už jsou to kalkulací výkonů nebo jejich částí, které jsou zaměřeny účelově 

k řízení vývoje nákladů na výkony v dané fázi jejich výroby nebo vývoje. Tyhle propočty 

nalézají použité metody v rámci včasného řízení nákladů. 

Cílem diplomové práce je zhodnocení a naržení následného opatření  na zlepšení   

v průmyslové společnosti Lichna Trade, s.r.o. Společnost Lichna Trade, s.r.o. se zabývá 

strojírenskou výrobou a je v tomto oboru významným producentem. 

Diplomová práce je rozdělena do zásadních čtyř kapitol. Začátek práce tvoří teoretická  

část, která také zahrnuje charakteristiku společnosti.  

První kapitola tvoří vymezení nákladů, základní pojmy, využití kalkulace a jejich význam. 

Práce obsahuje také definované teoretické zásady kalkulačního systému, kalkulační metody  

a jsou zde popsány jednotlivé druhy nákladů a jejich členění. Praktické části je věnovaná 

druhá, třetí a čtvrtá kapitola diplomové práce.  
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Ve druhé kapitole bude popsána organizační strukturu společnosti a dále analyzovány 

náklady, výnosy, hospodářský výsledek v systému řízení ve společnosti na základě výkazu 

zisku a ztrát v letech 2011-2013.  

Na závěr druhé kapitoly bude provedena analýza dle druhového členění.  

Ve třetí kapitole budou vypočteny kalkulace přirážkouvou metodou v letech 2011-2014 

kruhových tyčí o průměru 100 mm. V poslední kapitole bude uvedeno zhodnocení a návrhy 

na zlepšení nákladového řízení společnosti a v poslední řadě provedeny předběžné kalkulace 

pro rok 2015. 
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2 Charakteristika firmy 

Firma LICHNA TRADE CZ, s. r. o. patří mezi významné obchodní partnery a 

dodavatele v oblasti strojírenské výroby [Charakteristika firmy je čerpána z LichnaTrade CZ, 

s.r.o.: O LichnaTradu. [online]. [cit. 2014-12-16]. Dostupné z:http://www.lichnatrade.cz/]. 

Historie firmy, která je psána ruku v ruce jejími vlastníky, zaměstnanci i nejširším 

okruhem zákazníků a spolupracovníků, je dnes již velmi pestrá, neboť do obchodního 

rejstříku Krajského obchodního soudu v Ostravě byla tato společnost s ručením omezeným 

zapsána již v září roku 2000.  

Společnost vznikla transformací sdružení 2 fyzických osob Milana a Čestmíra Lichny, 

kteří se strojírenskou výrobou zabývají již od roku 1992.  

Firma LICHNA TRADE CZ, s.r.o. je stabilizovanou a dynamicky se rozšiřující firmou 

nejen s narůstajícím obchodním obratem, ale i výrobními kapacitami a možnostmi. 

Dlouholetý vývoj společnosti ovlivnili nejen majitelé, ale i zaměstnanci, spolupracovníci  

a v neposlední řadě samotní zákazníci, jejichž požadavkům se firma snaží pokaždé vyjít 

vstříc. Mezi oblasti, do kterých firma realizuje své dodávky, patří hutnictví, stavebnictví, 

výroba dílů pro kolejová vozidla a výroba dobývacích zařízení pro doly. Firma disponuje 

týmem zkušených odborníků zabývajících se návrhem konstrukcí bio plynových stanic.  

V současné době má společnost výrobní provozovny ve Sviadnově, v Lískovci  

u Frýdku-Místku a také v Opavě. Provozovna ve Sviadnově je zatím nejmladší a hlavní divizí 

firmy. K rozšíření o tyto výrobní prostory došlo v roce 2012 a v následujících měsících byla 

provedena rekonstrukce hal a okolí. Pro tuto rekonstrukci byly využity finanční prostředky 

z Evropského fondu pro regionální rozvoj.  

Výsledkem této rozsáhlé rekonstrukce jsou moderně a účelně zařízené výrobní haly, 

které nabízí zákazníkům následující výrobní možnosti: 

- přesné svařování na robotickém pracovišti, 

- strojní obrábění na horizontální vyvrtávačce WRD 130 s rozjezdy 13 metrů  

na délku, 3,5 metru na výšku a s plochou o délce 15 metrů pro přepínání obrobku, 

- kapacity pro svařování velkých dílů či další zámečnické práce.  

Samozřejmostí je technické i administrativní a sociální zázemí pro zaměstnance. 

Středisko ve Sviadnově také zabezpečuje konstrukční technologickou a logistickou podporu 

všech divizí firmy.  

Další provozovnou je divize v Lískovci u Frýdku-Místku.  



4 

 

Tyto výrobní prostory byly zakoupeny v roce 1995 a následně zrekonstruovány  

a v současné době zde pracuje 55 zaměstnanců. Výrobní program Lískovecké divize je tvořen 

strojním opracováním na CNC i konvenčních horizontálních vyvrtávačkách, soustruzích  

a frézkách, CNC obráběcích centrech a bruskách na kulato i naplocho. Dále pak divize 

v Lískovci nabízí výrobní kapacity na plazmovém řezacím stroji, laserovém řezacím stroji  

a na CNC řezacím stroji pro řezání vodním paprskem s 3D naklápěcí hlavou.  

Nabídku služeb uzavírají svářečské a zámečnické práce a to NC ohraňovací lisy, 

zabrušování plechů, svařování metodou MIG a MAG, svařování hliníku, nerezy a pájení 

mědi.  

V roce 2007 odkoupila společnost LICHNA TRADE CZ, s. r. o. část podniku v Opavě 

a následně poté byla otevřena nová divize, kde je zaměstnáno v současné době 30 

zaměstnanců. Mezi poskytované služby patří strojní obrábění CNC na horizontální 

vyvrtávačce WHN 13, konvenčních hrotových soustruzích a frézkách. Pak nabízí kompletní 

zámečnické práce a svařování kovů včetně hliníku. Součástí opavské provozovny  

je i technické a administrativní zázemí. 

V roce 2014 společnost LICHNA TRADE CZ, s.r.o. koupila firmu  

ANKRA, spol. s r.o. , čímž rozšířila výrobu o komponenty pro důlní a těžební průmysl. 

Programem divize je výroba a vývoj prvků pro vyztužování, injektáž a kotvení hornin. 

Výroba rozpojovacích orgánů pro různé typy dobývacích strojů zajišťující efektivnost  

a účinnost dobývacího procesu a výroby z technické černé pryže vyráběné lisováním  

do kovové formy. Veškerá výrobní činnost firmy podléhá přísné kontroly kvality.  

Pro měření firma využívá moderní technologie např. měření pomocí 3D laserové 

trackeru Lajka. Kvalita výroby je zaručena získanými certifikáty.  

Za dobu své existence uspokojila firma mnoho zákazníků a s několika se rozvinula  

i trvalá spolupráce. Budoucnost firmy je především v rozšiřování zkvalitňování 

poskytovaných služeb, výrobních možností a v neposlední řadě také v rozvoji péče  

o zaměstnance.  

Firma LICHNA TRADE CZ, s.r.o. se zaměřuje na strojírenskou výrobu 

(kovoobrábění, svařování, soustružení, frézování a dělení materiálu formou pálení či řezání 

laserem nebo plazmou). Dalším souvisejícím oborem je výroba železničních podvozků 

strojírenská kovovýroba strojních dílů, železničních vagónů, oprava kolejových vozidel. 

Výroba strojních dílů (strojírenská kovovýroba) probíhá na zakázku a díky 

dlouholetým zkušenostem je firma schopna nabídnout vysokou kvalitu o velkém množství  

a v krátkém období.  

http://www.ankra.cz/
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Strojírenství vyžaduje volbu kvalitního materiálu, který se často dělí laser a plazmu  

a tím firma dokáže zajistit vysokou jakost nejen pro Českou republiku, ale i Evropskou unii. 

Soustružení, svařování a frézování 

Kovoobrábění a strojírenská výroba vyžaduje používání moderních strojních vybavení 

a nástrojů, kterými firma disponuje. Ve strojírenství tak často využíváme svařování, 

frézování nebo soustružení kovů, které jsou nezbytností nejen pro opravu kolejových vozidel, 

železniční vagóny a výrobu železničních podvozků, ale všechny související činnosti  

a zakázkové výrobu ve strojírenství.  

Řezání a pálení laserem nebo plazmou 

Řezání, pálení laserem nebo plazmou je v poslední době standardem, který je nutný 

pro dělení hutního materiálu nebo nerez oceli. Řezání a pálení plechů se v dnešní době 

neobejde bez pálení, řezání laserem nebo plazmou a proto je firma schopna dělit jakýkoliv 

materiál tou nejlepší technologií a zpracovat tak konstrukční materiály, hutní nebo nerezovou 

ocel, barevné kovy a hliník.  

Opravy kolejových vozidel a díly pro železniční vagóny 

Firma nabízí zakázkovou výrobu pro železniční vagóny, jejich díly a zároveň i opravy 

veškerých kolejových vagónů a vozidel. Dále se specializuje na výrobu jednotlivých dílů.  

S výrobou a opravami jednotlivých dílů kolejových vozidel a vagónů mají dlouholeté 

zkušenosti. 

Výrobní program firmy v oblasti strojírenství: 

 výroba jednoúčelových strojů a zařízení, 

 výroba a opravy dílů pro kolejová vozidla, 

 výroba kusových, malosériových a sériových strojních dílů do hmotnosti 35 tun/ks, 

 výroba strojních součástí a náhradních dílů včetně montáží, 

 konstrukce a výroba strojních zařízení, 

 výroba technologických svářenců včetně opracování 

 výroba dílčích ocelových konstrukcí včetně montáže do hmotnosti 35 tun/ks.  

 

 

 

 

 

 

http://www.lichnatrade.cz/deleni-materialu
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Nabídka služeb firmy v oblasti strojírenské výroby: 

Strojní opracování 

 soustružení, CNC stroje, 

 broušení na kulato, broušení naplocho,  

 kovoobrábění a kovovýroba, 

 frézování, CNC, vertikální obráběcí centra, 

 vyvrtávání WHN 13.8 – CNC/16, WHN 13.4.  

Zámečnické a svářečské práce 

 pájení mědi, 

 svařování hliníku a nerezi,  

 dělení materiálů – řezání, pálení laserem a plazmou, 

 zakružování plechů, hutního materiálu, 

 svařování metodou MIG/MAG/TIG+velký svářečský průkaz SLV Berlín.  
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3 Náklady 

Z hlediska ekonomické teorie, která definuje náklady podniku jako peněžně oceněnou 

spotřebu výrobních faktorů včetně veřejných výdajů, která je vyvolána podnikovými výnosy. 

Náklady je nutno odlišit od peněžních výdajů, které představují úbytek peněžních fondů 

podniku (např. peněz na účtech v bance, stavu hotovostí) bez ohledu na jejich účel použití. 

Náklady musí vždy souviset s výnosy příslušného období. Zajištěna musí být časová 

 i věcná shoda výnosů a nákladů s vykazovaným obdobím. To udává tzv. časové rozlišování 

nákladů a výnosů. [15] 

3.1 Vymezení nákladů 

Používáme v podstatě dvojí pojetí nákladů: jedno je ve finančním účetnictví,  

které je určeno převážně pro externí uživatele a druhé v manažerském účetnictví,  

kterého využívají manažeři v řízení. [15] 

3.2 Členění nákladů 

K předpokladu k jakékoli nákladové optimalizaci či snižování nákladů je náklady 

poznat a pochopit podstatu jednotlivých nákladových položek, které v podniku vznikají. 

Protože počet nákladových položek se téměř v jakémkoli podniku čítá na stovky až tisíce,  

je pro jakékoli další úvahy nezbytné umět tyto náklady rozčlenit do určitých homogenních 

skupin tak, abychom mohli zkoumat jejich chování při různých situacích.  

Členění, resp. klasifikace nákladů podle různých kritérií je základním předpokladem pro 

aplikaci dalších nástrojů manažerského účetnictví. Náklady můžeme členit dle různých 

hledisek a kritérií [14]. 

3.2.1 Druhové členění nákladů 

Druhové členění nákladů je v dnešní době nejběžnějším přístupem ke klasifikaci 

nákladů ve finančním účetnictví. V této klasifikaci členíme náklady podle druhu 

spotřebovaného externího vstupu do podnikového procesu. Jedná se o rozdělení nákladů, 

které vypovídá o finančním pojetí nákladů. Tohle členění nákladů se používá i při konstrukci 

standardních účetních výkazů jako například při tvorbě výkazů zisků a ztrát. V účetnictví 

najdeme detailní členění nákladů, ale existuje několik nákladových druhů, které nalezneme 

téměř v každém podniku. [14] 
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Rozlišujeme tyto základní nákladové druhy [17]: 

 spotřeba materiálu, 

 spotřeba a použití externích prací a služeb, 

 mzdové a ostatní osobní náklady včetně sociálního a zdravotního pojištění pracovníků, 

 odpisy hmotného a nehmotného investičního majetku, 

 finanční náklady. 

3.2.2 Účelové členění nákladů 

Cílem účelového členění je rozdělit náklady celkové podle účelu, na které jsou 

vynaloženy (např. na správu, odbyt, výrobu apod.). 

Existují dvě podoby [17]: 

 podle místa vzniku a odpovědnosti za jejich vznik – odpovědnostní členění, 

 podle výkonu, na nějž jsou náklady vynaloženy – kalkulační členění. 

Náklady na výrobu jsou promítnuty do výsledovky až v okamžiku vykázání výnosu, 

k jehož uskutečnění přispěly. Tyhle náklady se označují za náklady výkonu, protože je lze 

kalkulovat na výkon (např. výrobek). Náklady na odbyt a správu nelze většinou přiřadit  

ke konkrétnímu výkonu, a jsou zobrazovány ve výsledovce v období, ve kterém byly 

vynaloženy. [6] 

3.2.3 Klasifikace nákladů podle závislosti na změně objemu výkonů 

Klasifikace nákladů podle závislosti na změně objemu výkonů rozděluje náklady  

do dvou skupin, a to na variabilní náklady (proměnné), jež jsou závislé na změnách objemu 

výkonů, a na fixní náklady (stálé), jež jsou nezávislé na změnách objemu výkonů.  

Toto členění se používá při krátkodobém pohledu na náklady. V dlouhodobém pohledu fixní 

náklady neexistují [11]. 

Variabilní náklady můžeme definovat jako náklady, kde se výše při změně objemu 

výkonů změní. Nejdůležitější složkou jsou tzv. proporcionální náklady, jejichž výše těchto 

nákladů se mění přímo úměrně s úrovní aktivity podniku. Celkové variabilní proporcionální 

náklady mají lineární charakter na rozdíl od variabilních jednotkových nákladů, které mají 

charakter konstantní, což lze vidět na Obr. 1. Příkladem variabilních proporcionálních 

nákladů může být spotřeba přímého materiálu, energie spotřebovaná k provozu strojů  

nebo úkolová mzda dělníků.  
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V některých situacích může nastat případ, kdy náklady rostou rychleji nebo pomaleji 

než objem produkce. Pokud náklady rostou rychleji než objem produkce, hovoříme  

o nadproporcionálních nákladech. V praxi se může jednat o mzdové náklady dělníků, kde při 

růstu objemu produkce zaměstnatel zavede noční a víkendové pracovní směny, při kterých 

budou variabilní jednotkové náklady, tedy hodinové tarify dělníků vyšší než při standardních 

denních směnách. Pokud náklady rostou pomaleji, než objem produkce hovoříme  

o podproporcionálních nákladech. Příkladem mohou být některé položky materiálových 

nákladů, kdy nákupu většího množství materiálu nám dodavatel může nabídnout množstevní 

slevy. [14] 

 

 

Obr. 1 Celkové a jednotkové variabilní (proporcionální) náklady [14] 

Fixní náklady jsou takové náklady, které zůstávají neměnné při různých úrovních 

aktivity podniku v průběhu určitého časového období. Příkladem fixních nákladů mohou být 

např. mzdy manažerům podniku, leasing automobilů nebo odpisy budov.  

Jsou charakteristické tím, že zatímco celkové fixní náklady zůstávají při různých úrovních 

aktivity organizace konstantní, fixní jednotkové náklady se s růstem objemu výkonu podniku 

snižují, což můžeme vidět na Obr. 2 [14]. 

 

Obr. 2 Celkové a jednotkové fixní náklady [14] 
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3.2.4 Členění nákladů podle místa vzniku a odpovědnosti za jejich vznik 

Základem kalkulačního členění nákladů spočívá přiřazení nákladů k výkonu nebo jeho 

částí. Probíhá v několika úrovních, nejčastěji se začíná členěním na náklady nevýrobní  

a výrobní, v rámci nich se náklady člení podle jednotlivých druhů procesů, činností a operací. 

Stanovení těchto nákladů spočívá v technickohospodářských normách. 

Po přirazení k jednotlivým výkonům je nezbytné jejich rozdělení do dvou základních 

skupin. Z hlediska příčinných vazeb nákladů k výkonu, který je druhově, objemově a jakostně 

specifikován pojmem kalkulační jednice, lze rozlišit [17]: 

 přímé náklady, 

 nepřímé náklady.  

Přímé náklady jsou takové náklady, které klesají nebo rostou přímo úměrně s počtem 

nebo velikostí kalkulační jednice. Většinou to jsou přímé mzdy, přímý materiál a jiné ostatní 

přímé náklady.  V prvé řadě ovšem musí plnit podmínku přímé souvislosti s kalkulační 

jednicí. Především to jsou tzv. subdodávky, různé služby, doprava, cestovné pracovníků, 

jejichž mzdy jsou přímé. [10] 

Pokud je za kalkulační jednici považována zakázka, jsou někdy, obzvláště  

ve stavebnictví považovány za přímé náklady všechny náklady, které na zakázce vznikají.  

Ne vždy to ale musí být ten nejlepší způsob. Tak například náklady na opravy strojů a zařízení 

vzniklé při práci na zakázce jsou často způsobeny zatížením těchto strojů a zařízení při práci 

na předcházejících zakázkách. Proto je v některých účetních jednotkách používán institut 

vnitropodnikového nájemného, které zahrnuje jak náklady na odpisy, tak i na opravy [10]. 

Nepřímé náklady – jsou takové, které se vztahují k několika střediskům  

nebo výkonům, a jsou jim právě proto přiřazovány pomocí rozvrhových klíčů (základen). 

Jsou to například správní náklady, ale mohou to být i jiné, které jsou společné pro více 

výkonů podniku. 

Podobným členěním je [9]: 

 Jednicové náklady – jsou příčinně vyvolány jednicí výkonu.  

Stanoví se poměrně pomocí norem spotřeby. 

 Režijní náklady – nemění se přímosměrně s počtem provedených výkonů  

a souvisí s technologickým procesem jako celkem. Jsou stanoveny rozpočtem 

nákladů pro určité časové období popř. i pro určitý předpokládaný objem 

výkonů za dané období (náklady na otop podle vytápěné kubatury, mzda mistra 

za měsíc apod.). 
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3.2.5 Oportunitní náklady a utopené náklady 

Oportunitní náklady se někdy nazývají náklady obětované příležitosti.  

Nejsou v přesné výši evidovány účetnictvím a mají charakter implicitních nákladů.  

Představují hodnotu ušlého příjmu z alternativy, jejíž přijetí bylo akceptováním 

zvolené alternativy znemožněno [14]. 

Oportunitní náklady jsou stejně jako předešlé řazeny mezi náklady vyjádřené 

z pohledu manažerského účetnictví. Při tvorbě manažerských rozhodnutí a posuzování variant 

je nezbytné posuzovat nejen explicitní náklady, ale také náklady a výnosy implicitního 

charakteru, které v účetnictví nenajdeme.  

Utopené náklady se někdy také nazývají umrtvené náklady, které se používají  

pro vymezení další kategorie manažerských nákladů. Jde o náklady, které byly v minulosti 

vynaloženy a které nemůžou být změněny žádným rozhodnutím učiněným v budoucnosti. 

 

Jedná se o určitou variantu irelevantních nákladů.  

Pro utopené náklady je charakteristické: 

 celkovou výši těchto nákladů nejde ovlivnit, 

 vynakládají se před zahájením výroby, 

 jedná se tzv. o odpisy fixních aktiv, 

 možností ke snížení je opačně působící investiční rozhodnutí, 

 typickým je relativně vzdálený časový úsek mezi vyjádřením nákladu a výdajem. 

Pro manažerské rozhodování je třeba si uvědomit, že ačkoliv se tyto utopené 

náklady můžou týkat daného rozhodnutí, měli bychom je, vzhledem k jejich charakteru, 

z posuzování při tvorbě rozhodnutí vyloučit, protože jako irelevantní náklady můžou 

negativně ovlivnit výsledek rozhodovacího procesu. [14] 

3.2.6 Relevantní a irelevantní náklady 

Vedle tradičních metod klasifikace nákladů, které byly popsány a které se vztahují 

k charakteru nákladů, existují další metody klasifikace, které se vztahují k manažerským 

rozhodnutím a často bývají označovány jako klasifikace nákladů v manažerském 

rozhodování. Spíše než o obecné členění jde ale o určité koncepty, které se uplatňují  

při tvorbě manažerských rozhodnutí.  
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Zatímco u tradičních klasifikací nákladů jsme mohli podrobit v minulosti evidované 

nákladové položky na základě skutečného fundamentálního charakteru, popřípadě vztahu 

k provedeným výkonům, u klasifikace nákladů z manažerského rozhodování provádíme 

klasifikaci nákladů vždy ve vztahu ke konkrétnímu rozhodnutí. Dalším rozdílem  

je skutečnost, že zatímco u tradičních členění nákladů jsme vycházeli z evidovaných nákladů,  

u klasifikace prováděné pro účely manažerského rozhodování vycházíme z budoucích 

nákladů.  

Relevantní a irelevantní náklady začaly být používány pro hodnocení manažerských 

rozhodnutí s cílem eliminovat zkreslení, která mohou do rozhodovacího procesu přinést 

irelevantní náklady a jejich zařazení do rozhodovacího procesu. 

Můžeme si tento problém ukázat na konkrétním příkladě. Jestliže budeme posuzovat 

dvě varianty pracovní cesty, např. cestu služebním autem na rozdíl od cesty vlakem,  

bude spotřeba pohonných hmot brána za relevantní náklad, protože se v důsledku přijetí 

rozhodnutí změní. Na druhé straně pojištění auta bude představovat irelevantní náklad, 

protože zůstane stejné bez ohledu na to, které rozhodnutí bude přijato.  

Náklady na pojištění by neměly být při rozhodování brány v potaz, protože můžou 

nesprávně ovlivnit přijaté rozhodnutí. Náklady na ujetý kilometr u auta, které budou 

zahrnovat i pojištění, nám můžou ukázat na nákladovou výhodnost jízdy vlakem.  

Auto tak zůstane nevyužito a náklady na pojištění se nám přesto nepodaří eliminovat.  

Tak samo lze definovat i relevantní a irelevantní výnosy. 

Relevantní náklady – jejich výše se v závislosti na přijetí nebo nepřijetí daného 

rozhodnutí změní. Zvláštní formou jsou náklady rozdílové, které představují rozdíl  

mezi náklady před přijetím rozhodnutí a po kvantifikaci jeho dopadů. 

Irelevantní náklady – zůstávají neměnné bez ohledu na to, jaká varianta daného 

manažerského rozhodnutí bude přijata. [14] 

3.3 Kalkulace nákladů 

Představuje proces, při kterém se stanovuje výše ceny, náklad, zisku, marže 

eventuelně jiné hodnotové veličiny na tzv. kalkulační jednici. Tímto objektem jsou nejčastěji 

produkt, činnosti, služby, práce, které podnik vytváří, ale také zákazníci, investiční projekty, 

distribuční sítě atd. [16] 
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Kalkulace převážně nákladové kalkulace je považována za nejstarší a dne za nejčastěji 

považovaný nástroj hodnotového řízení. Jedním ze základních potřeb manažerů  

je identifikovat náklady, které jsou s výkonem podnikových aktivit spojeny. Zvláště v případě 

externě prodávaných výkonů je jejich nákladová kvantifikace a s ní souvisí schopnost 

posuzovat ziskovost těchto výkonů. Ve zkratce kterýkoliv podnikatel chce vědět,  

kolik ho ve skutečnosti stojí prováděné výkony. 

Je možné kalkulace definovat jako přiřazení nákladů, zisku, ceny nebo marže 

k výrobku, činnosti, službě nebo jinak naturálně vyjádřené jednotce výkonu organizace,  

tj. kalkulační jednici. 

Nákladová kalkulace je základním nástrojem pro výpočet zisku, marže nebo často 

 i ceny, protože každá uvedená veličina je na kvantifikaci nákladů založena. 

Kalkulační jednice – jsou definované jako jednotky výkonů daného podniku. [5] 

Kalkulační množství – je určeno v metodě množstvím výrobků nebo rozsahem prací 

a služeb zadaných do výroby najednou a zhotovených na jeden výrobní příkaz,  

tedy množstvím výkonů dokončených v určitém zúčtovacím období. [9] 

3.3.1 Význam kalkulací 

Využití a význam kalkulací se projevuje v celé řadě úloh, které reporting a controlling 

řeší. Jsou to například: 

 při sestavování rozpočtů a plánů, 

 při oceňování aktiv vyrobených vlastní činností, 

 při řízení hospodárnosti náklad jednicových umožňují porovnávat skutečné  

a předem stanovené náklady a kontrolovat hospodárnost při jejich vynakládání, 

 při návrhu cen externím odběratelům, 

 při tvorbě vnitropodnikových cen, na jejich základě lze ocenit interní výkony  

a vyjádřit tak interní náklady a výnosy středisek, 

 při rozhodování o struktuře a objemu výkonů – výše náklad výkonů je jedním 

z kritérií, která ovlivňují rozhodování o objemu a struktuře výkonů 

 při rozhodování o způsobu provádění výkonů – v rámci vlastní činnosti  

nebo nákupem od externích dodavatel, pořízení, při rozhodování o způsobu 

vytvoření. [16] 
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3.3.2 Kalkulační systém 

Kalkulační systém můžeme definovat jako soubor kalkulací v podniku a vazeb mezi 

nimi. Kalkulační systém je hlavním nástrojem řízení nákladů na výkony; kalkulační systém 

musí přitom zajistit metodickou jednotu a vzájemnou návaznost kalkulací mezi sebou [5]. 

Počet druhů kalkulací závisí [5]: 

 druhu podniku, 

 na nárocích na vypovídací schopnost kalkulací, 

 velikosti podniku, 

 potřebě jejich využití v různých časových horizontech.  

Vedení účetnictví je provozováno odděleně od výpočtu krátkodobých procesů 

v japonské společnosti. 

Yokota, která byla založena roku 1998, definuje toto oddělení řízení účetnictví  

a výpočet odškodnění jako rozdělenou strukturu kontrolního řízení procesu v japonských 

korporacích. Proces kontroly řízení obecně předpokládá v první řadě vyrovnání v souladu  

s výsledky vyhodnocení výkonnosti, zatímco v japonských korporacích výpočet kompenzace 

byl praktikován jako součást správy nezávislého zaměstnance systému v manažerském 

účetnictví [12].  

Členění kalkulací ukazuje na vztah kalkulací k době jejich sestavení a z toho odvozené 

využití při řízení nákladů. V každé rozhodující etapě výrobního procesu je tak k dispozici 

nástroj, pomocí kterého je možné řídit vývoj nákladů na výkony. Přičemž každý druh 

kalkulace pokrývá jinou fázi výroby výrobku. Úvodem k nastínění druhů kalkulací uvádím 

jejich schematický přehled na Obr. 3 [5]. 

 

 

Obr. 3 Členění kalkulací [5] 
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Pokud uvážíme požadavky na fungování kalkulačního systému v různých podmínkách  

jako např. druh výroby, typ výroby, pak je možné kalkulační systém formulovat jako soubor 

kalkulací [5]: 

1. Předběžných 

 propočtových, 

 plánovaných, 

 operativních. 

2. Výsledných  

3.3.3 Druhy kalkulací 

Předběžné kalkulace 

Sestavují se v době před zahájením vlastní tvorby výkonu a plní své funkce ve fázi plánování. 

Dále se podrobněji dělí z hlediska úkolů, které plní a způsobu sestavení na propočtové, 

plánové a operativní. Plánované a operativní kalkulace se označují jako normové. [14] 

 Propočtová kalkulace 

Propočtová kalkulace patří mezi předběžné kalkulace. Sestavuje se u nových výrobků, 

a to v době, kdy výrobek technicky vyjasňuje a kdy není k dispozici technologická  

a konstrukční dokumentace. Podkladem pro její sestavení jsou výsledné kalkulace, náčrtky, 

hmotnost, technické parametry, ceny stejných nebo podobných výrobků. Kvalita propočtové 

kalkulace záleží na spolehlivosti a dostupnosti dokumentace, která je k dispozici. 

V malosériové a kusové výrobě, kde je každý výrobek prakticky nový nebo modifikovaný  

se propočtová kalkulace sestavuje u každého výrobku zvlášť.  

Propočtová kalkulace, při jejímž sestavení se použijí podrobnější podklady, např. 

výsledné kalkulace podobných nebo stejných výrobků, bývá zpravidla rozdělena  

podle kalkulačních položek. Optimálního výsledku jde dosáhnout tehdy, jestliže podkladem 

pro sestavení je jedna z předběžných kalkulací příbuzného nebo podobného výrobku  

a to jsou kalkulace operativní. Ovšem nutné je použít stavebnicového přístupu, tj. pro části 

výrobku), které jsou shodné v příbuzném výrobku, se používají operativní kalkulace,  

které jsou k dispozici u dříve vyrobených výrobků, a ne jen pro části modifikované  

či inovované se sestaví propočtová kalkulace. Propočtová kalkulace se bude skládat z části 

nákladů rozpočtovaných a z větší části z nákladů přesně stanovených.  

Zkušenosti ze strojírenské kusové výroby ukazují, že úplně nových výrobků je velmi málo  

a v naprosté většině jde u tzv. nových výrobků pouze o obměny jejich technických parametrů 

a funkčních částí.  
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 Plánové kalkulace 

Plánová kalkulace se sestavuje na určité rozpočtové období (zpravidla roční)  

a vyjadřuje úroveň nákladů výkonu, které by mělo být v průběhu daného období na tvorbu 

výkonů dosaženo [16]. 

Plánová kalkulace je vhodným nástrojem řízení nákladů výkonů ve stabilizované 

sériové i hromadné výrobě. Plánovaná kalkulace je řazena pod kalkulace normové. [5] 

Podrobnost norem, na nichž je plánová kalkulace postavena, se však liší: 

(1) v procesní, plynulé, nejspíše hromadné výrobě, produkující jeden nebo několik 

málo výrobků stále stejného typu a provedení, či podle neměnné receptury,   

(2) v heterogenní, mnohdy členité, nejspíše malosériové až velkosériové výrobě, 

produkující širší sortiment složitých výrobků [5]. 

V prvním případě lze předpokládat, že podmínky výroby se nemění v průběhu času, 

podkladem pro sestavení plánové kalkulace jsou podrobné normy spotřeby ekonomických 

zdrojů, velmi často to umožňuje relativně nesložitý charakter produktů.  

Možné dočasné výkyvy v materiálových, technologických a výrobních podmínkách lze proto 

po čas předpokládaného výkyvu snadno respektovat ve výrobní dokumentaci.  

Plánová kalkulace má charakter kalkulace operativní pro výrobní útvary jako úkol.  

Ve druhém případě tvrzení, že plánová kalkulace je sestavena na základě norem,  

platí pouze pro souhrnnou peněžní částkou vyjádřené kalkulační položky. [5] 

Plánová kalkulace se ve výrobnách uvedeného charakteru totiž sestavuje na základě 

podrobných operativních norem, platných k 1. lednu plánovaného roku,  

přičemž do jednotlivých kalkulačních položek se promítají jako globální částky všechny 

změny norem, s nimiž se počítá pro daný rok [5]. 

Do změn norem jde zařadit pouze konkrétní opatření s uvedením reálného termínu,  

ke kterému bude realizována. Tenhle postup je v podstatě vynucen složitostí a rozsáhlostí 

technologické dokumentace. Nic by na tomto postupu a jeho výsledku nezměnil vhodný 

software, který by umožnil promítání plánovaných změn norem spotřeby přímo do výpočtu 

plánové kalkulace na základě upravených podrobných norem a podrobných a příslušných 

norem spotřeby v operativní kalkulaci k 1. lednu.  
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Jelikož plánová kalkulace platí po celé období, pro které je sestavena, je kalkulaci 

intervalovou a představuje průměrné náklady výrobku. V tomto případě plánová kalkulace 

není bezprostředním úkolem pro útvary výrobní, ty se řídí normami spotřeby,  

které jsou uvedeny v platné operativní kalkulaci. V průběhu období své platnosti se kalkulace 

plánová realizuje prováděním plánovaných změn. Jejich výsledkem jsou nové operativní 

normy,  

které ve svém souhrnu ukazují, jestli plánová kalkulace bude jako celek dodržena.  

 Operativní kalkulace 

Podkladem pro operativní kalkulaci jsou spotřeby materiálu a času, podrobné normy, 

platné právě k datu sestavení operativní kalkulace. Je známá také jako kalkulace výrobní  

nebo běžná, protože slouží jako úkol pro výrobní útvary.  

V průběhu období své platnosti se plánová kalkulace realizuje prováděním změn. 

Jejich výsledkem jsou nové operativní normy, které ve svém souhrnu ukazují, zda plánová 

kalkulace bude jako celek dodržena [5]. 

Výsledné kalkulace 

Slouží ke zpětnému hodnocení hospodárnosti, tedy pro posouzení, jestli skutečná výše 

vstupů spotřebovaných odpovídá odhadu, který byl proveden před začátkem transformačního 

procesu. [14] 

3.4 Kalkulační vzorec 

Jednotlivé složky nákladů se v kalkulačních položkách vyčíslují a tvoří tzv. všeobecný 

kalkulační vzorec. Není sice závazný, ale v České republice je používám v mnoha podnicích. 

3.4.1 Typový kalkulační vzorec 

Jednotlivé položky nepřímých a přímých nákladů na kalkulační jednici  

tvoří kalkulační vzorec. Struktura kalkulačního vzorce není stanovena. Standard firemního 

kalkulačního vzorce je definován individuálně každým zhotovitelem v návaznosti na firemní 

controlling s vazbou na účetnictví, jako nástroj ekonomického řízení firmy. V Tab. 1 můžeme 

vidět strukturu typového kalkulačního vzorce. [11] 
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Tab. 1 Typový kalkulační vzorec[13] 

Typový kalkulační vzorec 

1. Přímý materiál 

2. Přímé mzdy 

3. Ostatní přímý materiál 

4. Výrobní (provozní) režie 

Vlastní náklady výroby (provozu): 

5. Správní režie 

Vlastní náklady výkonu: 

6. Odbytové náklady 

Úplné vlastní náklady výkonu: 

7. Zisk (ztráta) 

Cena výkonu (základní) 

 

1. Přímý materiál – jde o materiál, který se zpravidla stává trvalou součástí výrobku 

nebo přispívá k vytvoření jeho potřebných vlastností, což mohou být suroviny,  

základní materiál, polotovary, pohonné hmoty, pomocný a ostatní materiál, výrobní obaly. 

2. Přímé mzdy – jde o základní mzdy, příplatky a doplatky ke mzdě a prémie  

a odměny výrobních dělníků přímo související s kalkulovanými výkony. 

3. Ostatní přímé náklady – jedná se např. o technologické palivo a energie,  

opravy a udržování, příspěvky na sociální zabezpečení, ztráty ze zmetků a vadné výroby. 

4. Výrobní (provozní) režie – jedná se o nákladové položky související s řízením  

a obsluhou výroby, které nelze stanovit přímo na kalkulační jednici a může jít např. o režijní 

mzdy, opotřebení strojů, odpisy dlouhodobého hmotného majetku, spotřebu energie, náklady 

na opravy, náklady na technický rozvoj, režijní materiál. 

5. Správní režie – jde o nákladové položky související s řízením podniku, závodu  

nebo obdobného organizačního útvaru jako celku a jsou to např. odpisy správních budov, 

mzdy řídících pracovníků, poštovné, telefonní poplatky, pojištění. 

6. Odbytová režie – jedná se o náklady spojené s odbytovou činností, což mohou být 

náklady na skladování, propagací, prodej a expedici výrobku [11]. 
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3.4.2 Dynamický kalkulační vzorec 

Dynamický vzorec vychází z rozdělování nákladů na přímé a nepřímé, fixní  

a variabilní a ze členění nákladů podle fází reprodukčního procesu. Zachovává si informační 

základ všeobecného kalkulačního vzorce, navíc dává odpověď na otázku ,,jak budou náklady 

v jednotlivých fázích ovlivněny změnami v objemu prováděným výkonů“. Schéma 

dynamického vzorce zobrazuje následující Tab. 2 [7]. 

Tab. 2 Dynamický kalkulační vzorec [7] 

Dynamický kalkulační 

vzorec 

Přímé (jednicové) náklady 

Ostatní přímé náklady 

Přímé náklady celkem 

Výrobní režie 

Náklady výroby 

Odbytová režie 

Náklady výkonu 

Správní režie 

Úplné náklady výkonu 

 

3.4.3 Retrográdní kalkulační vzorec 

Tato možnost vyjádření kalkulačního vzorce se používá s ohledem na spotřebu 

podniku vyjádřit zásadní rozdíl mezi kalkulací ceny a kalkulací nákladů. Rozdíl mezi oběma 

kalkulacemi spočívá především v odlišném přístupu k tvorbě obou kalkulací. 

Kalkulace ceny vychází z úrovně marže nebo zisku, jež výkony podniku jako celku 

musí vytvářet, aby byla zajištěna daná výnosnost kapitálu. 

Kalkulace nákladů zobrazuje reálnou úroveň ziskovosti výkonů a dosažitelné 

hospodárnosti. 

Retrográdní kalkulační vzorec, který je založen na odčítání nákladových položek 

z ceny výkonu zobrazuje Tab. 3. 

Tab. 3 Retrográdní kalkulační vzorec [16] 

 

 

 

 

 

Cena 

-variabilní náklady 

=marže 

-podíl FN 

=zisk výkonu 
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3.5 Kalkulační metody 

Kalkulační metody a techniky rozlišujeme podle toho, jakým způsobem  

jsou vyčíslovány jednotlivé nákladové složky, které připadají na kalkulační jednici. [2] 

Způsoby výpočtu pro poptávku lze uspokojit i jinak. V praxi je však kompromis  

mezi potřebnou přesností pro různé účely a některé implementační otázky. Ty nám zahrnují 

např. požadavek metod dostupných dat a časový interval mezi následnými výpočty,  

jakož i prostředky spotřebované použitím metod [3]. 

Volba kalkulační metody závisí na řadě faktorů, které jsou spojeny s charakterem 

technologických procesů a lze je rozdělit do následujících skupin [2]: 

 charakter výrobku nebo služby, 

 charakter technologie, 

- homogenní výroba (jeden výstupní produkt nebo služba), 

- heterogenní výroba (více produktů na výstupy), 

- síťový proces (přeprava osob, nákladu, přenos informací, energie, doprava, vody, 

plynu atd.), 

 skladba výrobního programu (jeden proces, více procesů), 

 výsledek výrobního programu (typ výroby: kusová, hromadná, štíhlá, pravidelná  

nebo nepravidelná doprava, kyvadlová doprava apod.), 

 nedokončená výroba nebo pozdní doručení zásilky, 

 kombinované výroby (společné výrobní faktory pro více výstupů: kogenerační výroba 

energie, chemické výroby), 

 faktory lze kombinovat: hromadný kombinovaný proces, síťový hromadný proces  

a další možnosti. 

Kalkulační techniky můžeme rozdělit do dvou skupin podle toho, jak provádíme 

rozdělování nákladů na výstupní výkon. Náklady mohou nabíhat na jediný homogenní výstup 

nebo je nutné rozdělit náklady na heterogenní výstupy.  

Podle toho rozdělujeme [2]: 

 techniky přirážkové pro heterogenní výkony, 

 techniky dělením pro homogenní výstupy. 
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3.5.1 Kalkulace prostým dělením 

Kalkulace dělením je nejjednodušší metodou kalkulace nákladové. Ve své základní 

podobě kvalifikuje náklady na jednotku výkonu jako prostý podíl celkových nákladů a počtu 

jednotek výkonů. Pokud by se jednalo o firmu výrobní, náklady na jeden výrobek by byly 

stanoveny jako podíl celkových náklad firmy a počtu vyrobených výrobků. I když se jedná  

o velice jednoduchý kalkulační princip, jeho praktická využitelnost je omezená.  

Jestliže chceme náklady výkonu vyjádřit prostým podílem celkových nákladů, musíme mít 

jistotu, že výkony jsou homogenní a že spotřebovávají stejný podíl nepřímých i přímých 

nákladů. Prostou kalkulaci dělením je možné použít pouze v takových odvětvích,  

kde se produkuje skutečně jednotný produkt. Jedná se především o odvětví jako je distribuce 

energií, úprava vody nebo těžba dřeva a uhlí, výroba elektřiny atd. Samozřejmě platí,  

že náklady na úpravu, výrobu nebo těžbu této suroviny budou u každé jednotky produkce 

z dlouhodobého hlediska stejné. Problém může nastat v tom, že produkt může být homogenní, 

ale může se lišit způsobem jeho distribuce ke konkrétnímu zákazníkovi.  

Náklady doprovodných služeb a jiných vyvolaných činností mohou být ve vztahu k různým 

nákladovým objektům jiné než samotný produkt. Při použití této metody je nutné být velmi 

obezřetný. [14] 

3.5.2 Kalkulace dělením s ekvivalentními čísly 

Používá se v případě, kdy výkony podniku nejsou zcela homogenní, ale liší se pouze 

v určitém měřitelném parametru. Tato metoda zapojuje do nákladové alokace informaci  

o měřitelné veličině, která náklady výkonu ovlivňuje jako celku. Metoda se používá  

u technologicky podobných výrobků, které se liší právě jedním měřitelným parametrem,  

jako je např. hmotnost, velikost, spotřeba elektrické energie nebo jakost. Pro kalkulaci 

dělením s ekvivalentními čísly platí stejné omezení jako pro kalkulaci prostým dělením.  

Opět je omezeno její využití na hromadnou výrobu identických výrobků, které se v tomto 

případě mohou lišit jen v určitém parametru. [14] 

Stejně jako u kalkulace prostým dělením, není tato kalkulace schopna správně rozdělit 

náklady na doprovodné činnosti podniku, které jsou spojeny např. se zákazníky a jejich 

obsluhou. Využití této kalkulace by mělo opět být velice obezřetné. [14] 
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3.5.3 Přirážková kalkulace 

Tato kalkulační technika se používá tam, kde dochází k současné výrobě různorodých 

výrobků a část nákladů je vynakládána na tyto výroby společně.  

Pro rozdělení nákladů existuje řada metod, které lze rozdělit takto [2]: 

 fázová (průběžná metoda), 

 zakázková metoda (vhodná pro kusovou produkci), 

 kombinované nebo sdružené metody (společné výroby nebo kogenerační 

produkce), 

 postupná metoda.  

Přímé náklady lze jednotlivým výrobkům přiřadit nepřímo, přímo musíme  

mezi ně rozvrhovat. Rozvrh těchto společných nákladů se používá jako základen veličin,  

ke kterým jsou rozvrhové náklady ve funkčním vztahu. Tento vztah je vyšetřen pomocí 

korelační a regresní analýzy, při které je zkoumáno, jak se mění velikost nákladů v závislosti 

na veličinách přicházejících v úvahu jako rozvrhová základna. Měly by to být veličiny,  

jejichž vztah k výrobkům je jednoznačný a jsou snadno zjistitelné.  

V kalkulační praxi se většinou používá jako rozvrhových základen těchto veličin [2]: 

 přímé mzdy, 

 přímý materiál, 

 součet přímých mezd a přímého materiálu, 

 počet strojových hodin. 

3.5.4 Kalkulace rozdílové 

Většina metod kalkulace zjišťovaly skutečné náklady úhrnnou částkou za jednotlivé 

kalkulační položky, proto je nazýváme úhrnné kalkulace. Tyto metody nám umožňují 

kontrolovat přiměřenost vynaložených nákladů až po sestavení výsledné kalkulace.  

Pro operativní, běžnou kontrolu se používají rozdílové metody, které stanovují výši nákladů 

předem jako úkol a zjišťují rozdíly skutečných nákladů s tímto úkolem. Metoda standardních 

náklad je hlavním představitelem rozdílové metody. Metoda eviduje náklady  

do dvou složek – náklady předem určené a rozdíly mezi předem určenými a skutečnými 

náklady. [15] 

Odchylky se analyzují podle odpovědnosti a příčin vzniku nebo i z hlediska využití 

výrobních činitelů.  



23 

 

Rozdílové metody se používají pro řízení přímých neboli jednicových nákladů,  

a to v opakované výrobě s montážní technologií. Mnohem méně se používá v řízení režijních 

nákladů. [15] 

3.5.5 Kalkulace sdružených výkonů 

Další ze specifikovaných kalkulačních metod je skupina kalkulací sdružených výkonů. 

Sdružené výkony jsou v takových situacích, kdy výroba jednoho výrobku nemůže být 

z technologického hlediska oddělena od výroby dalších výrobků a jejichž výroba ani nemusí 

být žádoucí. Jde především o odvětví, jako je zpracování chemikálií, ropy nebo zemědělská 

výroba. [14] 

Rozlišujeme dvě varianty kalkulací ve sdružené výrobě [14]: 

 metoda odčítací, 

 metoda rozčítací. 

Metoda odčítací se používá ve výrobách, při kterých vzniká jeden hlavní výrobek  

a několik vedlejších výrobků. Přitom jako hlavní výrobek, tak i vedlejší vznikají současně 

v tom samém výrobním procesu, takže je nemožné zjisti náklady na výrobu každého výrobku 

samostatně. Proto se postupuje tak, že se od celkových náklad sdruženého výrobního procesu 

odečtou náklady či ceny vedlejších výrobků a tak se zjistí náklady na hlavní výrobek.  

Jestliže odečítáme náklady vedlejších výrobků, pak při jejich oceňování se vyjde z prodejní 

ceny. Pokud odečítáme ceny vedlejších výrobků, potom budou vypočtené náklady hlavního 

výrobku. [5] 

Metoda rozčítací se ve sdružené výrobě použije tehdy, vyrobí-li se z výchozí suroviny 

několik výrobků, které všechny lze označit jako hlavní. Může to být například výroba mouky, 

destilace ropy apod. Kalkulace jednotlivých výrobků se potom vypočtou z celkových nákladů 

sdruženého výrobního procesu podle zvolených poměrových čísel, kterými mohou být 

veličiny vyznačující společnou určitou kvalitativní stránku výrobků. V praxi se preferuje 

rozpočítávání nákladů podle prodejních cen výrobků, které jsou výsledkem výrobního 

procesu. [5] 

3.5.6 Kalkulace metodou ABC 

Kalkulační metoda ABC (Activity-Based Costing) je metodou relativně novou. 

Objevila se na začátku osmdesátých let, ale širšího rozšíření v tuzemských podmínkách 

dosáhla až po roce 2000 a stále je velmi ojediněle využívána. Metoda kalkulace podle aktivit 

snaží se aplikovat principy souvislosti příčinné do kalkulačního systému firmy.  
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Takovým způsobem, že mapuje a nákladově oceňuje aktivity a procesy, které 

organizace popisuje a provádí jejich vztah k podnikovým výkonům. Pozitivem, které 

kalkulační metoda přináší, je vyšší přesnost kalkulace jako takové, ale tak značně širší 

spektrum informací, které metoda poskytuje, a které se neomezují jenom na nákladové 

ocenění výkonů. Tyhle přínosy jsou ale na druhé straně vykoupeny komplikovaností struktury 

kalkulace a rozsáhlejším objemem dat, které je nutné pro využití kalkulace zajistit. Informace 

mají často nefinanční charakter, takže uživatelé této kalkulace se mohou často potýkat 

s problémy při jejich získávání. [14] 

Activity Based Costing je proces návrhu a vývoj transakčních nákladů na služby  

a produkty poskytované v podnikání. ABC zahrnuje analýzu, která pomáhá určit v podnikání, 

co zákazník chce řídit např. náklady (často náklady řidiče), a prováděné studie nákladů  

pro stanovení nákladů spojených s řidiči. Náklady na ABC se nejčastěji používají pro výrobek  

a ziskovost zákazníků vykazováním v rámci ABM [4]. 

Cílem, který byl při konstrukci ABC metody definován, je popsat v rámci 

nákladového systému podniku veškeré existující vztahy mezi jednotlivými aktivitami  

a činnostmi, které jsou v podniku prováděny [14]. 

V praxi drtivá většina z ABC/M je aplikována na podskupiny organizace  

pro zlepšování procesů než spíše na zvýšení příjmů a zisku. Příkladem podmnožiny  

je centrum nebo údržba zařízení funkce podle pořadí zpracování. Tyto modely a systémy 

ABC / M jsou navrženy tak, aby odhalili strukturu nákladů účastníkům v hlavním oddělení  

a v souvisejících oblastech [1]. 

Vzhledemke vzrůstající složitosti prováděných činností a jejich stále komplexnějším  

a různorodějším vztahům bývá při konstrukci ABC systému často obtížné zkonstruovat 

jednoduchý ABC systém, kde by spotřebovaný zdroj byl přiřazen objektu skrze jedinou 

aktivitou, která by vyjadřovala plný vztah objektu a nákladu. 

Velmi často dochází k tomu, že mezi jednotlivými aktivitami existují různé vazy,  

ve kterých dochází ke spotřebovávání vzájemnému výstupu. Jestliže požadujeme  

od nákladového systému přesnost, musíme být nuceni veškeré tyto vazby v nákladovém 

systému zobrazit. Tenhle systém označujeme jako rozšířený ABC systém. Na Obr. 4 můžeme 

vidět jednoduchý a rozšířený ABC systém. [14] 
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Obr. 4 Jednoduchý a rozšířený ABC systém[4] 
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4 Analýza nákladů, výnosů, výsledku hospodaření společnosti a provedení 

analýzy dle druhového členění  

Kapitola bude věnována horizontální analýze výkazu zisku a ztráty a dalších položek 

výnosů a nákladů. Mimo to budou analyzovány celkové výnosy, celkové náklady, výsledky 

hospodaření společnosti Lichna Trade, s. r. o.  

4.1 Organizační struktura společnosti 

Společnost Lichna Trade, s.r.o. se zabývá strojírenskou výrobou. Společnost vedou 

dva jednatelé Milan a Čestmír Lichnovi. Organizační struktura je uvedena na Obr. 5. 

 

Obr. 5 Organizační struktura společnosti 

 

Jednatelé společnosti  

Statutárním orgánem společnosti jsou dva jednatelé. Náleží jim především řízení  

a obchodní vedení společnosti. Jejich cílem je zajistit prosperitu společnosti a maximalizaci 

zisku. 

Obchodní úsek 

Obchodní úsek zodpovídá a koordinuje rozvoj obchodní a prodejní strategie 

společnosti. Využívá interních zdrojů a rozhoduje při realizaci obchodní politiky. 

Reprezentuje společnost při udržování a vytváření obchodních vztahů a jednání s partnery. 
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Ekonomický úsek 

Ekonomický úsek zajišťuje účetní a ekonomické procesy v rámci celého 

hospodářského střediska Lichna Trade, s. r. o. Jedná se zejména o kontrolu jeho čerpání, 

tvorbu rozpočtu. Zpracovává přehledy o hospodaření a účetních dokladů, především jejich 

archivaci. Dále také zabezpečuje účetní uzávěrku a inventarizaci majetku, podporu 

projektových financí a rozpočtů, platby v projektech a finanční řízení, zúčtování dotací  

a ostatních finančních zdrojů a spolupráci s kontrolními úřady. 

Vedoucí výroby 

Výrobní výroby se stará o prodejní politiku a péči o výrobek po prodeji.  

Zodpovídá za zavádění nových výrobků do výroby a také za péči o zákazníka a vztahy 

k zákazníkům. 

Mistr 

Mistr především rozděluje jednotlivým pracovníkům podle potřeby práci.  

Zajišťuje technologickou a pracovní kázeň dělby práce podřízených pracovníků a plnění 

přidělených úkolů. Dohlíží na zdravotní nezávadnost práce a bezpečnost. Je zodpovědný za 

řízení několika pracovníků výroby a dále musí zabezpečit, aby pracovníci byli odborně 

způsobilí. Dalším jeho úkolem je zajistit pravidelné a řádné údržby, revize a kontroly strojů, 

nástrojů  

a přístrojů. 

Skladník 

Skladník ve společnosti vykonává příslušné aktivity při skladování. Mezi jeho činnosti patří 

zejména přejímání zboží a kontrola dokumentů, které zboží doprovázejí. Také skladování, 

ukládání a vydávání zboží. K manipulaci používá mechanizační prostředky a stará se o jejich 

běžnou údržbu. Během pracovní činnosti aktualizuje údaje o zásobách a vede příslušné 

záznamy o pohybu a přehledu zásob. 

Zásobování 

Zásobování je činnost podniku, při které si podnik zajišťuje potřebný materiál 

v požadovaném množství, kvalitě ve stanovené době a ve výhodných cenách. Tento materiál 

používá pro svou činnost. Podnik by si měl vytvářet optimální zásobu, která by mu zajistila 

plynulý chod podniku. V mnoha podnicích zatím existuje velká nevýhoda, že není možné 

zajistit plynulé dodávky materiálu přímo do výroby. Z tohoto důvodu součástí zásobovací 

činnosti je skladování materiálu.  
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Řidič 

Řidič vysokozdvižného vozíku má na starost provoz s nákladem nebo bez nákladu. 

Odpovídá především za vozidlo a kontrolu jeho provozuschopnosti.  

Vede si záznamy o provozu vozidla, dodržuje plán prací a pracovní rozvrh.  

Stará se o běžné opravy vozidla, tak stejně o bezpečnost naložení v rámci povolené nosnosti. 

Údržba 

Údržbář dohlíží na bezpečnostní opatření předpisů, podmínek. Dále provádí revize, 

údržby a opravářské práce na daných strojích ve firmě Lichna Trade, s. r. o. jako například 

soustruhy, obráběcí stroje, pily atd. 

4.2 Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

Součástí této kapitoly bude prováděna horizontální analýza výkazu zisku a ztráty  

za časové období 2011-2013. Pro vypracování následujících analýz budou použity položky 

z výkazu zisku a ztrát, které jsou zachyceny v přílohách č. 1,2,3. Horizontální analýza výkazu 

zisku a ztráty bude zaujímat relativní změnu důležitých položek z výkazu zisku a ztráty  

a to samozřejmě v procentech. 

Tab. 4 zahrnuje relativní změnu nejdůležitějších položek z výkazu zisku a ztráty.  

U tržeb za zboží v roce 2012 vznikl prudký nárůst na rozdíl od roku 2011 a 2013.  

Tržby z prodeje zboží vzrostly o téměř 150 %. 

Jelikož došlo v roce 2012 k rapidnímu nárůstu tržeb za prodej zboží, vzrostly 

v podobném tempu i náklady vynaložené na prodané zboží. Ovšem v roce 2011 vykazuje 

obchodní marže procentuální růst oproti roku 2012, kde došlo velikému poklesu obchodní 

marže zhruba o 1 619 tis. Kč. Na Obr. 6 je znázorněn vývoj nákladů na prodej, tržeb z prodeje 

zboží a obchodní marže. 

V roce 2013 tržby za prodej vlastních výrobků a služeb hodně poklesly oproti roku 

2011. To bylo způsobeno klesající poptávkou po strojírenské výrobě a nepříznivým vývojem 

tržních cen. 

Pro společnost je velmi pozitivní, že výkonová spotřeba od roku 2011. Osobní náklady 

jsou v roce 2012 oproti dalším roků vysoké.  V roce 2012 společnost zaměstnávala 

v přepočteném průměru 107 zaměstnanců. Z celkového počtu zaměstnanců tvořili 16 % 

techničtí a řídící pracovníci, 84 % tvoří kvalifikovaní dělníci různých profesí. Osobní náklady 

činili 39 856 tis. Kč z toho vynaložených 3 775 tis. Kč na řídící pracovníky. 
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Tab. 4 Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty (v %) 

Položka 
Relativní změna v % 

2011 2012 2013 

Tržby za prodej zboží 22,7 183,5 40,1 

Náklady vynaložené na 

prodané zboží -33,0 639,3 43,6 

Obchodní marže 136,9 -80,6 -38,2 

Výkony 57,9 15,9 -13,0 

Tržby za prodej vlastních 

výrobků a služeb 60,6 14,0 -12,1 

Výkonová spotřeba 75,2 11,0 1,2 

Spotřeba materiálu a energie 98,3 -16,6 24,8 

Služby 42,4 65,6 -22,4 

Přidaná hodnota 41,2 19,4 -30,2 

Osobní náklady 11,4 17,4 4,7 

Odpisy DHM a DNM 50,5 27,2 52,9 

Tržby z prodeje DM a 

materiálu 166,5 -36,6 46,3 

ZC prodaného DM a materiálu 0,0 -1,0 0,0 

Ostatní provozní výnosy -103,5 361,0 -91,6 

Ostatní provozní náklady 404,3 -63,2 117,5 

Provozní výsledek 

hospodaření 90,7 26,4 -78,3 

Ostatní finanční výnosy 164,8 62,9 49,4 

Ostatní finanční náklady 21,7 36,1 8,5 

Finanční výsledek 

hospodaření 19,9 -29,5 40,0 

Výsledek hospodaření za 

běžnou činnost 171,8 22,3 -82,1 

Výsledek hospodaření za 

účetní období 171,8 23,4 -81,3 
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Obr. 6 Vývoj tržeb a nákladů na prodané zboží a obchodní marže 

4.3 Vertikální analýza zásadních položek nákladů a výnosů 

Z výkazu zisku a ztráty byly vybrány důležitější položky výnosů a byl proveden podíl 

k celkovým výnosům v letech 2011-2013. V Tab. 5 byl zpracován podíl vybraných položek 

výnosů na celkových výnosech. 

Největší procentuální podíl je na celkových výnosech, které zaujímají tržby z prodeje 

vlastních výrobků a služeb. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb se průměrně pohybují 

na celkových výnosech okolo 91 %. Kolísavou tendenci má procentuální poměr tržeb 

z dlouhodobého majetku a materiálu. 

Tab. 5 Podíl vybraných položek výnosů na celkových výnosech (v %) 

Položka 2011 2012 2013 

Tržby za prodej zboží 1,97 4,66 6,33 

Tržby za prodej 

vlastních výrobků a 

služeb 98,64 93,93 80,01 

Tržby z dlouhodobého 

majetku a materiálu 0,57 0,3 13,89 

Celkové finanční výnosy 0,12 0,16 0,26 

 

V Tab. 6 je zachycen podíl vybraných položek nákladů na celkových nákladech.  

Z dat vyplývá, že největší procentuální podíl mají služby. Zaměřit by se měla společnost 

především na snižování těchto nákladů v rámci optimalizace celkových nákladů. 
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Tab. 6 Podíl vybraných položek nákladů na celkových nákladech (v %) 

Položka 2011 2012 2013 

Spotřeba materiálu a energie 0,87 5,44 6,43 

Služby 22,44 31,58 20,15 

Osobní náklady 25,27 25,21 21,72 

ZC prodaného DHM a 

materiálu 0,26 0 11,56 

Celkové finanční náklady 0,89 0,64 0,78 

 

4.4 Analýza nákladů 

Z výkazu zisku a ztráty v letech 2011 až 2013 jsou vybrány položky a pro přehlednost 

jsou zpracovány do Tab. 7. 

Největší část tvoří celkové provozní náklady, což je zachyceno v Tab. 7.  

Rostoucí trend mají celkové provozní náklady. V roce 2013 vzrostly o téměř 33 568 tis. Kč 

oproti roku 2012. Největší podíl na celkových provozních nákladů má spotřeba materiálu  

a energie. 

Velmi důležité pro společnost je, aby výši svých nákladů snižovala, o což se měla snažit 

snižováním materiálových a režijních nákladů. 

Může se předpokládat, že rostou i celkové finanční náklady společnosti. Pouze v roce 

2012 klesly oproti minulému roku. Na celkových finančních nákladech se podílejí ostatní 

finanční náklady jako například kurzové ztráty, bankovní výlohy, manka, škody na finančním 

majetku. . V roce 2013 došlo celkem k nárůstu celkových finančních nákladů, což mělo  

za následek, že i celkové finanční náklady vzrostly. 

V březnu roku 2012 zakoupila firma nemovitost v obci Sviadnov. Výrobní hala byla 

opravena částečně a zprovozněna, a tím mohla být část výroby přemístěna do nových prostor. 

Zároveň byla zahájena rekonstrukce nově pořízené nemovitosti., kde po opravě a dostavbě 

vznikla nová administrativní budova s novým sociálním zázemím pro zaměstnance.  

Doba ukončení oprav a kolaudace byla stanovena v květnu roku 2013, kdy se firma přemístila 

a také celá výroba z provozovny v Lískovci. 

Celkové mimořádné náklady nejsou uvedeny v tabulce kvůli z toho důvodu,  

že společnost v letech 2011 až 2013 žádné nevykazovala. 
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Tab. 7 Jednotlivé položky nákladů v letech 2011-2013 (v tis. Kč) 

Položka 2011 2012 2013 

Náklady vynaložené 

na prodané zboží 1 164 8 605 12 359 

Výkonová spotřeba 89 809 99 701 100 852 

Spotřeba materiálu a 

energie 59 662 49 767 62 128 

Služby 30 147 49 934 38 724 

Osobní náklady 33 946 39 857 41 740 

Daně a poplatky 84 120 195 

Odpisy DHM a DNM 5 972 7 598 11 618 

ZC prodaného DHM a 

materiálu 345 0 22 222 

Změna stavu rezerv, 

OP A KNPO -989 214 -532 

Ostatní provozní 

náklady 2 794 1 029 2 238 

Celkové provozní 

náklady 133 125 157 124 190 692 

Nákladové úroky 926 640 1 100 

Ostatní finanční 

náklady 269 366 397 

Celkové finanční 

náklady 1 195 1 006 1 497 

Náklady celkem 
134 320 158 130 192 189 

 

Na Obr. 7 je uveden vývoj celkových nákladů v letech 2011 až 2013, kdy  je patrné,  

že celkové náklady společnosti každý rok stoupají. Jestliže rostou celkové provozní a celkové 

finanční náklady, tím pádem dochází i k nárůstu celkových nákladů. 
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Obr. 7 Přehled celkových nákladů (v tis. Kč) 

4.5 Analýza výnosů 

Z hlediska přehlednosti byly jednotlivé položky výnosů z výkazu zisku a ztráty 

zpracovány do Tab. 8. 

Největší část celkových výnosů tvoří tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb. 

Pokud provedeme porovnání tržeb z prodeje vlastních výrobků a služeb v roce 2011 s tržbami 

z prodeje vlastních výrobků a služeb v roce 2012, tak jejich výše oproti roku 2012 porostla  

o 12 %, ale na rozdíl od roku 2012 v roce 2013 naopak klesla. Za pokles především může 

klesající poptávka po strojírenské výrobě a tím pádem docházelo ke snižování počtu daných 

zakázek. 

Každý rok dochází k nárůstu celkových tržeb z prodeje dlouhodobého majetku  

a materiálu. Příčinou jsou rostoucí tržby prodeje materiálu. Pokud porovnáme tržby z prodeje 

materiálu tak v roce 2013 došlo oproti roku 2011 ke vzrůstu zhruba o 88 %. Od roku 2011 

jsou celkové finanční výnosy rostoucí.  

Jedna z významných skutečností, která byla realizovaná v roce 2012, bylo pořízení 

svařovacího robotizovaného pracoviště a frézovacího vodorovného stroje. Tento hmotný 

investiční majetek byl umístěn v nově vybudovaném provozu ve Sviadnově. Pořízení těchto 

strojů je velkým přínosem pro rozvoj podniku jednak rozšířením výroby, získáním nových 

obchodních partnerů to znamená zvyšování výnosů a vytvořením nových pracovních míst. 

Společnost měla v roce 2012 a 2013 mimořádné výnosy  a to v hodnotě 247 tis. Kč  

a 270 tis. Kč. 
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Tab. 8 Jednotlivé položky výnosů v letech 2011-2013 (v tis. Kč.) 

Položka 2011 2012 2013 

Tržby za prodej zboží 3 173 8 995 12 600 

Výkony 156 682 181 536 157 974 

Tržby za prodej vlastních 

výrobků a služeb 159 066 181 282 159 329 

Změna stavu zásob vlastní 

činnosti -2 384 207 -1 355 

Aktivace 0 47 0 

Tržby z prodeje DM a 

materiálu 922 585 27 667 

Tržby z prodeje DM 676 10 25 546 

Tržby z prodeje materiálu 246 575 2 121 

Ostatní provozní výnosy 290 1 337 112 

Celkové provozní výnosy 161 067 192 453 198 353 

Výnosové úroky 56 71 166 

Ostatní finanční výnosy 143 233 348 

Celkové finanční výnosy 199 304 514 

Celkové mimořádné 

výnosy 0 247 270 

Výnosy celkem 161 266 193 004 199 137 

 

Vývoj celkových výnosů v letech 2011 až 2013 je uveden na Obr. 8. Výnosy 

společnosti rostly a to v letech 2011, 2012 a 2013. Za růst mohly rostoucí celkové finanční 

výnosy a to zejména kurzové zisky. Růst celkových výnosů je pro společnost velice výhodný. 

 

Obr. 8 Přehled celkových výnosů (v tis. Kč) 
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4.6 Analýza výsledku hospodaření 

Výsledky hospodaření a celkový výsledek hospodaření v letech 2011 až 2013 byly 

zpracovány do přehledné Tab. 9. Pro přehlednost výsledků hospodaření a celkového výsledku 

hospodaření byl zpracován graf, který je uveden na Obr. 9. 

Společnost Lichna Trade, s. r. o. vykazovala v letech 2011 až 2013 kladný výsledek 

hospodaření za účetní období. Na kladném zisku společnosti se jednak podílela poptávka  

po strojírenské výrobě, příznivý vývoj tržních cen, příznivý vývoj české koruny a také zda  

je podnik konkurenceschopný. V roce 2012 došlo k největšímu zisku a to v hodnotě 28 536 

tis. Kč. Avšak k poklesu došlo v roce 2013, kdy zisk společnosti dosahoval 5 341 tis. Kč,  

což tvoří zhruba pokles o 81 %. 

Doba hospodářské světové krize přinesla podniku nemalé problémy v odběratelsko-

dodavatelských vztazích, ale v roce 2011 se situace pomalu začala zlepšovat a postupně 

stabilizovat. Díky tomu, že firma rozšířila a inovovala strojní park o stroj na dělení materiálu 

laserovým paprskem, má širší možnosti na trhu. Podařilo se upevnit obchodní vztahy 

s novými odběrateli a zlepšovat postupně hospodářské výsledky firmy. 

Zavedením nového informačního systému na bázi produktu DIALOG 3000S 

zdokonaluje podnik své veškeré výrobní procesy, počínaje od nákupu materiálu, cenových 

nabídek, výroby, objednávek, expedice až po konečnou fakturaci a další ekonomické 

sledování. Tento systém umožňuje průběžné sledování a kvalitativní kontrolu každé zakázky. 

Největší podíl na celkovém výsledku hospodaření má provozní výsledek hospodaření, 

který byl v roce 2012 nejvyšší. Dosáhl hodnoty 35 329 tis. Kč. Finanční výsledek hospodaření 

v letech 2011 až 2013 dosahoval záporných hodnot, protože celkové finanční výnosy 

převyšovaly celkové finanční náklady. Mimořádný výsledek hospodaření společnost 

zaznamenala pouze v roce 2012 a 2013. Společnost měla v letech pouze mimořádné výnosy, 

nevykazovala žádné mimořádné náklady. 

Tab. 9 Vývoj dílčího a celkového výsledku hospodaření (v tis. Kč) 

Položka 2011 2012 2013 

Provozní výsledek hospodaření 27 942 35 329 7 661 

Finanční výsledek hospodaření -996 -702 -983 

Výsledek hospodaření za 

běžnou činnost 23 133 28 289 5 071 

Mimořádný výsledek 

hospodaření 0 247 270 

Výsledek hospodaření za účetní 

období 23 133 28 536 5 341 
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Obr. 9 Vývoj jednotlivých výsledků hospodaření v letech 2011-2013 

4.7 Analýza nákladů dle druhového členění 

V podniku se druhové členění nákladů používá při sestavování výkazu zisku a ztrát. 

Poskytuje především informace pro široce zaměřené řízení nákladů.  

V podniku se vyskytují následující nákladové druhy: 

 Spotřeba materiálu, která zahrnuje veškerý přímý materiál, drobný majetek 

jako je například nářadí, nástroje, měřící zařízení a měřidla. Mezi další řadíme 

režijní materiál, který zahrnuje například plyn, naftu, oleje, čistící a hygienické 

prostředky, náhradní díly na stroje, materiál na reklamu a propagaci. 

 Spotřeba energie, která zahrnuje spotřebu vody, plynu a elektrické energie, 

 prodané zboží, jedná se o vlastní výrobky. 

 Spotřebované služby, zahrnují cestovné, opravy a udržování, náklady  

na reprezentaci a ostatní služby, kde patří telekomunikační poplatky, náklady 

na propagaci, provize, odpady, údržba softwaru, náklady na vzdělávání  

a náklady na dopravu. 

 Osobní náklady, představují mzdové náklady, kde patří hodinová a úkolová 

mzda a dále odměny členům orgánů společnosti a družstva, náklady na sociální 

zabezpečení a zdravotní pojištění, sociální náklady. 

 Daně a poplatky, tvoří daň z nemovitosti, silniční daň a ostatní daně a poplatky 

jako například dálniční známky, kolky, úhrada soudních a správních poplatků. 
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 Odpisy dlouhodobého majetku, zahrnují odpisy dlouhodobého majetku 

hmotného (stavby a budovy, lisovací nástroje, samostatné movité věci)  

a nehmotné (software, zřizovací výdaje, ocenitelná práva). 

 Ostatní provozní náklady, patří zde prodaný materiál, dary, odpisy pohledávek, 

tvorba zákonných a ostatních rezerv, zůstatková cena prodaného dlouhodobého 

majetku, různá pojištění, tvorba zákonných a ostatních opravných položek. 

 Finanční náklady, zahrnují především ostatní finanční úroky, bankovní úroky  

a ostatní finanční náklady. 

Tab. 10 Druhové členění nákladů 

Náklady v tis. Kč 

% 

podíl 

Spotřeba materiálu a energie 171 557 37,24 

Prodané zboží  22 128 4,80 

Služby 118 805 25,79 

Osobní náklady 115 543 25,08 

Daně a poplatky 399 0,09 

Odpisy dlouhodobého 

majetku 25 188 5,47 

Provozní náklady 6 061 1,32 

Finanční náklady 1 032 0,22 

Mimořádné náklady 0 0 

Náklady celkem 460 713 100,00 

 

 

Obr. 10 Druhové členění nákladů 

Jak lze vidět v Tab. 10 a také na Obr. 10 nejvyšší zastoupení na nákladech firmy  

má spotřeba materiálu a energie. Ta tvoří 37 % celkových nákladů. Tento vysoký podíl  

je charakteristický pro většinu výrobních podniků. 
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Další významnou položkou jsou osobní náklady, které tvoří 25 % celkových nákladů. 

Tento podíl je způsoben produktivitou práce ve firmě, ke které přispívá kvalifikace 

zaměstnanců. 

4.8 Náklady jednicové a režijní 

Režijní a jednicové náklady jsou popsány v teoretické části. U jednicových nákladů  

se na základě rozpoznání příčinné souvislosti výkonu vzniku a jeho jednicových náklad 

stanovuje nákladový úkol s pomocí norem spotřeby ekonomických zdrojů (služeb,  

spotřeby materiálu a energie). U režijních nákladů není možné vyjádřit bezprostřední vztah 

k jednotce výkonu. Řízení hospodárnosti nákladů režijních je zajišťováno pomocí rozpočtu 

režijních nákladů útvaru. 

Tab. 11 Rozdělení nákladů na jednicové a režijní s vyjádřením jejich procentuálních 

podílů v letech 2011-2013 z výkazu zisku a ztrát 

 

Náklady v tis. Kč

Osobní náklady 115 543 19,10 78,96

Sociální náklady 2 787 0,46 1,90

Mzdové náklady 84 756 14,01 21,81

Služby 118 805 19,64 30,57

Daně a poplatky 399 0,06 0,10

Provozní náklady 6 061 1,00 1,56

Finanční náklady 1 032 0,17 0,27

Mimořádné náklady 0 0 0

Prodané zboží 22 128 3,66 31,66

ZC prodaného DM 22 567 3,73 32,29

Prodaný materiál 0 0 0

Náklady celkem 604 823 100,00 xxx

Spotřeba materiálu a 

energie 177 557 29,36 45,69

Procentuální podíl

Jednicové náklady
Podíl na celkových 

nákladech

Podíl na jednicových 

nákladech

Režijní náklady
Podíl na celkových 

nákladech

Podíl na režijních 

nákladech

Sociální zabezpečení 

a zdravotní pojištění 28 000 4,63 19,13

Jednicové náklady 

celkem 146 330 24,19 100,00

Ostatní náklady 

celkem 69 883 11,55 100,00

Režijní náklady 

celkem 388 610 64,24 100,00

Ostatní náklady
Podíl na celkových 

nákladech

Podíl na ostatních 

nákladech

Odpisy DHM a 

DNM 25 188 4,16 36,04
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V Tab. 11 znázorňující rozdělení nákladů na jednicové a režijní, jsou zobrazeny i náklady, 

které jsou zařazeny do skupiny ostatních nákladů. V první řadě se jedná o prodané zboží, 

zůstatkovou cenu prodaného dlouhodobého majetku a prodaný materiál. Tyto náklady  

jsou kryté tržbami z jejich prodeje, a proto se nevyjadřuje jejich vztah k jednotce výkonu. 

Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku patří mezi jako další do této skupiny.  

 

Obr. 11 Podíl jednicových a režijních nákladů na nákladech celkových  

v letech 2011-2013 z výkazu zisku a ztrát 

Ve firmě převládají režijní náklady. Jejich podíl na celkových nákladech je 64 %. 

Jednicové náklady jsou v podniku zastoupeny 24 %. 

Nejvyšší podíl na jednicových nákladech mají ostatní náklady, které tvoří zhruba 79 % 

jednicových nákladů, což je pro podnik charakteristické. Sociální náklady mají o poznání 

nižší zastoupení. Nejvyšší podíl na režijních nákladech má spotřeba materiálu a energie,  

které tvoří 46%. Těsně po nich následují služby jako například náklady na opravy  

a udržování, náklady na reprezentaci a náklady na pořízení drobného nehmotného majetku. 

Co se týče členění nákladů podle závislosti na objemu výkonů, podnik považuje 

variabilní náklady za jednicové a fixní náklady za režijní. Tímto členěním se proto nebudu 

zabývat. Chtěla bych podotknout, že toto zaměnění není vždy správné. Položky ve spotřebě 

režijního materiálu nemusí být všechny fixní. Příkladem mohou být pohonné hmoty,  

kde část spotřebovaná firemními automobily je náklad fixní, ale část spotřebovaná ve výrobě  

pro pohon vysokozdvižných vozíků je náklad variabilní. Odpisy podnik nezačleňuje ani jako 

režijní ani jako jednicové. V členění podle závislosti na objemu výroby by avšak tyto náklady 

měly být považovány za fixní, protože firma používá odpisy časové, nikoliv výkonové. 
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5 Sestavení kalkulace na vybraný typ výrobku dle vhodné kalkulační 

metody 

Ve společnosti Lichna Trade, s. r. o. jsou prováděny plánové kalkulace. Plánová 

kalkulace je vždy vztažena k danému výrobku nebo k jeho různým variantám a vytváří  

se pouze k vyráběným položkám. Pro vznik této kalkulace má nejdůležitější funkci kusovník 

a technologický postup daného výrobku. Kusovník je strukturní tzn., že v rámci výrobku 

můžou vyrábět i polotovary, poté platí, že při vytváření nové plánové kalkulace  

se automaticky vytváří kalkulace i pro tyto polotovary. 

Před výpočtem kterékoliv kalkulace je nutné mít nastaveny parametry kalkulace, 

pomocí kterých můžeme definovat způsob výpočtu jednotlivých druhů kalkulace.  

Především by měla být definována organizační struktura podniku k daným střediskům v rámci 

této organizační struktury, musí být nadefinovány pro stanovený druh parametru hodnoty režií 

organizačních jednotek. 

5.1 Kalkulace nákladů ve společnosti Lichna Trade, s. r. o. 

Předmětem kalkulace ve firmě jsou kalkulační jednice, a to: 

 Vnitropodnikových výkonů určených pro spotřebu uvnitř podniku – jde o 

výkony s charakterem služeb jako například výrobní energie, doprava atd.  

Do vnitropodnikových výkonů můžeme řadit i dodávky finálních výkonů. 

 Odbytových výkonů – jsou určeny pro externí zákazníky. 

Předmětem kalkulace je kalkulované množství – je dávka konkrétních výrobků daných 

jedním výrobním příkazem. Kalkulace výsledná se pak vypočítá dělením nákladů celkových 

kalkulovaným množstvím počtem skutečně vyrobených kalkulačních jednic. 

Kalkulační systém společnosti tvoří výsledné a předběžné kalkulace, kde ve firmě 

převládá plánová kalkulace, která se sestavuje na základě operativních norem k 1.1. 

plánovaného roku. 

Pracnost výrobků je rozdílná, jelikož zatěžují různým způsobem výrobní zařízení. 

Ukázka sazeb pro stanovování kalkulací ve společnosti Lichna Trade, s. r. o. v letech 2011-

2014 je znázorněna na Obr. 12. 
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Obr. 12 Přehled sazeb pro stanovení kalkulací v Lichna Trade, s. r. o. v letech 2011-2014 

Na začátku výrobního procesu v první řadě musí technolog určit technologické 

postupy nebo zajistit přípravu výroby. Zkouší, určuje a případně i vyvíjí nové technologické 

postupy. Zajišťuje technologické změny v pracovních postupech, technologickou přípravu  

a specifikuje druh a množství materiálu. Má na starost technické zkoušky a kontrolu jakosti. 

Stanovuje způsob uspořádání, zavádí do výroby nové technologie a postupy, vede technickou 

dokumentaci. 

Čas výrobního chodu, který je vynásobený sazbou daného strojního zařízení, udává 

výrobní náklady tohoto zařízení. Týkají se kruhových tyčí, vyráběných daným strojním 

zařízením. 

Kalkulace se sestavují pomocí údajů nákladového účetnictví, kde se zjišťují skutečné 

jednicové náklady. Díky zjištěného počtu konkrétních kruhových tyčí, se k jednicovým 

nákladům přiřadí režijní náklady. 

Č.oper. Prac. Střed. Název Nákl.druh Množství Jedn. Jedn.cena Celkem

005 111 100 OTK měření 18101 2,50 Kč/min 2,05 5,13

010 301 100 Řezání 13105 5,00 Kč/min 2,01 10,05

020 309 100 Soustružení 13301 25,00 Kč/min 2,55 63,75

030 311 100 Obrábění 13310 30,00 Kč/min 4,98 149,4

040 KOOP 100 Kooperace 9000 4678,00 Kč/ks 1,00 4678

050 111 100 OTK měření 18101 6,00 Kč/min 2,05 12,3

Č.oper. Prac. Střed. Název Nákl.druh Množství Jedn. Jedn.cena Celkem

005 111 100 OTK měření 18101 2,50 Kč/min 2,45 6,13

010 301 100 Řezání 13105 5,00 Kč/min 2,23 11,15

020 309 100 Soustružení 13301 20,00 Kč/min 2,76 55,2

030 311 100 Obrábění 13310 25,00 Kč/min 5,34 133,5

040 KOOP 100 Kooperace 9000 4895,00 Kč/ks 1,00 4895

050 111 100 OTK měření 18101 6,00 Kč/min 2,45 14,7

Č.oper. Prac. Střed. Název Nákl.druh Množství Jedn. Jedn.cena Celkem

005 111 100 OTK měření 18101 1,00 Kč/min 2,98 2,98

010 301 100 Řezání 13105 5,00 Kč/min 2,34 11,7

020 309 100 Soustružení 13301 20,00 Kč/min 3,01 60,2

030 311 100 Obrábění 13310 25,00 Kč/min 5,76 144

040 KOOP 100 Kooperace 9000 5000,00 Kč/ks 1,00 5000

050 111 100 OTK měření 18101 5,00 Kč/min 2,98 14,9

Č.oper. Prac. Střed. Název Nákl.druh Množství Jedn. Jedn.cena Celkem

005 111 100 OTK měření 18101 1,00 Kč/min 3,25 3,25

010 301 100 Řezání 13105 5,00 Kč/min 2,46 12,29

020 309 100 Soustružení 13301 20,00 Kč/min 3,38 67,51

030 311 100 Obrábění 13310 25,00 Kč/min 6,29 157,16

040 KOOP 100 Kooperace 9000 5500,00 Kč/ks 1,00 5500

050 111 100 OTK měření 18101 5,00 Kč/min 3,25 16,25
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5.2 Kalkulace nákladů na jednici 

Kalkulační vzorec uvádím v Tab. 12 – jedná se o kruhové tyče o průměru 100 mm 

v kalkulovaném období 2011-2014. 

Tab. 12 Kalkulace nákladů na jednici – kruhové tyče o průměru 100 mm 

Položka 
Kruhová tyč o průměru 100 mm 

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 

Přímý materiál 285,90 304,10 327,50 354,80 

Soustruh  63,75 55,20 60,20 67,51 

Pily dělené 10,05 11,15 11,70 12,29 

OTK měření 17,43 20,83 17,88 19,50 

Obrábění 149,40 133,50 144,00 157,16 

Kooperace 4 678,00 4 895,00 5 000,00 5 500,00 

Vlastní náklady výroby 5 204,53 5 419,78 5 561,28 6 111,26 

Režijní náklady (% sazba) 2 081,81 2 167,91 2 224,51 2 444,50 

Vlastní náklady výkonu 7 286,34 7 587,69 7 785,79 8 555,76 

Obchodní marže (% sazba) 1 457,27 1 517,54 1 557,16 1 711,15 

Cena výkonu 8 743,61 9 105,23 9 342,95 10 266,92 

DPH  1 748,72 1 821,05 1 962,02 2 156,05 

Cena výkonu s DPH 10 492,33 10 926,28 11 304,97 12 422,97 

 

Pro sestavení kalkulací jsem použila metodu přirážkové kalkulace, což je metoda 

kalkulace úplných nákladů. Firma se zabývá především zakázkovou výrobou nebo jinak 

řečeno kusovou výrobou, která je jedním z typů výroby, typický produkcí menšího množství 

druhů výrobků, ale mnoha různých variant. Pro zakázkovou výrobu je typické, že pohyb 

budoucích výrobků mezi pracovišti není vymezen pevně. Pro kvalitní zakázkovou výrobu  

je nutností vysoká specializace pracovníků, kteří se podílejí na výrobě. 

Režijní náklady, které vznikly při použití strojního zařízení, se přičítají kalkulačním 

jednicím výkonů v takové míře, v jaké byly výrobou výkonů vyvolány.  

Režijní náklady kruhových tyčí zaujímají 40 % z vlastních nákladů výroby.  

Obsahují mzdy režijních pracovníků, energie, odpisy, servisní náklady a nástroje. Na Obr. 13 

můžeme vidět grafické znázornění kalkulací nákladů. 
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Obr. 13 Kalkulace nákladů ve společnosti Lichna Trade, s. r. o. v letech 2011-2014 

Z uvedeného grafu vyplývá, že náklady kruhových tyčí v letech 2011-2014 mají 

rostoucí tendenci. Největší nárůst nastal v roce 2014 o téměř 1 1118 Kč než v roce 2013. 

Obchodní marže je rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou. Důležité je mít na paměti,  

že obchodní marže není zisk. Je především zájmem každého obchodníka, aby obchodní marže 

byla kladná, tzn., aby podnik prodával svůj výrobek dráž, než jej pořídil. Lze však i připustit 

zápornou obchodní marži, například tehdy, kdy podnik uvádí nové výrobky na trh.  

Obchodní marže ve společnost Lichna Trade, s. r. o. zaujímá 20 % z vlastních nákladů 

výkonu a má v letech 2011-2014 kolísavou tendenci. 

Vlastní náklady výkonu představují součet vlastních nákladů výroby a režijních 

nákladů. Jinak řečeno udávají všechny náklady, které podnik vynaložil na výrobu kruhové 

tyče. Jsou také základem pro tvorbu ceny výkonu. Cena výkonu se vypočte součtem vlastních 

nákladů výkonu a obchodní marží podniku. Po přičtení daně z přidané hodnoty nám výjde 

cena kruhové tyče, se kterou podnik vychází na trh.  Podnik by neměl dlouhodobě prodávat 

své výrobky za nižší cenu, než jsou vlastní náklady výkonu, poté by prodával se ztrátou.  
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Tab. 13 Podíl jednotlivých položek jednicových nákladů na vlastních nákladech výroby  

v letech 2011-2014 v (%) 

Položka  2011 2012 2013 2014 

Přímý materiál 5,49 5,61 5,89 5,81 

Soustruh  1,22 1,02 1,08 1,10 

Pily dělené 0,19 0,21 0,21 0,20 

OTK měření 0,33 0,38 0,32 0,32 

Obrábění  2,87 2,46 2,59 2,57 

Kooperace 89,88 90,32 89,91 90,00 

 

Podíl jednotlivých položek jednicových nákladů na vlastních nákladech výroby  

je zachycen v Tab. 13. Z uvedených dat vyplývá, že největší procentuální podíl na vlastních 

nákladech ve společnosti tvoří přímý materiál. Společnost by se měla zaměřit na snižování 

těchto nákladů, kvůli optimalizacím vlastních nákladů výroby. Na Obr. 14 můžeme vidět 

grafické znázornění jednicových nákladů ve společnosti. 

 

Obr. 14 Podíl jednotlivých položek jednicových nákladů na vlastních nákladech výroby 

v letech 2011-2014 

Přímý materiál 

Přímý materiál představují náklady zahrnující veškeré suroviny, pomocný, základní  

a ostatní materiál, jehož spotřebu lze zjistit a přičíst k příslušným kalkulačním jednicím přímo 

podle platných norem. Přímým materiálem mohou být i nakoupené polotovary a výrobní 

obaly. Mnohdy je vyčleňována položka polotovary vlastní výroby.  

Jedná se především o materiálové položky, které si podnik sám vyrobí, pro jejich 

oceňování se používá většinou cena stanovená na úrovni vlastních nákladů výroby. 
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OTK měření 

Při sériové výrobě je kontrola součástí jednou z klíčových činností. Nedostatečnou 

kontrolou a sledováním výsledku, může ve společnosti docházet ke značnému snížení 

finančních prostředků, které vzniknou neshodnými výroky. 

Neshodný výrobek může být neopravitelný a opravitelný. Opravitelný neshodný kus  

je takový, který lze opravit.  Znamená to ale především nalezení a vyřazení  neshodných kusů 

a dodatečná oprava. 

Díky tomu vznikají ve firmě Lichna Trade, s. r. o. dodatečné náklady na opravu, čím 

se snižuje zisk. U neopravitelného výrobku se výrobek musí vyřadit, čímž vzniká v podniku 

ztráta. 

Ve společnosti Lichna Trade, s. r. o. se provádí namátková pravidelná kontrola všech 

vyráběných součástí jedenkrát za směnu. Kontrolu provádějí pracovníci OTK a kontrola 

probíhá u strojů. Po namátkové pravidelné kontrole dá pracovník OTK  do knihy měření 

razítko, že kontrola proběhla v pořádku a byla provedena. Alespoň jedenkrát do týdne  

by mělo být provedeno kontrolní měření vyráběných součástí na 3D měřící stroji. Toto měření  

se neprovádí jen u přípravných, nebo u velmi jednoduchých operací. 

Na operátorech, kteří pracují na CNC strojích, je hlavní tíha na kontrolu součástí. 

Většina součástí je vybavena měřidly, která jsou posílány jedenkrát ročně na kalibraci.  

Dále je každá součást vybavena knihou měření, která je pro daný stroj a výrobek. Do knihy 

měření operátor zapisuje hodnoty, které naměřil. Knihu měření ve firmě vydávají pracovníci 

OTK a poté ji archivují až je kniha celá vypsaná. V knize měření je protokol FKO,  

což je návod pro operátory jak a co měřit. Na každé směně pokud se součást vyrobí, musí být 

do knihy provedeny 2 zápisy měření. 

Řezání plazmou 

Firma Lichna Trade, s. r. o. využívá pro dělení materiálu technologii řezání plazmou. 

Plazma je vysoce tepelně žhavý, elektricky vodivý plyn, který se skládá z negativních  

a pozitivních iontů, elektronů, neutrálních a vybuzených atomů a molekul. Jako plazmový 

plyn používá firma jednoatomový argon, případně dvouatomové plyny dusíku, vodíku  

a vzduchu. Plazmový plyn se disociuje a ionizuje energii plazmového oblouku.  

Rekombinací molekul a atomů mimo plazmovou trysku systému dochází k tomu, že plazma 

uvolní prudce přijatou energii a umocní tepelný účinek paprsku plazmatu na obráběný 

předmět. Plazmová tryska je dodatečně vodou chlazena. Díky tomuto může hustota energie 

v paprsku plazmatu dosáhnout hodnoty až 2.106 W.cm
-2

.  
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Firma využívá CNC řezací stroj Vanad Kompakt, který je velice moderní  

a představuje vysoké výkonné zařízení, které se používá pro technické dělní materiálu. Stroj 

je určen na plazmové technologie termického dělení – nejmodernějších plazmových řezacích 

systémů a konvenčních plazmových zdrojů. Zároveň má firma možnost stroj osadit 

doplňkovými technologiemi používanými v oboru tepelného dělení kovových materiálů  

jako například k navrtávání, popisování a značení, což je pro firmu z hlediska ekonomiky 

velice výhodné. Stroj Vanad Kompakt je možno také využívat v modifikované úpravě  

jako nosič speciální technologie (vrtání, frézování) v jiných odvětvích průmyslu. 

Hlavní předností CNC stroje Vanad Kompakt je především vysoká přesnost,  

snadná instalace a v první řadě ekonomicky výhodný. Pracovník, který obsluhuje tento stroj,  

musí splnit několik požadavků. Mezi nejhlavnější patří především, aby pracovník vlastnil 

velký svářečský průkaz SLV Berlín. 

Soustružení a obrábění 

Soustruhy jsou obráběcí stroje, na kterých se obrábí obrobek metodou soustružení  

do potřebného rotačně souměrného tvaru. Pro tento druh je důležitý rychlejší otáčivý pohyb 

zpracovaného výrobku. Pracovním nástrojem je soustružnický nůž, který je upevněn bezpečně 

v posuvné části soustruhu. Nástroj se pomaleji pohybuje a to příčně nebo podélně k ose 

výrobku. Je také možné tyto pohyby současně provádět. Toto se využívá při soustružení 

kopírovacím. Pracovní nástroj je ovládán buď strojně, čili počítačem nebo ručně  

tedy manuálně. Při soustružení obrobek rotuje a soustružnickým nožem se z povrchu 

odřezávají špony materiálu. Odebraný materiál tvoří špony, které jsou vlastně jen odpad 

z procesu soustružení. Je velice důležité chladit stroj, protože při procesu soustružení se velké 

množství mění na teplo a může dojít k přehřátí obrobku a nože. Firma Lichna Trade, s. r. o. 

využívá  moderních chladicích kapalin, čímž snižují opotřebení nástroje a tepelnou roztažnost 

obrobku. Také kromě chladicího účinku mají řezné kapaliny i účinek mazací. 

Firma Lichna Trade, s. r. o. využívá na soustružení kruhových tyčí o průměru 100 mm 

hrotový soustruh SUI 32/700. Hrotové soustruhy se používají zejména pro kusovou  

a sériovou výrobu. Soustruží se na nich přírubové a hřídelové části různých rozměrů a tvarů. 

Soustruh SUI 32/700 má vodící šroub a je na něm možno obrábět vnitřních a vnějších 

rotačních ploch. V roce 2012 firma pořídila nový stroj z důvodů rekonstrukce a stěhování  

do Sviadnova a následně jej zařadili do výroby. Stroj pořídili od firmy Kovosvit Mas typu 

Masturn 550 CNC. Nový stroj zajistil firmě kratší dobu obrábění, čili odebíral větší část 

špony materiálu, což je pro firmu z ekonomického hlediska výhodné hlavně z hlediska úspory 

energie. 
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Kooperace 

Při realizaci zakázek firma Lichna Trade, s. r. o. spolupracuje z hlediska kooperace 

zejména s firmami z Moravskoslezského kraje. Dávají přednost především osvědčeným 

dodavatelům, které znají, takovým, kteří nemají problémy s kvalitou práce ani s dohodnutými 

termíny. To je zárukou včasně kvalitní a odvedené práce. 

 

Obr. 15 Podíl kooperace na vlastních nákladech výroby v letech 2011-2014 

 

Povrchové úpravy kruhových tyčí o průměru 100 mm probíhají ve firmě Lakum-KTL, 

a. s. Firma se nachází ve Frýdlantu nad Ostravicí a spolupracuje s firmou Lichna Trade, s. r. o. 

od roku 2011 až po současnost. Podíl kooperace na vlastních nákladech výroby  

v letech 2011-2014 je zachycený na Obr. 15. 

Lakování kataforetické je vysoce ekologický a hospodárný způsob lakování patřící 

mezi nejmodernější technologie povrchových úprav kovových výrobků. Používá se hlavně 

pro ochranu ocelových, hliníkových a pozinkovaných součástek, a to buď ke skladování,  

nebo k jednovrstvému lakování, a tím pádem i k finální povrchové úpravě. U mnoho výrobků 

lze dosáhnout podstatného zvýšení životnosti a užitných vlastností a tím pádem  

i ke konkurenceschopnosti a prodejnosti. 

Obr. 16 se zabývá přehledem počtu vyrobených kusů v letech 2011-2014  

ve společnosti Lichna Trade, s. r. o. Nejvyšší počet vyrobených kusů nastal v roce 2012,  

což činí 27,82 % k celkovému počtu vyrobených kusů. Díky investici do lepšího a přesnějšího 

obráběcího stroje omezili výskyt vadných kusů v sortimentu výrobku. V letech 2013-2014 

klesla výroba po kruhových tyčích o průměru 100 mm z důvodů snížené poptávky. 
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Obr. 16 Přehled počtu vyrobených kusů v letech 2011-2014 
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6 Zhodnocení, návrh opatření na zlepšení a zpracování předběžné 

kalkulace pro rok 2015 

Společnost Lichna Trade, s. r. o. se vyznačuje vysokým podílem výnosů a nákladů. 

Jednou z oblastí, které by společnost měla věnovat pozornost je marketing. Větší propagací  

by mohli zvýšit svou zakázkovou výrobu. V době krize nejsou často na marketingové výdaje 

brány ohledy. To je ovšem velká chyba. Je potřeba náklady řídit, ale nepřestávat s podporou 

značky. 

Dle mého názoru má firma zdravou strukturu nákladů. Ve společnosti převládá 

výkonová spotřeba, která je pro výrobní podniky charakteristická. Společnost nečlení náklady 

na fixní a variabilní, ale používá náhradní řešení, kdy režijní náklady považuje za fixní  

a variabilní za jednicové. Toto řešení však není úplně nejlepší, protože existují položky,  

které jsou režijní a zároveň variabilní a naopak položky, které jsou jednicové a z hlediska 

prováděných výkonů fixní. Společnost by se měla zabývat více členěním nákladů  

na variabilní a fixní, protože tohle členění je velice důležité pro zhodnocení budoucích variant 

podnikání. Dalo by se zjistit, jak se změní výše výnosů, nákladů a zisku, pokud by se zvýšil 

objem výroby nějakého výrobku o 12%. 

Rozdělení nákladů je dostatečně podrobné v nákladovém účetnictví. Vytváří pro řízení 

nákladů základní předpoklady. Informace z nákladového účetnictví umožňují především 

sestavení hospodárnostní kontrolu středisek, sestavení výsledných kalkulací, zjištění  

a analýzu podnikového výsledku. 

Vedení nákladového účetnictví ve společnosti Lichna Trade, s. r. o. umožňuje řízení 

pro odpovědnostní i výkonové linie řízení. Náklady se zachycují podle středisek,  

tzn. podle místa vzniku. Činnosti podniku jsou rozdělena mezi střediska. Ty si předávají 

výkony pomocí vnitropodnikových cen, postavených na základě předem stanovených 

nákladů. V účetním systému jde srovnat skutečnost s rozpočtovou výší a zjistit tak rozdíl, 

kterým se útvar nebo výkon podílí na výsledku hospodaření celého podniku. 

Nákladové účetnictví zjišťuje odchylky jednicových nákladů od norem.  

Po celý průběh procesu není k dispozici žádná informace o přiměřenosti vznikajících nákladů. 

Tahle metoda umožňuje zachytit, shromáždit a zjistit skutečné vlastní náklady výkonu  

a poskytnout tak informace a podklady pro sestavení výsledné kalkulace, ale neslouží  

jako podklad pro rozhodnutí operativní při řízení výrobního procesu. Pro řízení operativní  

je nejvhodnější metoda standardních nákladů, která nám umožní zjišťovat odchylky  

mezi normovanou a skutečnou výší nákladů.  
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Tahle metoda ovšem klade vyšší nároky na informační zajištění jako například 

spotřeba jednicových nákladů na konkrétní výkony, která musí být na prvotním dokladu 

rozdělena na náklady vyjádřené v normové spotřebě, odchylky a ve stanoveném 

ocenění.Součastná aplikace informačního, podnikového systému neumožňuje metodu 

standardních nákladů využívat. Doporučovala bych, aby zjištěnou odchylkou jednicových 

nákladů od norem bylo zatěžováno to středisko, které je odpovědné za vznik odchylky,  

tzn. výrobní středisko, technická příprava výroby. 

6.1 Navrhnutá opatření ke zlepšení ve společnosti 

Kalkulace představují informační, základní podklad pro řízení nákladů jednotlivých 

výkonů, jako další mají význam při kontrole a plánování v operativním řízení a také slouží 

jako podklad pro stanovení cen výkonů. 

Režijní náklady v kalkulačním vzorci zaujímají 40 % z vlastních nákladů výroby.  

Do režijních nákladů patří především mzdy zaměstnancům, odpisy majetku, spotřebovaná 

energie, náklady na servis, nástroje apod. V Tab. 14 se nachází navržení kalkulací na jednici 

pro rok 2015. Po konzultaci ve společnosti Lichna Trade, s. r. o. budou náklady pro rok 2015 

vyšší o 3 % oproti předešlému roku. 

Tab. 14 Navržení kalkulace na jednici pro rok 2015 ve společnosti Lichna Trade, s. r. o. 

Položka Rok 2015 

Přímý materiál 365,44 

Soustruh 69,54 

Pily dělené 12,66 

OTK měření 20,09 

Obrábění  161,87 

Kooperace 5665 

Vlastní náklady výroby 6294,60 

Režijní náklady (% sazba) 2517,84 

Vlastní náklady výkonu 8812,44 

Obchodní marže  1762,49 

Cena výkonu 10574,93 

DPH 2220,73 

Cena výkonu s DPH 12795,66 
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Společnost by se především měla zaměřit na snížení celkové hodnoty spotřebovaného 

materiálu. Navrhla bych, aby společnost monitorovala ceny vstupních materiál.  

Společnost má velké možnosti při výběru dodavatele doporučila bych tedy,  

aby ve společnosti vybrali nové dodavatelé, kteří budou nabízet požadovaný materiál 

k výrobě za nižší cenu s tím, aby nebyla narušena kvalita vybraných produktů. Do roku 2013 

byla společnost značně omezena v oblasti výběru dodavatele a k dnešnímu dni má mnohem 

větší možnosti při výběru dodavatelů, kteří by společnosti dodávali daný materiál  

za mnohem nižší ceny, než u dodavatelů, se kterými bylo a je spolupracováno. Jelikož ceny 

materiálu rok od roku stoupají proto by společnost měla využít tohoto návrhu, který dokáže 

ušetřit velké množství peněž, díky nižším cenám za dodaný materiál. Společnost by proto 

měla udělat analýzu materiálu a zjistit, na kterém by se dalo ušetřit, a poté vyhlásila  

tzv. výběrové řízení na dodávání daného materiálu. Poté z daných parametr např. kvality  

a ceny vybrala nejvhodnějšího dodavatele. 

Společnost by se měla vyvarovat zbytečných prostojů při výrobě a snažit se dodržovat 

plynulý výrobní proces. Zaměřit se na pravidelné revize strojního zařízení, díky kterým  

by se zabránilo poruchám a prostojům. Dále by nemělo docházet k vadám na kruhových 

tyčích. 

K řízení nákladů společnost používá softwarové podpory, ke kterým nemám žádné 

výhrady. Pro společnost je velice důležité, aby zainventovala do vzdělávacích kurzů pro své 

zaměstnance v oblasti plánování nákladů a na oblast efektivnějšího řízení. Dle mého názoru 

by to pro společnost nebylo nějak přehnaně nákladné právě naopak. Z hlediska kooperace  

by bylo pro společnost nejlepší v následujících letech vytvořit pracoviště, které bude splňovat 

podmínky Lakovny. 
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7 Závěr 

Kalkulace jsou pro řízení nákladů nezbytným nástrojem a také jsou důležité  

pro rozhodování o složení a množství produkce. Pomáhají při hodnocení úspěšnosti 

jednotlivých útvarů, výkonů a především pomáhají při tvorbě cen. Každá společnost  

by si měla zvolit takové kalkulační metody, které nejvíce vyhovují jeho potřebám. 

Tvorba kalkulací je nezbytná pro správné rozhodování o množství podnikových 

výkonů a výrobním sortimentu. Právě z těchto hledisek se odvíjí dosahování výsledku 

hospodaření, což každá společnost považuje za základní cíl. 

Diplomová práce je rozdělena do zásadních čtyř kapitol. Na začátku diplomové práce  

je definovaná charakteristika firmy. První kapitola tvoří vymezení nákladů, základní pojmy, 

využití kalkulace a jejich význam. Práce obsahuje také definované teoretické zásady 

kalkulačního systému, kalkulační metody a jsou zde popsány jednotlivé druhy nákladů  

a jejich členění.  

Praktické části je věnovaná druhá, třetí a čtvrtá kapitola diplomové práce. Ve druhé 

kapitole byla popsána organizační struktura společnosti a dále analyzovány náklady, výnosy, 

hospodářský výsledek v systému řízení ve společnosti na základě výkazu zisku a ztrát v letech 

2011-2013. Na závěr druhé kapitoly byla provedena analýza dle druhového členění.  

Ve třetí kapitole jsou vypočteny kalkulace přirážkouvou metodou v letech 2011-2014 

kruhových tyčí o průměru 100 mm. V poslední kapitole bylo uvedeno zhodnocení a návrhy  

na zlepšení nákladového řízení společnosti a v poslední řadě provedeny předběžné kalkulace 

pro rok 2015. 

Společnost je úspěšná. Dosahuje vysokých obratů a patří do horních 10 % firem v ČR. 

Zaměstnává stovky zaměstnanců. V současné době zaměstnává celkem 107 zaměstnanců. 

Strojírenství ve společnosti vyžaduje vysokou kvalitu materiálu, což má za následek, 

že se nám zvyšují náklady. Společnost díky kvalitnímu materiálu je schopna zajistit vysokou 

jakost nejen pro Česko republiku, ale i pro Evropskou unii. 

Vyhovět požadavkům zákazníků a snažit se vyrábět se ziskem je ve společnosti 

největším cílem. K nárůstu materiálových nákladů docházelo již od roku 2011,  

ale i přesto společnost dosahovala požadovaného zisku. Strojírenská kovovýroba, tedy výroba 

strojních dílů probíhá u společnosti Lichna Trade, s. r. o. na zakázku a jsou schopni díky 

dlouholetým zkušenostem nabídnout vysokou kvalitu o velkém množství a v krátkém období. 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Výkaz zisku a ztrát pro rok 2011 společnosti Lichna Trade, s. r. o. (v tis. Kč) 

Označení 
 
 
a 

TEXT             
 
 
b 

Číslo 
řádku 

 
c 

Skutečnost v účetním období 

sledovaném 
1 

minulém 
2 

     I. Tržby za prodej zboží 01 3173 2586 

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 1164 1738 

    + Obchodní marže                                                                         (ř. 01 - 02) 03 2009 848 

    II. Výkony                                                                                   (ř. 05 až 07) 04 156682 99208 

    II.      
1. 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 159066 99015 

2.   Změna stavu zásob vlastní činnosti 06 -2384 193 

3.   Aktivace 07 0 0 

B. Výkonová spotřeba                                                                    (ř. 09 + 10) 08 89809 51267 

B.         1. Spotřeba materiálu a energie 09 59662 30089 

B.         2. Služby 10 30147 21178 

    + Přidaná hodnota                                                                  (ř. 03 + 04 - 08) 11 68882 48789 

C. Osobní náklady                                                                       (ř. 13 až 16) 12 33946 30469 

C.         1. Mzdové náklady 13 25028 22656 

C.         2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14 0 0 

C.         3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 8191 7275 

C.         4. Sociální náklady 16 727 538 

D. Daně a poplatky 17 84 76 

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 5972 3968 

    III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu                          (ř. 20 + 21) 19 922 346 

    III.       
1 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 676 220 

    III.       
2 

Tržby z prodeje materiálu 21 246 126 

F. 
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu        (ř. 23 + 
24) 

22 345 0 

F.           
1 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 345 0 

F.          2 Prodaný materiál 24 0 0 

G. 
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti 
a komplexních nákladů příštích období 

25 -989 0 

    IV. Ostatní provozní výnosy 26 290 587 

H. Ostatní provozní náklady 27 2794 554 

    V. Převod provozních výnosů 28 0 0 

I. Převod provozních nákladů 29 0 0 

* 
Provozní výsledek hospodaření 
                         [ř. 11 - 12 - 17 - 18 + 19 - 22 - 25 + 26 - 27 + (-28) - (-29)] 

30 27942 14655 
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Označení 
 
 
a 

TEXT             
 
 
b 

Číslo 
řádku 

 
c 

Skutečnost v účetním období 

sledovaném 
1 

minulém 
2 

     VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 0 0 

J. Prodané cenné papíry a podíly 32 0 0 

    VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku                                 (ř. 34 až 36) 33 0 0 

    VII. 1. 
Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních 
jednotkách pod podstatným vlivem 

34 0 0 

    VII. 2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 35 0 0 

    VII. 3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36 0 0 

    VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 0 0 

K. Náklady z finančního majetku 38 0 0 

     IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39 0 0 

L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40 0 0 

M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti                   (+/-) 41 0 0 

     X. Výnosové úroky 42 56 0 

N. Nákladové úroky 43 926 664 

    XI. Ostatní finanční výnosy 44 143 54 

O. Ostatní finanční náklady 45 269 221 

    XII. Převod finančních výnosů 46 0 0 

P. Převod finančních nákladů 47 0 0 

     * 
Finanční výsledek hospodaření 
 [(ř. 31 - 32 + 33 + 37 - 38 + 39 - 40 - 41 + 42 - 43 + 44 - 45 + (-46) - (- 47)] 

48 -996 -831 

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost                                                    (ř. 50 + 51) 49 3813 5313 

Q. 1.  - splatná 50 5132 2324 

Q. 2.  - odložená 51 -1319 2989 

     ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost                                 (ř. 30 + 48 - 49) 52 23133 8511 

    XIII. Mimořádné výnosy 53 0 0 

R. Mimořádné náklady 54 0 0 

S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti                                                (ř. 56 + 57) 55 0 0 

S. 1.  - splatná 56 0 0 

S. 2.  - odložená 57 0 0 

     * Mimořádný výsledek hospodaření                                           (ř. 53 - 54 - 55) 58 0 0 

T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 59 0 0 

     *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)                            (ř. 52 + 58 - 59) 60 23133 8511 

     **** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)                       (ř. 30 + 48 + 53 - 54) 61 26946 13824 
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Příloha č. 2: Výkaz zisku a ztrát pro rok 2012 společnosti Lichna Trade, s. r. o. (v tis. Kč) 

Označení 
 
 
a 

TEXT             
 
 
b 

Číslo 
řádku 

 
c 

Skutečnost v účetním období 

sledovaném 
1 

minulém 
2 

     I. Tržby za prodej zboží 01 8995 3173 

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 8605 1164 

    + Obchodní marže                                                                         (ř. 01 - 02) 03 390 2009 

    II. Výkony                                                                                   (ř. 05 až 07) 04 181536 156682 

    II.      
1. 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 181282 159066 

2.   Změna stavu zásob vlastní činnosti 06 207 -2384 

3.   Aktivace 07 47 0 

B. Výkonová spotřeba                                                                    (ř. 09 + 10) 08 99701 89809 

B.         1. Spotřeba materiálu a energie 09 49767 59662 

B.         2. Služby 10 49934 30147 

    + Přidaná hodnota                                                                  (ř. 03 + 04 - 08) 11 82225 68882 

C. Osobní náklady                                                                       (ř. 13 až 16) 12 39857 33946 

C.         1. Mzdové náklady 13 29206 25028 

C.         2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14 0 0 

C.         3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 9655 8191 

C.         4. Sociální náklady 16 996 727 

D. Daně a poplatky 17 120 84 

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 7598 5972 

    III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu                          (ř. 20 + 21) 19 585 922 

    III.       
1 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 10 676 

    III.       
2 

Tržby z prodeje materiálu 21 575 246 

F. 
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu        (ř. 23 + 
24) 

22 0 345 

F.           
1 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 0 345 

F.          2 Prodaný materiál 24 0 0 

G. 
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti 
a komplexních nákladů příštích období 

25 214 -989 

    IV. Ostatní provozní výnosy 26 1337 290 

H. Ostatní provozní náklady 27 1029 2794 

    V. Převod provozních výnosů 28 0 0 

I. Převod provozních nákladů 29 0 0 

* 
Provozní výsledek hospodaření 
                         [ř. 11 - 12 - 17 - 18 + 19 - 22 - 25 + 26 - 27 + (-28) - (-29)] 

30 35329 27942 
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Označení 
 
 
a 

TEXT             
 
 
b 

Číslo 
řádku 

 
c 

Skutečnost v účetním období 

sledovaném 
1 

minulém 
2 

     VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 0 0 

J. Prodané cenné papíry a podíly 32 0 0 

    VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku                                 (ř. 34 až 36) 33 0 0 

    VII. 1. 
Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních 
jednotkách pod podstatným vlivem 

34 0 0 

    VII. 2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 35 0 0 

    VII. 3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36 0 0 

    VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 0 0 

K. Náklady z finančního majetku 38 0 0 

     IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39 0 0 

L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40 0 0 

M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti                   (+/-) 41 0 0 

     X. Výnosové úroky 42 71 56 

N. Nákladové úroky 43 640 926 

    XI. Ostatní finanční výnosy 44 233 143 

O. Ostatní finanční náklady 45 366 269 

    XII. Převod finančních výnosů 46 0 0 

P. Převod finančních nákladů 47 0 0 

     * 
Finanční výsledek hospodaření 
 [(ř. 31 - 32 + 33 + 37 - 38 + 39 - 40 - 41 + 42 - 43 + 44 - 45 + (-46) - (- 47)] 

48 -702 -996 

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost                                                    (ř. 50 + 51) 49 6338 3813 

Q. 1.  - splatná 50 4939 5132 

Q. 2.  - odložená 51 1399 -1319 

     ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost                                 (ř. 30 + 48 - 49) 52 28289 23133 

    XIII. Mimořádné výnosy 53 247 0 

R. Mimořádné náklady 54 0 0 

S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti                                                (ř. 56 + 57) 55 0 0 

S. 1.  - splatná 56 0 0 

S. 2.  - odložená 57 0 0 

     * Mimořádný výsledek hospodaření                                           (ř. 53 - 54 - 55) 58 247 0 

T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 59 0 0 

     *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)                            (ř. 52 + 58 - 59) 60 28536 23133 

     **** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)                       (ř. 30 + 48 + 53 - 54) 61 34874 26946 

 

 

 

 



61 

 

Příloha č. 3: Výkaz zisku a ztrát pro rok 2013 společnosti Lichna Trade, s. r. o. (v tis. Kč) 

Označení 
 
 
a 

TEXT             
 
 
b 

Číslo 
řádku 

 
c 

Skutečnost v účetním období 

sledovaném 
1 

minulém 
2 

     I. Tržby za prodej zboží 01 12600 8995 

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 12359 8605 

    + Obchodní marže                                                                         (ř. 01 - 02) 03 241 390 

    II. Výkony                                                                                   (ř. 05 až 07) 04 157974 181536 

    II.      
1. 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 159329 181282 

2.   Změna stavu zásob vlastní činnosti 06 -1355 207 

3.   Aktivace 07 0 47 

B. Výkonová spotřeba                                                                    (ř. 09 + 10) 08 100852 99701 

B.         1. Spotřeba materiálu a energie 09 62128 49767 

B.         2. Služby 10 38724 49934 

    + Přidaná hodnota                                                                  (ř. 03 + 04 - 08) 11 57363 82225 

C. Osobní náklady                                                                       (ř. 13 až 16) 12 41740 39857 

C.         1. Mzdové náklady 13 30522 29206 

C.         2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14 0 0 

C.         3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 10154 9655 

C.         4. Sociální náklady 16 1064 996 

D. Daně a poplatky 17 195 120 

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 11618 7598 

    III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu                          (ř. 20 + 21) 19 27667 585 

    III.       
1 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 25546 10 

    III.       
2 

Tržby z prodeje materiálu 21 2121 575 

F. 
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu        (ř. 23 + 
24) 

22 22222 0 

F.           
1 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 22222 0 

F.          2 Prodaný materiál 24 0 0 

G. 
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti 
a komplexních nákladů příštích období 

25 -532 214 

    IV. Ostatní provozní výnosy 26 112 1337 

H. Ostatní provozní náklady 27 2238 1029 

    V. Převod provozních výnosů 28 0 0 

I. Převod provozních nákladů 29 0 0 

* 
Provozní výsledek hospodaření 
                         [ř. 11 - 12 - 17 - 18 + 19 - 22 - 25 + 26 - 27 + (-28) - (-29)] 

30 7661 35329 
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Označení 
 
 
a 

TEXT             
 
 
b 

Číslo 
řádku 

 
c 

Skutečnost v účetním období 

sledovaném 
1 

minulém 
2 

     VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 0 0 

J. Prodané cenné papíry a podíly 32 0 0 

    VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku                                 (ř. 34 až 36) 33 0 0 

    VII. 1. 
Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních 
jednotkách pod podstatným vlivem 

34 0 0 

    VII. 2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 35 0 0 

    VII. 3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36 0 0 

    VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 0 0 

K. Náklady z finančního majetku 38 0 0 

     IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39 0 0 

L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40 0 0 

M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti                   (+/-) 41 0 0 

     X. Výnosové úroky 42 166 71 

N. Nákladové úroky 43 1100 640 

    XI. Ostatní finanční výnosy 44 348 233 

O. Ostatní finanční náklady 45 397 366 

    XII. Převod finančních výnosů 46 0 0 

P. Převod finančních nákladů 47 0 0 

     * 
Finanční výsledek hospodaření 
 [(ř. 31 - 32 + 33 + 37 - 38 + 39 - 40 - 41 + 42 - 43 + 44 - 45 + (-46) - (- 47)] 

48 -983 -702 

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost                                                    (ř. 50 + 51) 49 1607 6338 

Q. 1.  - splatná 50 2602 4939 

Q. 2.  - odložená 51 -995 1399 

     ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost                                 (ř. 30 + 48 - 49) 52 5071 28289 

    XIII. Mimořádné výnosy 53 270 247 

R. Mimořádné náklady 54 0 0 

S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti                                                (ř. 56 + 57) 55 0 0 

S. 1.  - splatná 56 0 0 

S. 2.  - odložená 57 0 0 

     * Mimořádný výsledek hospodaření                                           (ř. 53 - 54 - 55) 58 270 247 

T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 59 0 0 

     *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)                            (ř. 52 + 58 - 59) 60 5341 28536 

     **** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)                       (ř. 30 + 48 + 53 - 54) 61 6948 34874 

 


