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1. Úvod 
Cílem diplomové práce je  vytvoření návrhu cenové kalkulace 

spo lečnost i RENOVA OPAVA spo l.  s r .o. ,  která se zabývá stavební 

činnost í.  

Dip lomová práce je  členěná na teoret ickou část  (kap. 2),  která je  

zaměřena na popis vymezení po jmu nákladů, jejich č lenění z nejčastěj i 

v praxi používaných hledisek. Dále jsou uvedeny teoret ické pr inc ipy 

tvorby kalkulací a jejich základní členění.    

Prakt ická část  práce zahrnuje kapito lu 3,  ve které je představena 

spo lečnost  RENOVA OPAVA spo l.  s r .o. ,  uveden vývo j ekonomické 

situace spo lečnost i pomocí vybraných ukazatelů finanční analýzy. Dále 

v této  kapitole je proveden popis postupu zajišťování zakázek pracovníky 

spo lečnost i a  zpracování kalkulace cenové nabídky pro účast  spo lečnost i 

ve výběrovém ř ízení na získání zakázky. Součást í této  kapito ly je i ověření 

stávajícího způsobu výpočtu kalkulace nabídkové ceny na vybrané zakázce 

a zhodnoceny k lady a zápory této  kalkulace.  Ve 4.  kapito le jsou na základě 

zhodnocení způsobu stanovení cenové nabídky spo lečnost i navrženy 

úpravy způsobu výpočtu některých po ložek kalkulace nabídkové ceny a 

navržen dynamický kalkulační vzorec a výpočet  cílových nákladů dané 

zakázky. Navrhované úpravy jsou ověřeny na ka lkulaci nabídkové ceny 

vybrané zakázky.  
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2. Teoretická východiska tvorby kalkulací nákladů 
2.1 Pojetí nákladů  

V účetnictví se můžeme setkat  se t řemi interpretacemi obecného 

pojmu nákladů:  

-  finanční po jet í nák ladů  

-  hodnotové pojet í nákladů  

-  ekonomické po jet í nákladů  

2.1.1 Finanční pojetí nákladů  

 Jedním z dnes již  t radičním úko lů účetnictví je  kvant ifikace nákladů 

pro potřeby vykazování a oceňování složek majetku v rozvaze a v 

konečném důsledku i hospodářského výs ledku běžného období ve 

výs ledovce finančního účetnictví.  St ruktura nákladů i je jich kvant ifikace je  

tehdy podř ízená zásadám platným pro finanční účetnictví.  

 Ve finančním účetnictví se nejčastěji uplatňuje tzv.  finanční po jet í.  

Je založeno na aplikaci peněžní formy koloběhu prost ředků. V té se 

vychází z  předpokladu,  že or iginá lním projevem nákladů je  t ržně ověřené 

vyna ložení peněz a konečným smyslem odpovídajíc í t ržně ověřená peněžní 

náhrada.  [3] 

Náklady jsou chápány jako peníze investované do určit ých výkonů, 

které zajišťují náhradu peněz v jejich původní výši.  To je podstatou 

koncepce zachování peněžního  kapit álu v jeho  skutečné výši.  Až 

realizovaný přebytek představuje zisk.   

Charakter ist ické znaky finančního po jet í:   

a) jako spotřebované ekonomické zdroje je možno na vstupu 

vykazovat  jen takové náklady, které jsou podloženy reálným výdejem 

peněz. Jsou to  zejména náklady vypořádávané bezprostředně v peněžn í 

podobě a náklady odpovídající spotřebě nebo využit í hmotných zdro jů,  

které byly v předchozích obdobích vypořádány peněžně. Jako př íklad 

nákladů vypořádávaných bezprostředně v peněžní formě můžeme uvést  

mzdy a př íkladem nákladů odpovídajíc ích spotřebě nebo využit í hmotných 

zdro jů mohou být  odpisy dlouhodobého  hmotného majetku či spotřeba 
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mater iálu.  Finanční po jet í nák ladů tedy vylučuje náklady, které nemají 

peněžní ekvivalent  (vlastní goodwill anebo fikt ivní úroky z použit í 

vlastního kapit álu).   

b) spotřebované nebo využité ekonomické zdro je se oceňují na 

úrovni účetní hodnoty čili na  úrovni je jich ocenění v rozvaze.  Toto 

oceňování probíhá na bázi skutečných (historických) nákladů poř ízení 

patřičných předmětů, které odrážejí množství investovaných peněz.  

c) v uskutečněných výkonech se vykazují jen takové náklady, které 

budou z př íšt ích výkonů prokazatelně reprodukovány. Právě takové 

náklady, které zůstávají až do okamžiku prodeje v ko loběhu a vykazují se 

v rozvaze jako příslušné s ložky majetku nazýváme náklady produktu. 

Náklady nesplňu jící t yto podmínky se pak nazýva jí  náklady období  a jako 

jejich př íklad můžeme uvést  správní náklady či úroky z úvěru.  Náklad y 

období se vyč leňují z ko loběhu v období jejich vzniku, zúčtují se na vub 

hospodářského výsledku a odčerpávají výnosy z výkonů realizovaných v 

daném období.  [4]  

2.1.2 Hodnotové pojetí nákladů  

Hodnotové po jet í spočívá v poskytování informací pro běžné ř ízení a 

kontrolu reálného vývo je právě uskutečňovaných procesů a to  po linii 

výkonů nebo po linii útvarů.  Je založeno na vztazích,  které pr imárně 

zdůrazňují spotřebu anebo využit í reálných ekonomických zdro jů (práce,  

mater iálu) za podmínek, které existují v  čase uskutečňování př ís lušných 

procesů. Hodnotové po jet í nákladů je  odvozováno z výrobní formy 

koloběhu prost ředků podniku, jehož počátečním momentem jsou vklady 

ekonomických zdro jů jako reálných výrobních faktorů. [3] 

Hodnotové po jet í nákladů se od finančního po jet í odlišuje ve dvou 

zásadních směrech:  

a) Využité nebo spotřebované ekonomické zdroje se př i vykazování 

nákladů neoceňují na bázi skutečných historických nákladů jejich poř ízení,  

nýbrž na úrovni cen, které odpovídají jejich současné věcné reprodukci.  Od 

právě uskutečňované  činnost i se tot iž očekává, že nezajist í pouze 

návratnost  původní výše investovaných peněž, ale i reprodukc i 



6 

 

ekonomických zdro jů na jejich prvotní úroveň, a to  v cenových poměrech,  

které plat í v době této náhrady.  

b) Jako faktory,  které vyvo lávají vznik nákladů, nevystupují výlučně 

peněžně zabezpečené ekonomické zdro je.  Předmětem vypodobnění jsou i 

takové faktory,  které sice nemají odpovídající náhradu výdeje peněz,  ale  

svými důsledky ovlivňují ekonomickou racionalitu dané činnost i.  Jelikož 

se k nákladům dodatečně př iřazují,  jsou označovány jako dodatkové 

náklady .  Z tohoto hlediska,  mezi finančním a hodnotovým po jet ím nákladů 

se vyskytuje shoda pouze v př ípadech srovnatelných podmínek, kdy rozsah 

vydaných peněz souhlas í s množstvím uplatněných ekonomických zdro jů v 

patřičných činnostech. Jedná se ze jména o položku mzdových nákladů,  

která je v obou po jet ích vykazována ve skutečné výš i odpovídajíc í 

peněžnímu vypořádání.  Druhou takovou položkou je spotřeba mater iálu,  a  

to  za podmínky, že mezidobí mezi poř ízením mater iálu a jeho spotřebou je  

do té mír y krátké,  že v něm nedochází k zásadním rozdílům mezi 

skutečnými histor ickými a současnými reprodukčními náklady poř ízení.   

Existuje rovněž řada po ložek nákladů, které jsou v manažerském účetnictví 

vykazovány v jiné výš i,  než je tomu ve finančním účetnictví.  Obecně se 

jim  ř íká kalkulační náklady  a počítá se s nimi př i vyhodnocován í 

ekonomické skutečnost i aktuálně uskutečňovaných akt ivit .  Kalkulační 

náklady jsou typickým znakem hodnotového po jet í  nákladů v 

manažerském účetnictví a patř í k nim kalkulační odpisy,  kalkulační r izika 

a kalkulační úroky. [4] 

2.1.3 Ekonomické pojetí nákladů  

Zaměření manažerského účetnictví zahrnuje nejen vyjadřování nákladů 

v reálném průběhu př ís lušných procesů, ale obsahuje také informace pro 

potřeby rozhodování za účelem výběru opt imálních alternat iv.  

Rozhodování o  alternat ivách alokace zdrojů představuje zásadní problém 

ekonomiky. V tomto směru se mikroekonomie zabývá chováním 

jednot livých jednotek, jako jsou podniky,  spotřebitelé a vlastníci,  

makroekonomika potom př íslušnými ekonomickými agregáty.  S  vo lbou 

var iant  a alokací zdro jů souvisí obecné ekonomické chápání nákladů jako 
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maximum hodnoty,  které lze vyprodukovat  prost řednictvím zvo lené 

var ianty.  [3] 

S ekonomickým po jet ím nákladů jsou úzce spjaty následující 

základní charakter ist iky [7]:  

-  Oportunitní (alternativní) náklady  jsou vymezeny jako částka 

peněz (ušlý výnos),  která je zt racena, když zdro je (práce a kapit ál) nejsou 

použity na ne jlepší ušlou alternat ivu.  

-  Explicitní náklady  jsou ty,  jenž podnik plat í za nakoupené 

výrobní zdro je,  za ná jemné, za použit í c iz ího kapitálu a podobně.  

-   Relevantní náklady  jsou náklady, které ovlivňují určit é  

rozhodnut í,  protože se v závis lost i na něm změní.  Ostatní náklady jsou pro 

dané rozhodnut í irelevantní,  to  znamená,  že změna var iant  nemění jejich 

výš i.   

-   Implicitní  náklady  nemají formu peněžních výdajů a jsou tedy 

obt ížně vyč íslit elné.  K je jich měření tudíž používáme oportunitních 

nákladů. Implic it ními náklady může být  mzda, kterou by podnikatel získa l 

př i jiném zaměstnání,  nebo úroky, které by získal investováním svého 

kapitálu do jiné akce.   

2.2  ČLENĚNÍ NÁKLADŮ  

Pokud má být  ř ízení nákladů účinné, je důležité dbát  na jejich 

podrobnějš í rozčlenění.  Náklady tot iž  ve všech po jet ích nepředstavují 

stejnorodý celek,  ale skládají se z různých nehomogenních složek, které 

jsou odlišné svými funkcemi v t ransformačním procesu, druhem 

uplatněného ekonomického zdro je,  formou svého projevu nebo způsobem 

reakce na působíc í faktory.  Všechny tyto odlišnost i nákladů vedou k jejich  

členění dle různých hledisek.  

2.2.1 Druhové členění nákladů  

Druhové členění nákladů vycház í ze spotřebovaných výrobních 

faktorů,  jimiž jsou půda, práce a kapitál.  Tyto výrobní faktory jsou 

předmětem studia mikroekonomické teor ie,  pro praxi jsou však př íliš  

souhrnné nebo li agregované. Je proto t řeba je členit  podrobněji,  což se 

týká zejména výrobních faktorů,  který mají svůj původ v kapit álu.  
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Podrobnějš í č lenění na dílč í faktory bere v úvahu jejich podobnost .  Dílčí 

výrobní faktory spotřebované př i podnikatelských akt ivitách a vyjádřené 

v peněžních jednotkách se nazývají nákladovými druhy. Vyznačují se t ím,  

že každá nákladová složka je jednoduchým nákladem. Náklady podle druhů 

lze rozdělit  do těchto skupin:  

Provozní náklady:  

-  spotřeba mater iálu,  energie a výrobních služeb (opravy a udržování,  

přepravné, cestovné),  

-   osobní náklady (mzdové náklady, sociální po jištění,  sociální náklady),  

-   daně a poplatky (daň z nemovitost í,  s ilniční,  ostatní nepř ímé daně a 

poplatky),   

-   odpisy nehmotného a hmotného invest ičního majetku a mater iálu,  

-   rezervy a opravné po ložky k provozním nákladům,  

-  ostatní provozní náklady.  

Finanční náklady:  

-  prodané cenné papíry a vklady,  

-   úroky, 

-   tvorba rezerv na finanční náklady,  

-   ostatní finanční náklady,  

-   daň z př íjmů za běžnou činnost .  

Mimořádné náklady:  

-  manka a škody,  

-   tvorba rezerv,  

-   ostatní mimořádné náklady,  

-   tvorba opravných po ložek.  

Daně z příjmů z mimořádné činnosti.  

Vykazované vklady ekonomických zdro jů jsou peněžním vyjádřením 

druhového členění nákladů.  Jsou označovány jako náklady  externí .  

Externími náklady pro jevovanými v dané akt ivit ě poprvé,  nazýváme 

náklady prvotními .  Náklady prvotní jsou vyjádřeny jen jed inou po ložkou, 

vyjadřující jejich vztah k určit ému externímu ekonomickému zdro ji,  jsou 

to  tedy náklady  jednoduché .  Jejich protikladem jsou náklady druhotné ,  

vzniklé jako interní  na základě vnit řních vazeb. Tyto mají charakter  



9 

 

nákladů komplexních  a  skládají se z  hlediska daného procesu z více druhů 

vyna ložených výrobních činitelů.  Náklady jsou zpracovávány podle druhu 

jako prvotní náklady ve finančním účetnictví a v účetnictví 

vnit ropodnikovém jsou rozčleněny podle účtové osnovy. [5] 

2.2.2 Kalkulační členění nákladů 

Druhově členěné náklady nejsou vhodné pro stanovení nákladů na 

kalkulační jednic i.  Je nutné t ransformovat  druhově členěné náklady na 

kalkulačně členěné náklady.  Pr incipem kalkulačního členění nákladů je  

rozdělení nákladů na náklady přímé a náklady nepřímé. Toto členění 

vychází z možnost i vyjádř it  jednot livé složky nákladů na jednotku 

kalkulovaného výkonu. Některé nákladové složky, které lze na kalkulačn í 

jednici určit  resp.  změř it ,  se nazýva jí náklady př ímé. Náklady, které jsou 

různým kalkulačním jednicím spo lečné a nelze je  př ímo př iřadit  k těm 

jednicím, se nazýva jí nepř ímymi náklady. [5] 

2.2.3 Účelové členění nákladů  

Jedna z nejvýznamnějš ích skupin rozhodovacích úloh,  řešená 

obzvlášt  na nižších úrovních vnit ropodnikového  ř ízení,  je  úloha, založená 

na kontrole př iměřenost i spotřebovaných nákladů. Jejím cílem je určit ,  zda 

se náklady v podniku spoř í  č i naopak překraču jí.  Východiskem pro 

stanovení racionálního nákladového úko lu,  s nímž se poměřuje skutečná 

spotřeba dané nákladové po ložky, je členění nákladů podle účelu.  V jejich 

rámci se poté podrobně ji člení např íklad podle techno logických stupňů,  

jednot livých druhů  č innost í,  uzavřených procesů nebo jednot livých 

operací.   

Z pohledu kontroly hospodárnost i se potom dále  člení d le je jich 

pr imárního vztahu k činnost i,  techno logickému stupni či operaci na hlavn í 

skupiny:  

1)  Jednicové náklady  vznika jí v př ímé souvis lost i s tvorbou 

konkrétních výkonů (s výrobou výrobků) – jsou výkonem vyvo lány.  Jejich 

mater iálním základem jsou techno logické náklady. Jejich hospodárnost  je  

ř ízena po linii výkonů. Nástrojem je jich ř ízení jsou kalkulace nákladů.  

Jednicové náklady jsou var iabilní ve vztahu k objemu výkonu.  
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2)  Režijní náklady  jsou do značné míry mnoha výkonům spo lečné,  

ve vztahu k objemu výkonů jsou převážně fixní,  vznikají v důsledku 

zajištění činnost í prováděných v podniku. Podle funkce v procesu tvorby 

výkonů se vykazují jako režie zásobovací,  výrobní (provozní),  prodejn í 

(odbytová),  správní.  Nástrojem ř ízení je jich hospodárného vynak ládání je  

rozpočet  režijních nákladů.  

2.2.4  Členění nákladů podle závislosti na objemu prováděných výkonů  

Důležitým prvkem  členění nákladů z hlediska posuzování rychlost i 

je jich vývo je je  rozlišování podle toho, jak se mění je jich celková výše 

těchto nákladů v závislost i na změnách objemu výkonů. Lze tedy rozlišit  

dvě hlavní skupiny nákladů [4]:  

a) Náklady, které se mění v závis lost i na objemu produkce. Takové 

náklady jsou označovány jako variabi lní  nebo také proměnné .   

b) Náklady, které zůstávají v určitém int ervalu produkce neměnné i 

př i změnách v objemu produkce. Tyto náklady označu jeme jako fixní  nebo 

také konstantní  náklady.  

Variabi lní náklady  

 Var iabilní náklady jsou rozděleny do t ří základních skupin:  

1) náklady proporcionální ,  které př ímo úměrně závis í na počtu 

prováděných výkonů a jejich podíl př ipadajíc í na jednotku výkonu je tedy 

konstantní.  Jako př íklad proporcionálních nákladů mohou být  uvedeny 

všechny náklady jednicové.  

 2) náklady podproporcinální  se  př i stoupajícím objemu zvyšují,  

a le pomalejš ím tempem než objem výkonů, tedy jejich průměrný podíl na 

jednotku produkce klesá.  Vypočtené průměrné náklady se tak v rozsahu 

zkoumaného intervalu snižují a pro jevují se jako náklady degres ivní,  což 

signalizuje zvyšující se míru hospodárnost i.  Tento t yp nákladů je v praxi 

poměrně častý a jeho př íkladem může být  spotřeba elektr ické energie 

zahrnujíc í tzv.  paušál a hodinovou spotřební sazbu nebo náklady na opravy 

a udržování st rojního zař ízení sledované ve vztahu k počtu vyrobených 

výrobků na něm.  
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3) náklady nadproporcionální  se v celkové výši mění se změnou v 

objemu výkonů rychlejš ím tempem, což znamená že každý vklad nákladů 

na další jednotku objemu je vyšš í.  Vypočtené průměrné nadproporcionální 

náklady vykazují v rámci zkoumaného intervalu vyšš í hodnotu a projevují 

se jako náklady progresivní,  což poukazuje na snižu jící se úroveň 

hospodárnost i.  Rozdíl mezi dvěma hodnotami průměrných 

nadproporcionálních nákladů, vypočtený pro dva různé objemy výkonů, se 

označuje jako efekt  z progrese nadproporcionálních nák ladů. Tato 

kategorie nákladů je  t ypická pro etapu překročené opt imální 

zaměstnanost i,  kdy stoupá množství nekvalit ních výkonů, plat í se vyšší 

mzdy,  zhoršuje se hospodaření s mater iálem,  energií,  nást roji a  působí 

další negat ivní vlivy.  

Fixní náklady  

Fixními nák lady se rozumí typ nákladů, které se v určit ém rozsahu 

prováděných výkonů nebo akt ivit y podniku nemění.  Jedná se obvyk le o  

náklady určené k zabezpečení výrobního procesu .  Zásadní charakter ist ikou 

významnou pro  ř ízení je jich hospodárnost i je potom fakt ,  že celkovou výš i 

těchto nákladů již nelze ovlivnit  v průběhu výrobního procesu a do značné 

míry ani omezením jeho intenzity.  Tato skutečnost  evidentně vede k 

požadavkům maximálně využít  kapacitu,  kterou tyto náklady skýtají.  Čím 

větší bude objem provedených výkonů,  t ím rychle ji bude klesat  podíl 

fixních nákladů na jednotku výkonu. Pokud se zaměř íme na průměrné 

náklady, zjist íme že vykazují pokles,  protože tentýž rozsah fixních nákladů 

se rozkládá do stále většího objemu výkonů. Hospodárnost  daného procesu 

vykazuje stoupajíc í úroveň, což je důsledkem efektu z degrese fixních 

nákladů.  

 

 

 

 



12 

 

2.3 Kalkulace nákladů  

2.3.1 Pojem kalkulace nákladů a kalkulační jednice 

V podnikohospodářské praxi znamená kalkulace  výpočet  zaměřený 

spec iálně na vyč íslení nákladů, které je t řeba vyna ložit  na vznikajíc í 

výkon.  

Předmětem kalkulace  jsou výkony představované určit ým výrobkem 

nebo výrobky, ale také poskytované práce nebo služby.  

Kalkulační jednicí rozumíme konkrétní výkon, vymezený měrnou 

jednotkou a druhem, na který se stanovují nebo zjišťu jí náklady. Tímto 

výkonem může být  jednot livý výrobek,  práce nebo služba. Pojem kalkulace 

nákladů výkonů lze obecně chápat  ve t řech základních významech [5]:  

-  č innost ,  t j.  stanovení nákladů na konkrétní výkon podniku,  

-  výsledek této činnost i,  t j.  propočet  nákladů na kalkulační jednici,   

-  vydělitelná  část  informačního systému podniku, t j.   kalkulační 

systém.  

2.3.2 Forma kalkulace  

Kalkulace jako  činnost  a současně jako výsledek této  činnost i je  

součást í informačního  systému podniku. Úrovní kalkulací  se rozumí je j í 

vypovídací schopnost ,  t j.  spo lehlivost  a objekt ivnost  nákladů vynaložených 

na výrobní jednici.  Tato úroveň je závis lá na informacích, se kterými 

podnik pracuje.  Kalkulačně členěné náklady jsou zpravidla t ransformovány 

z nákladů druhově členěných, protože t y nejsou pro sestavování nákladů na 

kalkulační jednic i vhodné. Zásada kalkulačního členění nákladů je rozdělit  

je na náklady přímé a nepřímé.  
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Jejich konkrétní uspořádání se nazývá kalkulačním vzorcem.  

Př íklad kalkulačního vzorce [5]: 

 

1) př ímý mater iál  

2) př ímé mzdy  

3) ostatní př ímé náklady  

4) výrobní režie techno logická  

5) všeobecná výrobní režie  

6) vlastní nák lady výroby  

7) správní a zásobovací režie  

8) vlastní nák lady výkonu  

9) odbytové náklady  

10) úplné vlastní náklady výkonu 

2.3.3 Členění kalkulací z hlediska času 

Z hlediska  času,  t j.  z hlediska,  zda se náklady na kalku lační jednic i 

propočítávají před provedením výkonu nebo po jeho provedení,  

rozlišujeme kalkulaci předběžnou  a kalkulaci výslednou .  Předběžná 

kalkulace vyjadřuje předem stanovené výrobkové náklady a patř í k ní 

kalkulace operat ivní,  plánová a propočtová. Výsledná kalkulace vyjadřuje 

náklady skutečně vynaložené na výkon. Na základě tohoto rozdělení 

vznikají dva subsystémy informačního systému, a to  subsystém předběžné 

a subsystém výsledné kalkulace.   

2.3.3.1 Propočtová kalkulace  

Hlavním úko lem propočtové kalku lace je vytvářet  podklady pro 

předběžné posouzení efekt ivnost i nebo pro návrh ceny nově zaváděného 

nebo prováděného výkonu. Kalkulovat  náklady lze př itom nejen na výkony 

určené na prodej mimo podnik,  ale i pro vnit řní potřeby podniku.  

Propočtová kalkulace je sestavována zpravidla současně s technickým 

upřesněním výrobku nebo jiného výkonu, to  znamená ještě před jeho 

konstrukční a techno logickou př ípravou. Jelikož v této  době nejsou ještě k  

dispozici technicko-hospodářské normy,  kalkulaci je t řeba sestavit  na 

podkladě různých or ientačních podkladů, jako jsou např.  informace o 
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vlastních a cizích podobných výrobcích, o  jejich technicko-ekonomických 

parametrech, kalkulacích,  cenách apod. [3] 

2.3.3.2 Operativní kalkulace  

Operat ivní kalkulace znázorňuje úroveň předem stanovených 

nákladů, které odpovídají technickým a výrobním podmínkám,  jenž byly 

předem stanoveny útvary odpovědnými za technickou př ípravu výroby.  

Sestavuje se na základě podrobných operat ivních norem určených 

technickou př ípravou výroby pro jednot livé pracovní a spotřební operace.  

Norma je  potom úko lem pro výrobu nebo jiný výkonný útvar,  ukládaným 

pro konkrétní podmínky.  Změna těchto podmínek vede k tomu, že 

operat ivní kalkulace se mění a t ím se považuje za kalkulaci okamžikovou .   

2.3.3.3 Plánová kalkulace  

Plánové kalkulace jsou sestavovány na základě plánových norem 

př ihlížejíc ích k racionalizačním opatřením, která mají být  v daném období 

uskutečněna. Základem je roční plánová kalkulace,  která je vázána na plán 

výkonů, nákladů a tvorby zisku.Ta se konkret izuje do plánových kalkulací 

čtvrt letních.  Úroveň nákladů lze vyjádř ít  pomocí úhrnné plánové kalkulace 

nebo rozdílově pomocí výchozí kalkulace a plánovaných změn norem.  

Může být  definována jako vážený ar itmet ický průměr jednot livých 

úrovní předem stanovených nákladů, př ičemž jako váhy jsou určeny 

předpokládané objemy výkonů. Použit í té to  kalku lace má největ ší význam 

na úrovní podnikového vedení,  kde slouží jako podklad pro sestavení nejen 

plánu nákladů, ale také plánu výkonů a zisku. [7] 

2.3.4 Metody kalkulace úplných nákladů (absorpční kalkulace)  

Metoda  kalkulace úplných nákladů, zahrnuje všechny kalkulační 

položky podle výše uvedeného kalkulačního vzorce (viz.  kap. 2.3.2).   

V manažerské praxi rozlišujeme následující hlavní metody absorpční 

kalkulace [5] mezi které patří:   
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2.3.4.1 Kalkulace dělením prostá 

Je nejjednodušší kalkulační technikou, kterou lze využít  pouze 

v př ípadě, kdy je  vyráběn jed iný druh výkonu. Jde tedy o homogenní  

výrobu .  Celkové náklady za období se vydělí množstvím výkonů,  

vyprodukovaných za dané období a výs ledkem jsou průměrné náklady,  

které nazýváme rovněž kalkulační jednice.  

2.3.4.2 Kalkukace dělením s poměrovými čísly 

Je používána v podnic ích,  které vyrábějí výrobky techno logicky 

podobné nebo výrobky odstupňované v typové řadě.  Z daných výrobků je  

zvo len představitel,  pomocí kterého jsou vyjádřeny všechny ostatní 

výrobky.  Výs ledkem je celý objem výroby vyjádřen pomocí zvo leného  

představitele  a k němu vypočtené náklady. Vztahy mezi jednot livými 

výrobky a představitelem se stanoví tzv.  poměrovými čísly .  Poměrová 

čísla mohou být  použita jak pro výpočet  spotřeby mater iálu (pokud jsou 

tvarově podobná apod.),  tak i pro rozvržení nepř ímých nákladů (pokud jsou 

techno logicky podobné, liší se pouze pracnost í,  spotřebou času, energie 

apod.).  Pomocí poměrových čísel je přepočten celý objem výrobků na 

představitele  výrobků tak,  že počty jedno t livých výrobků jsou vynásobeny 

jejich poměrovými čís ly.  Vypočten tak bude počet přepočtených jednic.  

2.3.4.3 Přirážková kalkulace  

Přirážková kalku lace je  pro kalkulování režijních nákladů př i výrobě 

různorodých výrobků, většinou v sér iové a hromadné výrobě. Náklady jsou 

rozdělovány do dvou skupin na př ímé a režijní.  Př ímé jsou vypočteny 

př ímo na kalkulační jednici,  režijní se počítají pomocí zvo lené základny  a  

zúčtovací př irážky (sazby) jako př irážka k př ímým nákladům. Přiřážka  je  

stanovena procentem (podíl režijních nákladů na nákladový druh zvo lený 

na rozvrhovou základnu),  nebo sazbou  (podíl rež ijních nákladů na 

jednotku naturální rozvrhové zák ladny. [7] 
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2.3.4.4 Metoda sdružených výkonů  

Sdružené výkony jsou na sebe vázány způsobem zpracování výchozí 

suroviny nebo mater iálu.  Př i výrobě jednoho výrobku zároveň vzniká jeden 

nebo více dalších výrobků, př ičemž nelze ovlivnit  vztah mez i těmito 

výrobky.  Vznikají tak t ř i druhy výrobků (hlavní,  vedle jší,  využitelný 

odpad atd.). Z hlediska kalkulace [5] zde vznikají náklady, které jsou 

sdruženým výkonům spo lečné a nelze je oddělit  př i vzniku pro jednot livý 

výkon. Podle metod alokace nákladů rozlišujeme něko lik postupů 

sdružených výkonů. Metoda odečítací  je  využívána v př ípadech sdružené 

výroby, kdy jeden z výrobků je  hlavní výrobek a ostatní jsou pak nutně 

vedlejš ími.  U této  metody jsou předmětem kalkulace jen hlavní výrobky.  

V př ípadě, že všechny sdružené výrobky mají stejný charakter,  tzn. ,  že se 

nejedná pouze o hlavní výrobek a zbytek vedle jší,  musíme zvo lit  tzv.  

rozčítací metodu kalkulace.  V poměru těchto jednotek jsou výrobkům 

př iřazeny náklady podobně jako u kalkulace dělením pomocí poměrových 

čísel.  Samozřejmě lze použít  i kombinaci předchozích dvou metod.   

2.3.4.5 Kalkulace ABC (Activity Based Costing) 

U této metody vzniká př íčinná souvis lost jak mezi náklady, tak 

nákladovými objekty,  mezi t yto dvě položky ale vsouvá další prvek, 

kterým jsou činnost i (akt ivit y).  

Jest liže metodů ABC aplikujeme pouze na nepř ímé režijní náklady,  

postupujeme následovně. Pokud celkové nepř ímé režijní náklady c ílové 

jednotky jsou určeny jako zdro je,  produkt  jako nákladový objekt  a 

rozpočítají- li se t yto celkové režijní náklady – v tomto případě podpůrné 

režie vynaložené konkrétní akt ivitou, tedy „oddělením“ v t radičním 

př ístupu nákladového účetnictví do jednotky produkce na báz i je jího  

skutečného využiž í v dané jednotce,  vypočte se výs ledek.  

Základním smyslem kalkulace ABC je tedy co nejpřesnějš í vyjádření 

vztahu nákladů k př íčině je jich vzniku, a to  zejména v př ípadě, kdy 

př íčinou růstu nákladů není zvýšený objem prováděných finálních výkonů. 

Z metodického hlediska jde v podstatě o  kalkulaci s úplnými náklady 

(absorpční metoda),  kterou je možné kombinovat  s neabsorpční.  [6]  
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2.3.4.6 Výrobní (zakázková) kalkulace  

Zakázková metoda kalkulace je využívána ve výrobách s nízkým 

stupněm opakovanost i výroby. Jde o různé výrobky a činnost i,  které jsou 

zahrnovány pod po jem zakázka.  Na každou zakázku je  vydán samostatný 

výrobní příkaz.  Kalkulované množství je určeno množstvím výkonů 

zhotovených na jeden př íkaz,  niko li množstvím výkonů dokončených 

v určit ém zúčtovacím období.  Z toho plyne, že skutečné vlastní náklady na 

kalkulovaný výkon lze zjist it  až po dokončení celé zakázky. Zakázková 

metoda kalkulace většinou využ ívá kalkulační techniky př irážkové..  

Kalkulované množství je určeno množstvím výkonů zhotovených na jeden 

př íkaz,  niko li množstvím výkonů dokončených v určitém zúčtovac ím 

období.  Z toho plyne, že skutečné vlastní náklady na kalkulovaný výkon 

lze zjist it  až po dokončení celé zakázky. Zakázková metoda kalkulace 

většinou využívá kalkulační techniky př irážkové. Její výhoda spočívá 

v účetní jednoduchost i a přehlednost i,  což jsou vlastnost i př ispívajíc í 

k jednoduššímu ř ízení.  Musí však být  zajištěno správné zachycení př ímých 

složek nák ladů na jednot livé zakázkové list y.  Z této  metody lze také zjist it  

nedokončenou výrobu z evidenčních a kalkulačních listů.  Nevýhodou této 

metody je poměrně obt ížné zjišťování chyb v dokladech a chybějíc í 

normat ivní základna pro tvorbu předběžných kalkulací.  V zavedených 

spo lečnostech je pro kalkulační výpočty využít  kalkulací předešlých 

podobných zakázek, kdy dokáže manager určit ,  které součást i prací apod. 

jsou zapotřebí a v jaké výš i.  Lze využít  i předeš lých kalku lačních př irážek,  

ale alespoň jedenkrát  za rok by měly být  aktualizovány. [5] 

2.3.4.7 Cenová kalkulace 

Cenová ka lkulace se používá v př ípadech, kdy cena není určena 

t rhem (např.  v zakázkové výrobě, u stavebních prací,  v pro jektové 

činnost i) .  S louží především jako podklad pro jednání s odběrateli.  Pokud je  

cena určena jako maximálně dosažit elná na t rhu a odběratel požaduje 

předložení kalkulace,  je  je jím cílem prokázat  únosnost  jednot livých 

nákladových po ložek a zisku. Naprot i tomu je tato  kalkulace interní 

informací,  není př ístupná veřejnost i a slouží k ocenění vnit ropodnikových 
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výkonů, k ř ízení a kontrole nákladů apod. U této  metody cena vzniká dle 

zjednodušeného pr incipu součtem nákladů a zisku. Jde o tzv.  nákladovou 

cenu .  [7]  

2.3.4.8 Čistá fázová metoda kalkulace 

Čistá fázová metoda kalkulace  je využívána ve výrobních procesech, 

př i kterých dochází k opakovanému předávání rozpracované výroby od 

počáteční k dokončující fázi.  Př ímé náklady jsou účtovány v jednot livých 

fázích výroby, náklady režijní se rozvrhují na jednot livé výrobní fáze 

pomocí vhodně zvo lené rozvrhové základny. Tato kalkulace je zaměřena na 

výs ledný produkt ,  kdy v každé fázi je aplikována prostá metoda kalkulace 

samostatně.  Zpravidla se tato  metoda používá v podnicích s výrobou kratší 

než jeden měsíc.  Výs ledkem je součet  kalkulac í z jednot livých fází a je  

vyjádřena v kalkulačním členění nákladů.   

2.3.4.9 Postupná (stupňová) metoda kalkulace  

Tato metoda je používána zejména ve zpracovatelském průmyslu,  a  

to  ve výrobách, kdy produkt  postupně prochází jednot livými 

techno logickými  i organizačně oddělenými stupni.  Výroba každého stupně 

je vlastně samostatná produkce. Avšak dokončený produkt  je ve všech 

stupních po lotovarem,  lze jej takhle prodat  nebo ponechat  dále ve výrobě.  

Náklady na hotový výrobek jsou dány teprve v posledním výrobním stupni,  

takže evidence zde je vlastně kalkulací celého výrobku. [5] 

2.3.5 Metody kalkulace neúplných nákladů (neabsorpční kalkulace)  

 Jsou to  kalkulace,  které vycházejí jen z určité skupiny nákladů a 

neberou v úvahu všechny nákladové po ložky. Jako kalkulaci neúplných 

nákladů je možnost  označit  i metodu variabi lních nákladů .  Ta vycház í 

z hodnot  průměrných var iabilních nákladů výrobků a jejich ceny. Je řešena 

úloha, zda a v jaké míře může tento výrobek uhradit  tu část  fixních 

nákladů a zisku, kterou na něj nelze př ímo př ičíst ,  tedy ty fixní náklady,  

které jsou všem skupinám výrobků společné a jejichž úhrada je  také 

spo lečná. Příspěvek na úhradu  skupiny výrobků představuje rozdíl mezi 

prodejní cenou tohoto výrobku a var iabilními náklady tohoto výrobku. Je 
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to  čáastka,  jakou př ispívá ke kryt í fixních nákladů a k tvorbě z isku 

podniku. Na rozdíl od ziskuje př íspěvek stálejš í veličinou, protože zůstavá 

relat ivně stejný bez ohledu na vyráběná množství.  Dlouhodobý vývo j 

v oblast i kalkulačních metod ukazuje  na nespo lehlivost  předběžných 

kalkulací z ískaných metodami úplných nákladů, tak se spo lečnost i 

zaměřují na metody, které se zaměřují na náklady vznikající v př ímé 

souvis lost i s produkcí jednot livých výrobků, tedy na tzv.  vyvolané 

náklady .  Metoda var iabilních nákladů je použit elná pro řešení 

st rategických systémových úloh (určení miminá lní hranice prodejní ceny 

výrobků, určení opt imálního sort imentu výroby apod.) .  [5] 

2.3.5.1 Kalkulace Target Costing 

Vychází z toho, že cenu výrobku neurčují vzniklé náklady,  ale  t rh (v 

podmínkách globalizace pro řadu výrobků světový t rh).  Z t ržní ceny a 

plánované ziskové př irážky se odvodí př ípustné náklady (alowable costs),  

které jsou t rhem akceptovatelné; pokud jsou podnikové náklady vyšší,  

musí být  podrobeny důkladné analýze a př izpůsobeny cílovým nákladům 

(target  cost ).  Racionalizace se netýká jen výroby, ale i předvýrobních etap 

(market ingu, výzkumu, vývo je a konstrukce,  zásobování,  odbytu,  

controllingu, logist iky).  

V poslední době kalkulace target  cost ing nahrazuje dosud převážně 

používanou nákladovou kalkulaci (kalkulaci celkových nákladů).  

Jednou z metod snižování nákladů a zvyšování efekt ivní hodnoty 

výroby je hodnotová analýza.  [7] 
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3. Analýza současného způsobu tvorby kalkulací zakázek 

3.1 Profil společnosti RENOVA OPAVA, spol. s r.o. 

3.1.1 Historie společnosti 

Stavební spo lečnost  RENOVA OPAVA, spol.  s r .o .  byla založena 30. 

12. 1991. Založili ji spo lečníci Pavel Chalupa a Jan Směja s celkovým 

obchodním jměním 100 000 Kč. Nejprve,  počátkem devadesátých let  byly 

předmětem podnikání spo lečnost i:  

- obchodní činnost  v oblast i stavebnictví,  

- poradenská činnost  technického charakteru,  

- stavit el (provádění jednoduchých staveb a poddodávek),  

- zahraniční obchodní činnost  v těchto uvedených oblastech,  

- inženýrská činnost ,  stavební dozor, 

- zprostředkovatelské služby,  

- investorská činnost . 

Ke dni 13. července 1991 byly t yto dosavadní činnost i z obchodního 

rejst ř íku vymazány a zapsány následující:  

- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje,  

- prodej,  

- provádění staveb, jejich změn a odstraňování.  

Společnost  měla své síd lo od počátku svého podnikání do července 

roku 1998 na adrese Opava, Komárovská 2.  Poté byla přestěhována do 

nového sídla v Opavě na Ško lním statku s adresou Opava, Englišova 526,  

PSČ 746 01, kde měla toto sídlo do 2.  února 2007. Současná adresa sídla 

podnikání je  přesunuta na adresu Praha 18, Letňany, Bechlinská 705/2,  

PSČ 199 00. Tam je pouze s ídlo spo lečnost i,  provozovna spo lečnost i 

zůstává na zmíněném Ško lním statku v Opavě.  
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Obr.  1-Logo společnost i 

 
V druhé po lovině devadesátých se z malé dravé spo lečnost i s ma lým 

počtem zaměstnanců, zpočátku jich bylo 12, stává pomalu ale jistě jedna 

z největších opavských stavebních společnost í.  Proto společníci 1.  

července 1998 vkláda jí každý do spo lečnost i dalš í peněžní prost ředky a 

navyšují tak základní kapitál na 5 000 000 Kč.  Př itom jednatelé Jan Směja 

a Pavel Chalupa zastupují spo lečnost  každý samostatně,  v plném rozsahu.  

3.1.2 Současná činnost společnosti 

Ve spo lečnost i RENOVA OPAVA, spo l.  s r .o .  jsou př ijímáni noví 

pracovníc i a je rozšiřován technický park.  V současné době je  spo lečnost  

tvořena 85 kmenovými stavebními pracovníky, kteř í mají kvalifikační 

předpoklady dle § 2f Zákona 199/1994 Sb.  o  zadávání veřejných zakázek 

v platném znění.  Další 3 pracovníci jsou zaměstnáni v ekonomickém 

oddělení.  Pracovní pozice v rámci jedno t livých kvalifikací tvoř í: dělník,  

zedník,  obkladač,  štukatér,  elektr ikář,  instalatér,  tesař,  stolař,  zámečník,  

sádrokartonář.  

Př i komplexních nebo velkých zakázkách jsou zaměstnávány formou 

kooperace dalš í komplexní stavební čety,  se kterými má firma dobré 

zkušenost i.  Hlavně v období letních prázdnin mohou student i ze Střední 

Průmyslové Ško ly Opava získat  zkušenost i př i praxi uplatňované ve 

spo lečnost i.  Často jednatelé po kladných referencích svých vedoucích 

staveb provádějí výběr z řad těchto studentů,  později abso lventů a dávaj í 

jim možnost  uplatnění na pracovních místech spo jených s jejich dosaženou 

kvalifikací.  
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Pro zajištění a využit í možných činnost í technického zázemí a 

odpovědného př ístupu k partnerům a jejich požadavkům na kvalitu díla,  

slouží samozřejmě veškeré technické vybavení,  patř í zde např íklad:  

- velké a malé sbíječky značky Hilt i,  

- míchače betonu a malty značky Mer lo,  

- motorové pily značky Husquarna,  

- sady vrtaček, malých pil a drobného nářadí Narex,  

- dieslová elektrocentrála Honda,  

- malý bagr s podkopovým rypadlem Bobcat .  

Ve vlastnictví spo lečnost i je také nezbytný vozový park,  který 

zahrnuje:   

- 4x vozy Ford Transit ,  

- nákladní vůz MAN s hydraulickou rukou, 

- nákladní vůz LIAZ s vlekem,  

- Avia bus pro přepravu zaměstnanců,  

- osobní vozy Škoda Volkswagen a Seat ,  

- t raktor Zetor pro přepravu malého bagru 

- vysokozdvižný vozík Desta.  

Snahou v podniku RENOVA OPAVA, spo l.  s r .o .  je obnovovat  

postupně jak svůj technický, tak i vozový park,  aby nedocházelo  

k nadměrnému opotřebení a př ípadnému technicky nevyhovujíc ímu stavu.  

Všichni pracovníci spo lečnost i,  kteř í pracují s těmito st roji,  procház í 

každoročními ško leními a testy způsobilost i opravňujíc ími je používat .  

Všechny tyto st roje a zař ízení jsou umíst ěny v technických skladech firmy 

v Opavě – Malých Hošt icích.  

Společnost  je také držite lem dnes už nezbytných cert ifikátů ISO 

(př íklady v př íloze 5) a dalš ích licenčních osvědčení,  které navíc zvyšují 

konkurenceschopnost  v daném oboru, patří zde:  

- ČSN EN ISO 14001:2005 – komple tní dodávky v bytové,  

občanské a průmyslové výstavbě,  včetně souvisejících 

inženýrských sít í,  
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- ČSN OHSAS 18001:2008 – BEST QUALITY, s.r .o . 

- ČSN EN ISO 9001:2001.  

- OSVĚDČENÍ o aplikaci mater iálu  Saint -Gobain Weber  

Terranova, a.s. .  

V letech 2006-2009 byly provedeny následující významné zakázky 

( jsou uvedeny zakázky v hodnotě od 3.000.000 Kč):  

- př ístavby tělocvičen ZŠ Oldř išov a Strahovice,  

- výstavba hřbitova – novostavba Služovice,  

- výrobní závod - Witzenmann Opava,  

- Teniscentrum Opava,  

- splašková kanalizace Velké Hošt ice,  

- pavilon M, krevní centrum a Babybox – Slezská nemocnice 

Opava,  

- Městský úřad Vítkov,  

- Dům s pečovatelskou službou – Velké Hošt ice,  

- čist írna odpadních vod – Velké Hošt ice,  

- oprava bazénu s pavilonem – Rehabilitační ústav Hrabyně,  

- výstavba řadových rodinných domů – Malé Hošt ice,  

- skladovací hala -  Ferram, a. s. ,  

- komplexní sídlo spo lečnost i s výrobní halou – Abel,  s.r .o ., 

- kabiny a hospoda na hř išt i – Velké Hošt ice,  

- rekonstrukce fary – Oldř išov, Strahovice.  

3.1.3 Vývoj ekonomické situace společnosti 

Z finančního hlediska spo lečnost  v posledních letech není zcela 

stabilní.  Důvodů je hned něko lik.  Spo lečnost  je svou činnost í součást í 

stavebního  průmyslu a mus í vynakládat  obrovské finanční prost ředky 

k zajištění finančně zajímavých pro jektů.  Týká se to  hlavně počátečních 

nákladů na mater iál a pracovní kap itál pro realizac i zakázek.  Rok 2008 a 

př íchod celosvětové hospodářské kr ize se rovněž podepsal na snížení 

finanční stabilit y spo lečnost i Renova Opava.  

Pro přiblížení vývo je ekonomické situace spo lečnost i je uveden a 

vysvět len vývo j některých ukazatelů finanční analýzy v letech 2005-2008.  
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Jako vstupní údaje pro výpočet  byly použity finanční výkazy 

z jednot livých let ,  které jsou uvedeny v příloze 1.  

3.1.3.1 Ukazatelé rentability 

Rentabilita vlastního kapitálu – ROE (Return on Equity)  

Pomocí ukazatele se vyjadřuje míra zhodnocení kapitálu vloženého 

akcionář i.  Tento ukazatel je vyjádřen pomocí poměru čistého zisku 

a vlastního kapit álu.  

 
     

(1)  
 

 
EAT……čistý zisk (Kč)  

 
Hodnota výnosnost i vlastního kapitálu  by měla být  vyšší než 

výnosnost  bezr izikové invest ice.  Také plat í,  že čím vyšší výnosnost i je  

dosaženo, t ím je  spo lečnost  at rakt ivnějš í pro akcionáře a dochází k růstu 

její t ržní hodnoty.  Hodnoty ukazatele v letech 2005-2008 jsou uvedeny 

v tab.  3.1.  

Rentabilita aktiv – ROA (Return of Assets) 

Ukazatel se počítá jako podíl čistého provozního  zisku po zdanění 

(Net  Operat ing Pro fit  Aft er Taxes,  NOPAT) a součtu hotovost i,  pracovního  

kapitálu a dlouhodobých akt iv.  Přesně se tento ukazatel nazývá výnosnost  

čistých akt iv (Return On Net  Assets,  RONA), ale často bývá zjednodušeně 

uváděn jako výnosnost  akt iv nebo Return On Assets (ROA). Použijeme- l i 

zjednodušený výpočet ,  potom to je:  

 
 (2) 

 
 

 EBIT…… zisk před zdaněním (Kč) 

Hodnoty ukazatele v letech 2005-2008 jsou uvedeny v tab.  3.1.  

aktiva
EBITROA 

kapitálvlastní
EATROE 
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Rentabilita tržeb – ROS (Return of Sales) 

Představuje zisk př ipadajíc í na jednu korunu t ržeb. Hodnota 

ukazatele vypovídá o tom, jak dokáže podnik kontrolovat  své nák lady.  

        
  (3) 
 

 
T p r o v o z n í…… tržby(Kč)  

 

Hodnoty ukazatele v letech 2005-2008 jsou uvedeny v tab.  3.1.    

 
Tab.  3.1 Jednotl iví  ukazatelé  rentabi l i ty v letech 2005-2008 

ukazatel  
měřící  

jednotka  2005 2006 2007 2008 
ROE % 6,88 15,42 10,49 -41,86 
ROA % 4,54 4,59 3,01 -12,68 
ROS % 1,93 2,36 2,61 -5,16 

Zdroj : v las tní výpočet  
     

Ukazatelé rentabilit y poukazují na skutečnost ,  že spo lečnost  se 

dostala do problémů v roce 2008, kdy se poprvé ve své existenci dostala do 

zt ráty z hospodaření.  Pokles rentabilit y se ovšem pro jevuje  již  v roce 

2007, důvodem byl začátek reforem ve zdravotnictví.  Spo lečnost  měla 

př islíbeny zakázky v opavské nemocnic i a nemocnice ve Vítkovicích,  

avšak reformy ovlivnily i rozpočtovou polit iku jednot livých zař ízení a tak 

zakázky nebyly zrealizovány.  Ovšem rentabilitu (nejvíce rentabilita  

vlastního kapitálu) nejvíce poškodil př íchod hospodářské kr ize a  út lum 

celého segmentu stavebnictví,  který se projevil poklesem tržeb. Graficky je  

znázorněn vývo j jednot livých ukazatelů rentabilit y v letech 2005-2008 

v následujícím grafu.   

 

provozníT
EBITROS 
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3.1.3.2 Ukazatelé likvidity a čistý pracovní kapitál (ČPK) 

Na základě vývo je těchto ukazatelů lze usoudit ,  zda nebude mít  

podnik problémy se splácením závazků. Je tak vyjádřen vztah mezi 

oběžnými akt ivy a krátkodobými pasivy. Likvidit a podniku závis í na tom,  

jak rychle je  podnik schopen inkasovat  své pohledávky a zda má prodejné 

výrobky a zásoby.  

Celková likvidita (Current ratio) 

Pomocí tohoto ukazatele je vyjadřována platební schopnost  podniku 

v dlouhodobějš ím hor izontu.  Ve vyspělých t ržních ekonomikách dosahuje 

standardní hodnota ukazatele výš i 2,0 – 2,5.  Hodnota menší než 1,0 

vypovídá o tom, že podnik je zce la nelikvidní,  na druhé st raně př íliš  

vysoká hodnota ukazatele znamená neprodukt ivní využit í prost ředků.  

  
 (4) 
 

 
Hodnoty ukazatele v letech 2005-2008 jsou uvedeny v tab.  3.2.  

Pohotová likvidita 

Hodnota ukazatele by se měla pohybovat  kolem 1,0.  V takovém 

př ípadě je  podnik schopen vyrovnat  se se svými závazky, aniž by musel 

prodávat  své zásoby.  

  

 
 
 
 
Graf 3.1 Vývoj jednotl i vých ukazatelů 
rentabi l i ty 
 
 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   Zdroj: vlastní zpracování 

závazkykrátkodobé
aktivaobežnálikviditacelková 
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 (5) 

 

Hodnoty ukazatele v letech 2005-2008 jsou uvedeny v tab.  3.2.  

Čistý pracovní kapitál – ČPK 

Rozdílový ukazatel,  který udává jaká část  oběžného majetku je kryt á 

dlouhodobými zdro ji.  

(6) 
 

 VK…… vlastní kapitál  
 CK dlouhodobý…… cizí kapitál dlouhodobý  
 SA…… stálá aktiva  

 
Vypočtené hodnoty ukazatele v letech 2005-2008  jsou uvedeny v tabulce 
3.2.  
 

 
Tab.  3.2 Hodnoty ukazate lů l ikvidity a ČPK v letech 2005-2008 

    měr.  jednotka 2005 2006 2007 2008 
Celková l ikvidita    1 ,25 1,17 1,16 1,16 
Pohotová l ikvidita  

 
1 ,14 0,75 0,51 0,92 

Čistý pracovní  kapitál t i s.  Kč 4 472 5 785 5 927 2 947 
Zdroj: vlastní výpočet 

U ukazatele celkové likvidity je  patrné,  že spo lečnost  je  likvidní.  

Sice není hodnota vysoká jako u spo lečnost í ve vyspělých zemích, ale  

jelikož jde o stavebnictví,  jde o  přijat elné hodnoty z důvodů velkého 

objemu krátkodobých závazků.  

U vývo je ukazatele pohotová likvid ita je  situace během jednot livých 

let  vážnějš í,  a le  v roce 2008 se hodnota ukazatele dostává k př ijatelné 

hranici 1,0 z důvodu prodeje velké část i zásob spo lečnost i.  

Hodnoty čistého pracovního kapitálu měly do roku 2007 rostoucí 

tendenci,  avšak v roce 2008 se také snížila tato hodnota o  celou polovinu.  

závazkykrátkodobé
zásobyaktivaobežnálikviditapohotová 



SACKVKČPK dlouhodobý  )(
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   Graf 3.2 Vývoj ukazatelů l ikvidity a vývoj ČPK  v letech 2005-2008 
 
 

   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
      Zdroj: vlastní zpracování 
   

3.1.3.3 Analýza zadluženosti 

Celková zadluženost 

Někdy jen označována jako ukazatel věř itelského r izika a pomocí 

ukazatele se  vyjadřuje,  jak se podílí c izí zdro je na celkových akt ivech.  

Všeobecně plat í,  že čím vyšší je  hodnota tohoto ukazatele,  t ím vyšš í 

zadluženost  podnik má. Hodnota ukazatele by se však měla porovnávat  

s výnosnost í,  kterou podnik dosahu je př i určité výši ciz ích zdro jů.  

  
 (7) 

 
CK…… cizí kapitál   

A…… aktiva 

Hodnoty ukazatele v letech 2005-2008 jsou uvedeny v tab.  3.3.  

Zadluženost vlastního kapitálu  

Pomocí ukazatele se určuje,  jaká část  cizích zdro jů př ipadá na jednu 

jednotku vlastního kapit álu.  Investoři preferují tento poměr nižší,  protože 

s vysokým poměrem je spo jeno vyšš í r iziko. Doporučená hodnota tohoto 

A
CKtzadluženosCelková 



29 

 

ukazatele je interval 0,8-1,2. 1 Vyšší zadluženost  si mohou dovo lit  jen 

firmy se stabilními př íjmy.  

  
(8) 

Hodnoty ukazatele v letech 2005-2008 jsou uvedeny v tab.  3.3.  

 

Ukazatel finanční páky 

Pomocí ukazatele je vyjádřen efekt  zvyšování rentabilit y vlastního  

kapitálu použit ím ciz ího kapit álu v kapitálové st ruktuře podniku. Je- li 

úroková míra nižší než výnosnost  akt iv ,  potom použit í c izího kapitálu  

zvyšu je výnosnost  vlastního kapit álu.  Někdy bývá ukazatel také nazýván 

jako majetkový koeficient .  Je požadován neklesající nebo alespoň stálý 

t rend tohoto ukazatele.  

 
(9) 

  
   

Fin. páka…… f inanční páka 
 

Hodnoty ukazatele v letech 2005-2008 jsou uvedeny v tab.  3.3.  
 

Tab.3.3 Hodnoty jednotlivých ukazatelů zadluženosti v jednotlivých letech 
  2005 2006 2007 2008 
Celková zadluženost 0,66 0,75 0,76 0,68 
Zadluženost vlastního kapitálu 2,02 3,10 3,23 2,24 
Finanční páka 3,06 4,14 4,26 3,29 
Zdroj: vlastní výpočet 

     
 

                                                             

1 DLUHOŠOVÁ, Dana. Finanční řízení a rozhodování podniku : Analýza, Investování, Oceňování, Riziko, 
Flexibilita. 1. vyd. Praha : Ekopress, s. r. o., 2006, 191s., ISBN 80-86119-58-0 
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Celková zadluženost  spo lečnost i je poměrně vysoká, což poukazuje,  

že firma má vysoký podíl cizích zdro jů.  

Velikým problémem pro spo lečnost  jsou hodnoty zadluženost i 

vlastního kapitálu,  které dosahují vysokých hodnot .  Společnost  se snaž í 

novým plánem zakázek do budoucna tento problém řeš it ,  v roce 2008 se to  

částečně podař ilo  prodejem část i oběžných akt iv.  V př íšt ích letech by se 

měl tento ukazatel dostat  na př ijatelné hodnoty pod 1,5.   

Ukazatel finanční páky byl rostoucí v období let  2005-2007, což 

bylo pro spo lečnost  př íznivé.  V roce 2008 hodnota tohoto ukazatele klesla  

oprot i roku 2007 z důvodů snížení hodnoty akt iv téměř o polovinu.  

 
Graf. 3.3 Vývoj jednotl ivých ukazatelů zadl uženosti  v letech 2005-2008 (jednotl ivé  
hodnoty)  

 
 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

3.3.1.4 Vývoj tržeb  

V následující tabulce jsou uvedeny t ržby v jednot livých letech.  

Tab.3.4 Vývoj tržeb v letech 2005-2008 (v tis.Kč) 
  2005 2006 2007 2008 

Tržby 62 359 82 555 56 500 65 407 

Zdroj: RENOVA OPAVA, spol. s r.o. 
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Z tabu lky lze vyčíst ,  že vývo j t ržeb lze charakter izovat  st řídavou 

tendencí vývo je,  nejvyšš í byly v roce 2006. Důvodem bylo,  že v tomto roce 

byly realizovány dvě velké zakázky, výstavba rodinných domků v Malých 

Hošt icích a Tenis centrum Opava.  

3.2 Popis tvorby zakázek ve společnosti 

V podmínkách spo lečnost i je u zajišťování zakázek postupováno po 

jednot livých krocích. Nejdř íve se zástupce spo lečnost i účastní výběrového  

ř ízení,  kdy zjist í podmínky investora.  Nejčastěji zadavatel klade důraz na 

velikost  ceny, schopnost i účastníků splnit  daný termín, kdy má být  zakázka 

realizována, také kvalitu použitých materiálů apod.  Poté se dle představ a 

podmínek zadavatele  vytvoř í cenová nabídka, která je  zaslána zadavatel i 

k určitému datu.  Zadavatel poté vyhodnot í nabídky jednot livých 

spo lečnost í,  vybere tu spo lečnost ,  je jíž nabídka je  pro něj nejzajímavějš í.  

Kr it ér iem pro výběr  je z část i cena,  za kterou spo lečnost  je schopna 

zakázku zrealizovat ,  tak použitý postup a schopnost  dodržení termínu,  

kvalita použitých mater iálů apod.  

Ve spo lečnost i RENOVA OPAVA, spol.  s r .o .  je využívána př i 

tvorbě zakázek služba externí spo lečnost i,  kde rozpočtář společnost i 

vytvoř í podrobný rozpočet  nadílo  a  cenová nabídka spo lečnost i je  určena 

na základě tohoto rozpočtu. Samotná cenová nabídka obsahuje návrh 

smlouvy o dílo  a také př ílohy s výkresy, výměry stavby, techno logii 

organizací výroby a doplňujíc í  informace s možnostmi průběhu zakázky.  

Na základě těchto informac í lze správně nejen stanovit  odbytovou cenu pro 

investora,  ale i správně a včas hmotně zaint eresovat  vlastní pracovníky na 

úspoře nákladů.  

Nabídkovou cenou uvedenou v cenové nabídce se cena výkonu.  

3.2.1 Vzor a obsah kalkulačního formuláře 

Společnost  ke svým výpočtům využívá klasického všeobecného 

kalkulačního formuláře,  který prezentuje pouze v souhrnné podobě. Velik ý 

důraz je  kladen  na výši př ímého mater iálu  a  př ímých mezd, protože t yto 

dvě po ložky nejvíce ovlivňují konečnou cenu kalku lační jednice.  V tabulce 

3.4 je uveden ka lkulační vzorec využívaný spo lečnost í RENOVA OPAVA 
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spo l.  s r .o .  Tento kalkulační vzorec je  shodný s t ypovým kalkulačním 

vzorcem, který byl vymezen vyhláškou č.  21/90Sb. o  kalkulac i,  která ale  

byla v r.  1992 zrušena zákonem o účetnictví a není již povinným 

kalkulačním vzorcem.  

Tab.  3.4 Typový kalkulační  vzorec  

Kalkulace zakázek - Renova Opava  
1.  Přímý mater iá l 
2.  Přímé mzdy 
3.  Osta tn í př ímé náklady 
4.  Výrobn í  (provozn í)  r ežie 

Vlastn í náklady výr oby (pol ožky 1 až  4)  

5.  Správn í r ežie 

Vlastn í náklady výkonu (položky 1 až  5)  

6.  Odbyt ové náklady 

Úplné vlastn í  náklady výkonu (položky 1 až  6)  

7.  Zisk,  Ztrá ta 

Cena výkonu 
Zdroj: RENOVA OPAVA spol. s r.o. 

V dalším textu je  uvedena obsahová náplň jednot livých kalkulačních 

položek.  

Přímý materiál 

Do této položky patř í spotřeba mater iálu,  po lotovarů a výrobků 

př ímo vázaných na zakázku. Je vyčís len dle návrhu cenové zakázky a 

projektové dokumentace,  kde je uveden mater iál používaný př i zakázce.  

Jde zejména o: 

- mater iál používaný př i př ípravě zakázky (př i bourání a  pokládání 
základů nové zakázky),  

- mater iál spotřebovaný bezprostředně př i provádění stavebních prací,  
který se stává podstatnou a t rvalou součást í stavebního objektu,  např.  
cement ,  písek, beton, dlažba, omítka,  apod., 

- mater iál,  který ovlivňuje vlastnost i stavebních prací,  aniž se stává 
jejich součást í,  anebo který je nezbytný k provedení stavebních prací,  
např íklad př ísady do malt  a betonů, voda, hřebíky, odmaštění 
chemickými rozpouštědly apod., 

- výrobky které se beze změny zabudují do objektů,  jakož i dílce 
montovaných objektů,  které se nakupují nebo vyrábějí ve spo lečnost i,  
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- polotovary techno logické pomocné stavební výroby, které se zabuduj í 
do objektů,  

- opotřebení mater iálu v používání (t rubkové lešení,  bednění,  fošny,  
ochranné sítě a mater iály),  zař ízení k ochraně bezpečnost i př i práci.  

Velikost  této  položky v podmínkách společnost i je  dle metodiky a 
vnit řních směrnic okolo 55-60% z celkové hodnoty kalkulace.  

Přímé mzdy 

Do této položky patř í mzdy výrobních dělníků, kteř í bezprostředně 

provádějí stavební práce.  Mzdy jsou určovány dle mzdových tabulek a dle 

počtu zúčastněných zaměstnanců na zakázce.   

Patří sem:  

- základní mzdy,  

- př íplatky (za soboty a neděle,  státní svátky, dny pracovního klidu),   

- prémie a odměny na danou zakázku,  

- alikvotní podíl ročních odměn a mezd za dovo lenou v rozsahu 

finančního  objemu a času t rvání zakázky ( je  za jištěno určit ým 

poměrem), 

- zdravotní a sociální po jištění ze všech př ímých mezd.  

Velikost  této  položky v podmínkách společnost i je  dle metodiky a 

vnit řních směrnic je 20-25% z ce lkové hodnoty ka lkulace,  avšak je  to 

velice individuální vzhledem k typu a náročnost i zakázky.  

Ostatní přímé náklady 

Do této položky patř í náklady spo jené s provozem vlastních i 

najatých stavebních st rojů a zař ízení používaných na staveništ ích k 

provádění stavebních prací a také náklady spo jené s t ransportem mater iálu,  

pracovníků apod. Patří sem náklady na práce prováděné stavebními st roji a  

náklady spo jené s provozem výtahových věží,  jeřábů a podobných 

mechanismů. Tuto položku tvoř í:  

- náklady za přemístění stavebních st rojů a zař ízení (naložení,  doprava,  

vyložení,  přemístění,  montáž,  demontáž a vyzkoušení 

provozuschopnost i) ,   
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- spotřeba mater iálu a energie na provoz a udržování stavebních st rojů a 

zař ízení (pohonné hmoty),  

- odpisy stavebních st rojů a zař ízení,    

- nájemné za půjčené mechanismy,  

- opotřebení pneumat ik (vozidel používaných př i zakázce),  

- náklady na přemísťování mater iálu ze staveništních skladů, meziskladů 

nebo skládky k místu zabudování,   

- náklady na převoz mater iálu v používání na další stavby,  

- náklady na dopravu pracovníků na staveniště a zpět . 

Dále do položky ostatní př ímé nák lady jsou zahrnovány:  

- pojistné (st rojů),   

- náklady na reklamu (t ransparenty v oko lí stavby),   

- ostraha stavby bezpečnostní agenturou,  

- znalecké posudky.  

Jelikož jde o předběžnou kalkulaci,  tuto  položku je t řeba vypočítat  na základě 

předběžných údajů o délce t rvání a rozsahu zakázky.  

Výrobní režie 

Do položky výrobní režie patř í všechny  časově rozlišené prvotní a  

druhotné náklady související s ř ízením,  činnost í a obsluhou výrobního  

procesu, které nelze stanovit  př ímo na  předmět  kalkulace nebo na 

kalkulační jednici.  V této  kalkulační po ložce jsou zachyceny následujíc í 

náklady:  

Nepřímý materiál  
- Je obsažena spotřeba mater iálu,  paliv a energie,  které nelze zahrnout  do 

př ímého mater iá lu,  

- je to  např íklad osvět lení a vytápění staveb a objektů,  mater iál použitý k  

úpravě staveniště a jeho okolí (př ípravy samotných staveb),   

- př i úklidu před odevzdáním objektu zakázky, ochranné pomůcky apod.  

Náklady na provoz strojů, zařízení a mechanismů  
- Spotřeba mater iálu a energie na provoz a udržování stavebních st rojů a 

zař ízení ( fax,  kopírka,  počítače,  vysokozdvižný vozík apod.), 
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- pohonné hmoty,  

- odpisy režijních st rojů (nepř ímo podílejících se na zakázce),  zař ízení a  

mechanismů,  

- náklady na opravy (st rojů a zař ízení),  

- náklady na pravidelné ošetřování zař ízení,   

- nájemné za půjčené mechanismy ( lešení – je zapůjčeno dlouhodobě.).  

 Doprava  

Do této položky patř í veškeré režijní dopravné,  

- nájem a leasing osobních automobilů,  

- zákonné po jistné,   

- silniční daň a dálniční poplatek (u vozů Ford Trans it  a Man),  

- pohonné hmoty.  

Správní režie 

Správní režie již  je zahrnuta v plánovaných nákladech podle 

jednot livých zakázek. Tyto náklady jsou většinou určovány z rámcového 

plánu nákladů, který je  sestavován vždy na rok dopředu. Níže je  uvedeno, 

co vše se do správní režie zahrnuje.   

Do položky správní režie patř í prvotní a druhotné náklady 

souvisejíc í s ř ízením a správou spo lečnost i.   

Do správní režie patř í:   

Nepřímý materiál  
- mater iál,  energie,  paliva pro zajištění provozu správních objektů 

spo lečnost i,  

Nepřímé mzdy 
- základní platy,  prémie,  odměny, ž ivotní výročí,  náhrady mzd y 

(vedoucích zakázek, ekonomických pracovníků),   

- plat  za dovolenou THP pracovníků,  

- př íspěvek na zdravotní a sociální po jištění těchto pracovníků.  

 Náklady na provoz zařízení a strojů  
- odpisy DHM a DDHM používané správou a vedením spo lečnost i,   
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- náklady na opravy a údržbu DDHM a DDNM,  

- pohonné hmoty a energie pro provoz těchto zařízení.   

 Doprava  

Do této položky patř í veškeré režijní dopravné ve vztahu ke správě 

spo lečnost i:   

- nájem a leasing osobních automobilů,  

- zákonné po jistné,  silniční daň a dálniční poplatek,   

- pohonné hmoty.  

Ostatní nepřímé náklady ve vztahu ke správě organizace  
- odpisy DDHM a DDNM, 

- opravy a udržování DDHM a DDNM,  

- náklady na reklamu,  

- spo je (placené cestovní náklady),   

- náklady na práce výpočetní techniky,  

- reklama a propagace.  

Odbytové náklady 

Náklady spo jené s prodejem a fakturací projektu.  

 Výše rež ijních nákladů (výrobní a správní rež ie) tvoř í okolo 15% z 

hodnoty kalkulace.  

Zisk, Ztráta 

Snahou spo lečnost i je  př i každé dodávce dosáhnout  akceptovatelného 

zisku od vedení spo lečnost i.  Ten je také individuální u jednot livých 

zakázek, ale  zpravidla je vedení spo lečnost i spoko jeno, pokud se výše 

zisku pohybuje cca 4-5% z uplných vlastních nákladů spo lečnost i.  

V dalším textu jsou uvedeny postupy výpočtu jednot livých po ložek.  
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3.2.2 Postup výpočtu jednot livých kalkulačních položek 

Přímý materiál 

Přímý mater iál je  vypočítán na základě potřeb mater iálu př i zakázce 

a jeho ceny,  které jsou uvedeny v aktuálních cenících dodavatelů stavební 

spo lečnost i.  Počet  mater iálových po ložek je určen na zák ladě návrhu 

zakázky a dle toho se vypočítá množství spotřeby těchto po ložek a 

vynásobí cenami d le ceníků jednot livých dodavatelů.  Spotřeba mater iálu je  

určena v technické dokumentaci zakázky. Vyč íslují se i náklady na 

opotřebení mater iálu použitého př i stavbě – bednění,  fo šny, ochranné sít ě a  

mater iály jsou vyčís leny dle velikost i zastavěných část í.  Výměry těchto 

část í jsou popsány v pro jektové dokumentaci zakázky,  podle toho se urč í 

počet  a spotřeba těchto mater iálů.  Opotřebení t rubkového lešení je  určeno  

dle délky zakázky (předběžný počet  dnů používání lešení je násoben 

sazbou, která je určena na den používání).   

Přímé mzdy 

Přímé mzdy jsou počítány dle tabulek jednot livých prací výrobních 

dělníků a druhů činnost i (tabulky jsou sestavovány každý rok a obsahují 

seznam a ceny pracovních činnost í na 1 hodinu, včetně př íplatků za soboty 

a svátky, náhrad dovo lených, apod.) .  Je prováděno násobení jednot livých 

cen pracovních činnost í dé lkou prováděných činnost í.  K tomu jsou 

př ipočteny procentně výše př íplatků za soboty,  neděle a dny pracovního  

klidu, ve kterých se bude v daných termínech pracovat .  Alikvotní podí l 

ročních odměn na dovo lené je určen poměrem dle velikost i zakázky – ta je  

určena cenou zakázky (určit ým procentním poměrem vzhledem k ročním 

plánovaným tržbám zakázek).  Podíly ročních odměn jsou vyčís leny z 

celkových plánovaných odměn spo lečnost i.  Zdravotní a sociální po jištění 

je vypočteno jako součet  přímých mezd vynásobených sazbou tohoto 

pojištění (34%).  

Ostatní přímé náklady 

Náklady na přemístění stavebních st rojů a zař ízení jsou vyčís lovány 

dle kilometrů,  které jsou ujety př i přemístění,  vynásobených sazbami za 
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kilometr (v interní směrnic i jsou určeny velikost i těchto sazeb na  

jednot livé st roje a zař ízení.  Každý st roj má př iřazenou sazbu na kilometr,  

př ípadně hodinu práce – u bagru,  sazby jsou podobně jako ceny 

jednot livých prací určeny tabulkou, která je každy rok aktualizována).  

Spotřeba pohonných hmot  je  určována dle průměrné spotřeby jednot livých 

vozidel (cena pohonných hmot  je vždy vypočtena z průměrné ceny, která je  

určena na začátku roku).  Výše odpisů st rojů a zař ízení je  určována d le 

délky zakázky, které jsou využívány ( jsou počítány z celkového objemu 

odpisů).  Částky odpisů jsou brány z měsíčních hodnot ,  které jsou př i 

zakázkách kratších než jeden měsíc,  rozpočítány na týdenní.  Nájemné za 

půjčené mechanismy použit é v zakázce je př ič ítáno dle průměrných cen 

partnerů (taktéž určeny na počátku roku, brány jsou denní sazby),  

propůjčujíc ích dané mechanismy. Opotřebení pneumat ik je př ičítáno dle 

vozidel zúčastněných a dle délky jejich účast i na zakázce (po ložka bývá 

skoro zanedbatelná,  částky býva jí ma lé).  Náklady na přemísťování 

mater iálu jsou počítány jako počet  celkových kilometrů vynásobených 

sazbou za kilometr (podobně jako náklady na přemísťování stavebních 

st rojů).  Počet  celkových k ilometrů je stanoven odhadem vzdálenost i stavby 

od stanoviště  st ro jů (garáže).  Př i dopravě spo lečnost  využ ívá vozidlo Ford 

Transit  pro 9 osob, takže ušetř í náklady na dopravné a jsou počítány jako 

součin počtu celkových kilometrů se sazbou na kilometr (celkové 

kilometry jsou taktéž určeny odhadem). Pojistné je  obsaženo v sazbách za 

propůjčení st rojů.  Náklady na rek lamu jsou jednorázově vyčís leny ke 

každé zakázce (pokud někde vyvěsí pracovníc i t ransparent  a je to na 

soukromý pozemek, př ípadně plot  apod. plat í spo lečnost  jednorázovou 

částku za užit í) .  Součást í kalkulace je částka za reklamu př ipočítána ke 

každé zakázce,  jejíž  délka je větší než měsíc.  Za ost rahu stavby 

bezpečnostní agenturou se počítá cena za hodinu práce ost rahy, kterou si 

účtuje agentura.  Potřeby zabezpeční jsou určeny dle st ruktury zakázk y 

(pokud je otevřené staveniště s potřebou ostrahy).  Pokud jsou  potřebné 

pro zakázku znalecké posudky, které jsou vypracovány předem, jejich cena 

je př ipočtena celá,  tzn.  cena znaleckého posudku (musí se t ýkat  pouze dané 

zakázky, jinak nelze př ipočíst ).   
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Výrobní režie 

Náklady na nepř ímý mater iál jsou vyč ís lovány jako součet  po ložek 

použitých př i spotřebě.  

 Náklady na provoz režijních st ro jů jsou vyč íslovány dle skutečných 

nákladů na jednot livé po ložky (ve likost  těchto nákladů je přebírána z 

předeš lých podobných zakázek a započtena do VR). Pohonné hmoty jsou 

sečteny pro jednot livé st roje (vysokozdvižný vozík,  bagr).  Odpisy jsou 

stejně jako u ostatních př ímých nákladů počítány poměrem celkové délky 

zakázky k celkovým ročním odpisům (vychází se z plánu odpisů na dané 

období).  Náklady na opravy a na pravidelné ošetřování zař ízení se př ič ítají 

d le částek,  které spo lečnost  umisťuje do fondu oprav (většinou to  bývaj í 

malé částky, které jsou průběžně čerpány).  Tyto náklady jsou určeny 

měsíčními objemy a dle toho zahrnovány do zakázek.  Nájemné za půjčené 

mechanismy ( lešení apod.) jsou př ipočít ávány do kalkulačního vzorce na 

základě poměru určeného rozpočtářem, vzhledem k velikost i jednot livých 

zakázek (velikost  zakázky je  určena cenou zakázky).  

Doprava je v této  položce určena procentním poměrem dle interní 

směrnice př i sestavování režijních nákladů. Jsou př ipočítávány jak částky 

nájmů a leasingu, tak část i zákonných po jistných (povinné učen í 

automobilů).   

Správní režie 

Náklady správní režie jsou zakázkám většinou určeny z tabulek 

rámcového plánu, který je sestavován jednou ročně.  

Na rozhodnut í managementu spo lečnost i jsou  po ložky již  procentně 

př iřazeny k zvo lené rozvrhové základně (v tomto př ípadě je rozvrhovou 

základnou po ložka ostatní př ímé náklady).  Tyto náklady jsou obsaženy 

formou procentní př irážky v interní směrnici,  která je vztažena k rozvrhové 

základně.  

Zisk, ztráta 

Zisk je př i t vorbě ka lkulace vyčís len po určení všech kalkulačních 

položek nákladů, kdy př i jeho velikost i hraje ro li maximální cena dané 

zakázky, která je směrodatná.  Podnikový management  stanovil 
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požadovanou výš i zisku na 4-5 %. Pokud se po vyč íslení všech 

nákladových po ložek kalkulace podař í dosáhnout  vyšš ího podílu z isku, než 

je  jeho požadovaná část ,  může se o  tento podíl snížit  (záleží ovšem na 

velikost i a důležitost i dané zakázky) nabídková cena zakázky. Pokud je  

zakázka důležitá,  většinou se př istupuje k snížení nabídkové ceny a t ím 

dojde ke zvýšení at rakt ivit y této  nabídky.  

3.2.3 Cenová kalkulace vybrané zakázky společnosti RENOVA OPAVA, 
spol.  s r.o.  

V této kapitole je ověřen postup výpočtu tvorby cenové kalkulace 

vybrané zakázky spo lečnost i RENOVA OPAVA, spo l.  s r .o .  Toto ověření 

je provedeno v něko lika krocích:  

- zjištění původní cenové kalkulace vybrané zakázky,  

- ověřovací výpočet  cenové kalkulace vybrané zakázky dle postupu 

tvorby této kalkulace (viz.  kapito la 3.2.2),  

- porovnání původní kalkulace s výs ledky ověřovacího výpočtu a 

provedení vyhodnocení použitého postupu a zhodnocení kvalit y 

kalkulace.  

3.2.3.1 Původní cenová kalkulace vybrané zakázky 

Původní cenová ka lkulace zakázky Inter iér vest ibulu Rehabilitačního  

ústavu Hrabyně byla vypracována pro potřeby předložení cenové nabídky 

spo lečnost í RENOVA OPAVA, spo l.  s r .o . 

Na základě oslovení rehabilitačního  st řediska se spo lečnost  

zúčastnila  spo lečně s ostatními spo lečnostmi výběrového ř ízení.  Př i 

vytváření nabídky byla zhotovena kalkulace prací prováděných vlastními 

kapacit ami.  Na bázi cen dodavatelů a vlastních kalkulovaných cen byla 

sestavena konečná cenová nabídka pro zadavatele.  V rámci výběrového  

ř ízení vyhodnot il zadavatel nabídku spo lečnost i RENOVA OPAVA spo l.  s  

r .o.  jako nejvýhodnějí a zakázku zadal.  Stavba byla prováděna v termínu 

od 07/2009 do 08/2009. 

Úko lem bylo provést  realizaci rekonstrukce a výstavby nového 

vest ibulu rehabilit ačního  st řediska Hrabyně. K vest ibulu je  př ipo jená 

chodba, která bude spo lečně s novými sociálními zař ízeními a 
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bezbar iérovými vstupy také zrekonstruována. Realizace těchto objektů 

musí být  rozdělena do dvou etap,  aby dokončenou část  bylo možno 

využívat .  Vest ibul je  sit uován v př ízemí budovy, kde jsou výtahy, tudíž 

nesmí být  narušen pohyb pac ientů v oko lí realizace.  Zadavatel urči l 

maximální cenu na hranic i 2 800 000 Kč.  

Zakázka byla provedena v jednot livých krocích:  

Etapa č.1 

Za starým vest ibulem vede d louhá chodba s výtahy, schodištěm a 

dvěmi sociálními zař ízeními.   

Podmínky pro výstavbu chodby:  

- co nejvíce omezit  prašnost  a hluk v okolí stavby př i bourání stávajících 
prostor a př i rekonstrukci,  

- chodba musí být  napo jena od vchodu bezbar iérovým vstupem a mít  
zhotovenou př ípravu na instalaci výt ahu pro vozíčkáře,  

- toalety dámské i pánské vybavené bezbar iérově.  

Etapa č.2 

Výstavba vest ibulu byla provedena po dokončení chodby. V tomto 

prostoru byla umístěna nová velká recepce.  

Elektrorozvody 

V prostoru chodby je  ukončen př ívod z nové elektrorozvodny. Př ívod 

byl prodloužen a nově rozveden v korýt cích pro napo jení osvět lení a  

prostoru recepce.  

Požární bezpečnost 

Vzhledem k tomu, že hala byla poněkud zastaralá,  v pro jektu byla  

řešena otázka rekonstrukcí a  dalš ích úprav zastaralých objektů.  Pro 

zajištění požární bezpečnost i byl v rámci obou etap rekonstruován i 

požární vodovod s požárními hlásiči.  

Vliv stavby na životní prostředí  

Součást í pro jektu je i likvidace odpadů a odprašování vzduchu v 

oko lí budovy, včetně tepelné izo lace a eko logie.  Rehabilit ační ústav za 

tuto rekonstrukci dostala dotaci v určit é výš i.  
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Následujíc í tabulka (3.5) představuje předběžnou cenovou kalkulaci,  

která byla vyhotovena ve spo lečnost i RENOVA OPAVA, spo l.  s  r .o .  na 

zakázku Inter iér vest ibulu Rehabilitačního  ústavu Hrabyně.  
Tab. 3.5 Původní cenová kalkulace zakázky Interiér vestibulu Rehabilitačního 

ústavu Hrabyně (Kč) 
1. Přímý materiál                                       1 837 868     
svítidla 

  
                                      949 411     

stavební materiál 
 

                                      335 021     
zdroje elektro 

 
                                        69 755     

elektromateriál 
 

                                        13 534     
nábytek 

  
                                      378 096     

izolace 
  

                                        21 102     
ostatní 

  
                                        70 949     

2. Přímé mzdy                                         346 000     
zedníci 

  
                                      193 000     

pomocníci 
  

                                      100 000     
obkladači 

  
                                        20 000     

elektrikáři 
  

                                        20 000     
instalatéři 

  
                                        13 000     

Zákonné pojištění 
 

                                        76 000     
3. Ostatní přímé náklady                                       231 150     
náklady vozidel  

 
                                        40 000     

náklady strojů 
 

                                        98 500     
odpisy stav.strojů 

 
                                        25 000     

nájemné 
  

                                        12 150     
náklady na dopravu 

 
                                          9 000     

náklady reklamy 
 

                                          4 000     
ostraha bezp.agenturou                                         40 000     
znalecké posudky 

 
                                          2 500     

4. Výrobní režie                                         131 000     
nepřímý materiál 

 
                                        31 000     

náklady na provoz 
 

                                        10 000     
doprava 

  
                                        90 000     

Vlastní náklady výroby (1až4)                                   2 546 018     
5. Správní režie                                           57 788     
6. Odbytové náklady                                             1 000     
Úplné vlastní náklady výkonu (1až6)                                 2 604 805     
7. Zisk, Ztráta                                         130 240     
Cena výkonu (zakázky)                                   2 735 045     
Zdroj: RENOVA OPAVA spol. s r.o. 

  
         
3.2.3.2 Ověřovací výpočet cenové kalkulace vybrané zakázky 

Ověřovací výpočet  byl proveden v programu MS Exce l.  Jako výchozí 

podklady pro výpočet  byly použity projektové dokumentace zakázky,  

ceníky jednot livých dodavatelů a da lší informace poskytnuté rozpočtářem a 

účetním oddělením spo lečnost i.  Projektová dokumentace zakázky byla  
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poskytnuta jen k nahlédnut í.  Veškeré vstupní údaje použité pro výpočet  

jsou obsaženy v př íloze 2.  Jsou zde i výsledky detailních potřeb mater iálů  

zobrazených v kalkulaci.  

Jednot livé řádky tabulky v př íloze 2 obsahují:  

- kalkulační po ložku: např.  př ímý mater iál,  př ímé mzdy, atd. , 

- skupinu jednot livých nák ladů v rámci kalkulační po ložky:  např .  

svít idla,  stavební mater iá l,  atd. ,  

- náklad v rámci skupiny nákladů: např.  cihla CV, atd. , 

- součet  za skupiny nákladů: např.  součet  za svít idla,  atd. ,  

- součet  za kalkulační po ložku: např.  př ímý mater iál celkem, atd. ,  

- součtovou kalkulační po ložku: např.  vlastní náklady výroby,  úplné 

vlastní náklady.  

Jednot livé sloupce  vstupních a vytvořených údajů tabulky v př íloze 

2 obsahu jí:  

- sloupec 1 – množství (Měr.Jed.) – potřebné množství,  

- sloupec 2 – cena bez DPH (Kč/Měr.Jed.) – obsahuje cenu přezvatou z 

dokumentace zakázky,  

- sloupec 3 – cena vč.DPH (Kč/ Měr.Jed.) – cena zvýšená o DPH, 

- sloupec 4 – náklad bez DPH (Kč),  který se vypočte jako: 

 

(10) 

- sloupec 5 – náklad celkem vč.DPH (Kč) – celkový náklad vč.  DPH, je  

vypočten dle údajů k dispozici,  lze použít  2 vzorce:  

 

(11) 

Komentář k výpočtu jednotlivých kalkulačních položek: 

- přímý materiál:  v kalkulaci jsou uvedeny pro jednot livé mater iály dle 

skupin mater iálů jejich názvy. Ceny těchto mater iálů jsou uvedeny ve 

sloupi “Cena bez DPH (Kč/Měr.Jed.) (sloupec 2).  Ceny a názvy 

mater iálů  jsou převzaty z dodavatelských katalogů. Potřeba těchto 

mater iálů je uvedena ve sloupci “Množství” (sloupec 1) a je převzata z  

dokumentace zakázky,  

2.1 sloupecsloupecDPHbezNáklad 

3.1. sloupecsloupecDPHvčcelkemNáklad 
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- přímé mzdy:   pro výpočet  mzdových nákladů se výchází z cen 

stavebních prac í (skládá se ze mzdové sazby v Kč/hod a kalkulovaného 

zisku k této  sazbě),  součást í této  kalkulační po ložky je také zdravotní a  

sociální po jištění,  př íplatky za soboty (ty jsou určeny 5% z ceny 

stavebních prací) a také podíly odměn (ty jsou určeny 10% z ceny 

stavebních prací),  vypočít á se jako součin ceny za hodinu (sloupec 3) a  

počtu těchto hodin (sloupec 1),  

- ostatní přímé náklady:  nák lady vozidel jsou vypočteny jako součin 

sazby v Kč/km (hod.) a počtu plánovaných km (hod.),  sazba obsahuje 

náklady PHM, opotřebení pneumat ik,  odpisy.  Sazba pro výpočet  

nákladů st rojů (sloupec 3) je převzata z ceníku stavebních prac í 

spo lečnost i pro r.  2009 a opět  vynásobena počtem plánovaných 

pracovních hodin (sloupec 1).  U bagru je v ceně započtena i mzda 

obsluhu jícího dělníka,  proto se neobjevuje tato  mzda v př ímých 

mzdách.  Odpisy jsou do kalkulace vneseny jako týdenní (v plánu je  

používání odepisovaných st rojů kratší než t ýden).  U nájemného je  

vnášena cena nájemného (půjčovného),  které účtují půjčovny. Do  

nákladů reklamy je vnesena dohodnutá částka za vyrobení reklamního  

billboardu. U nák ladů na ost rahu je počít áno s 10 dny, kdy bude stavba 

otevřená a nezajištěná,  proto bude st řežena bezpečnostní agenturou, od 

které je  přejímána i cena za hodinu ost rahy. Zadavatel vyžaduje 

vypracování znaleckého posudku ke stavbě, proto je vnášena dohodnutá 

cena vypracování do předběžné kalkulace,  

- výrobní režie:  do nepř ímého mater iálu jsou započteny ochranné 

pomůcky z důvodu, že nejsou používány jen na jednu konkrétní 

zakázku. Oblečení pracovníků obsahuje tzv.  Pracovní úbor (t ričko, 

pracovní boty,  montérky a blůza nebo  overal,  pracovní rukavice).  

Pomůcky pro obsluhu st rojů jsou nezbytné pro práci se st roji (vrtáky a 

jehly,  diamantové kotouče).  Ochranné pomůcky bezpečnost i práce 

taktéž nezbytné pro některé vykonávané práce (pracovní he lma a 

ochranné brýle).  Částky jsou  již upraveny, je  to  způsobeno určit ými 

slevami za celé sady těchto pomůcek od dodavatelů.  Náklady na provoz 

obsahují náklady na provoz vysokozdvižného vozíku Desta (spotřeba 
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plynových bomb)  a část  odpisů tohoto st roje,  měsíční.  Náklady na 

provoz vozů BMW jsou počítány vzhledem k předpokládaným 

služebním návštěvám zakázky jednat elem spo lečnost i,  počítány 

podobně jako u vozů Transit .  Př íspěvek do fondu oprav se rozpočítá  

vzhledem k počtu zakázek v daném období.  Doprava u výrobní režie  je  

částka vypočtená jako součet  ročních leasingů, po jistného a nájmů 

st rojů a prost ředků používaných př i zakázce,  který je přepočten na 

týdenní sazbu. Sazba se potom vynásobí s  předpokládanou délkou 

zakázky,  

- správní režie:  rozvrhovou základnou pro výpočet  správní režie je  

položka ostatní př ímé náklady (OPN). Správní režie se vypočítá jako  

př irážka SR vynásobená velikost í ostatních př ímých nákladů dané 

zakázky. Tvoř í 25% velikost i OPN. Společnost  vychází z nákladů 

správy z minulého období,  kdy se přesvědčí,  zda velikost  př irážek 

jednot livých zakázek v součtu pokryje t yto náklady,  

- zisk:  pro výpočet  výše zisku je  rozvrhovou základnou po ložka úp lné 

vlastní nák lady výkonu (ÚVN). Management  spo lečnost i požadu je u  

této zakázky 4,97 % z této položky.  

Tabulka 3.6 zobrazuje předběžnou cenovou kalkulaci ve st ruktuře 

typového kalkulačního vzorce spo lečnost i uvedeného v kap.  3.2.1 a  

vychází z kalkulace uvedené v Př íloze 2.   
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Tab. 3.6 Předběžná kalkulace Rehabilitační ústav Hrabyně - vestibul (v Kč) ověřená 
1. Přímý materiál                                                      1 837 868     
svítidla 

 
                                                            949 411     

stavební materiál                                                             335 021     
zdroje elektro                                                               69 755     
elektromateriál                                                               13 534     
nábytek 

 
                                                            378 096     

izolace 
 

                                                              21 102     
ostatní 

 
                                                              70 949     

2. Přímé mzdy                                                           349 482     
zedníci 

 
                                                            195 250     

pomocníci 
 

                                                            100 128     
obkladači 

 
                                                              18 881     

elektrikáři 
 

                                                              22 350     
instalatéři 

 
                                                              12 874     

Zákonné pojištění                                                               79 748     
3. Ostatní přímé náklady                                                         212 022     
náklady vozidel                                                                36 380     
náklady strojů                                                               91 512     
odpisy stav.strojů                                                               23 761     
nájemné 

 
                                                              12 150     

náklady na dopravu                                                                 6 120     
náklady reklamy                                                                 3 599     
ostraha bezp.agenturou                                                               36 000     
znalecké posudky                                                                 2 500     
4. Výrobní režie                                                           130 554     
nepřímý materiál                                                               28 657     
náklady na provoz                                                               12 265     
doprava 

 
                                                              89 632     

Vlastní náklady výroby (1až4)                                                     2 529 926     
5. Správní režie                                                              53 006     
6. Odbytové náklady                                                                1 000     
Úplné vlastní náklady výkonu (1až6)                                                     2 583 932     
7. Zisk, Ztráta                                                           128 422     
Cena výkonu (zakázky)                                                       2 712 354     
Zdroj: vlastní zpracování 

  
3.2.3.3 Zhodnocení tvorby cenové kalkulace vybrané zakázky 

V této kapitole je provedeno srovnání kalkulace předk ládané 

v cenové nabídce zadavateli s vypočtenou kalkulací.  Tabulka 3.7 zobrazuje 

odchylky vypočtených nákladových po ložek.  
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Tab. 3.7 Odchylky v jednotlivých cenových kalkulacích zakázky 
        Původní výpočet (Kč) Ověřovací výpočet (Kč) odchylka 
1. Přímý materiál                1 837 868                1 837 868     0% 
stavební materiál 

  
                  949 411                   949 411     0% 

izolace 
   

                  335 021                   335 021     0% 
elektromateriál 

  
                    69 755                     69 755     0% 

zdroje 
   

                    13 534                     13 534     0% 
nábytek 

   
                  378 096                   378 096     0% 

svítidla 
   

                    21 102                     21 102     0% 
ostatní 

   
                    70 949                     70 949     0% 

2. Přímé mzdy                       346 000                   349 482     1,01% 
zedníci 

   
                  193 000                   195 250     1,17% 

pomocníci 
   

                  100 000                   100 128     0,13% 
obkladači 

   
                    20 000                     18 881     -5,59% 

elektrikáři 
   

                    20 000                     22 350     11,75% 
instalatéři 

   
                    13 000                     12 874     -0,97% 

Zákonné pojištění 
  

                    76 000                     79 748     4,93% 
3. Ostatní přímé náklady                     231 150                   212 022     -8,28% 
náklady vozidel  

  
                    40 000                     36 380     -9,05% 

náklady strojů 
  

                    98 500                     91 512     -7,09% 
odpisy stav.strojů 

  
                    25 000                     23 761     -4,96% 

nájemné 
   

                    12 150                     12 150     0% 
náklady na dopravu 

  
                       9 000                        6 120     -32,00% 

náklady reklamy 
  

                       4 000                        3 599     -10,03% 
ostraha bezp.agenturou 

 
                    40 000                     36 000     -10,00% 

znalecké posudky 
  

                       2 500                        2 500     0% 
4. Výrobní režie                       131 000                   130 554     -0,34% 
nepřímý materiál 

  
                    31 000                     28 657     -7,56% 

náklady na provoz 
  

                    10 000                     12 265     22,65% 
doprava 

   
                    90 000                     89 632     -0,41% 

Vlastní náklady výroby (1až4)                  2 546 018                2 529 926     -0,63% 
5. Správní režie                         57 788                     53 006     -8,28% 
6. Odbytové náklady                            1 000                        1 000     0% 
Úplné vlastní náklady výkonu 
(1až6)                2 604 805                2 583 932     -0,80% 
7. Zisk, Ztráta                       130 240                   128 422     -1,40% 
Cena výkonu (zakázky)                  2 735 045                2 712 354     -0,83% 
Zdroj: vlastní zpracování 

     Z tabulky je  patrné,  že celková cena zakázky (př i novém výpočtu) je  

nižší o  0,83%, v součtu o 22 692 Kč. Nižší je také kalkulovaný zisk o 

1,4%. Největší odchylku nákladů kalkulačních po ložek tvoř í po ložka 
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ostatní př ímé náklady (8,28%). Je to  způsobeno nepřesnostmi v sestavování 

původní kalkulace.  Je to  způsobeno také množstvím zakázek, kdy rozpočtář 

mnohé hodnoty ze zkušenost i odhaduje a do předběžné kalku lace proto 

nezanáší přesné údaje jako je tomu v př ípadě nově vypočtené kalkulace.  

Odchylky jsou buď kladné (pokud po ložka v původní kalkulaci je nižší)  

nebo záporné (pokud po ložka v původní kalkulaci je vyšší).  Z hlediska 

významnost i odchylek bylo určeno, že odchylka je významná, pokud je  

větší nebo rovna 10% (-10%). 

Z tabulky 3.7 vyplývá, že zde patř í:  

- položka elektrikáři  (u př ímých mezd),  hodnota +11,75%, odchylka je  

způsobena odhadem rozpočtáře, 

- položka náklady na dopravu  (u OPN), hodnota -32%, rozdíl je  

způsoben nadhodnocením vzdálenost i místa  zakázky od stanovišt ě  

vozového parku,  

- položka náklady reklamy  (u OPN), hodnota -10,03%, rozdíl je způsoben 

zaokrouhlením dohodnuté částky s dodavatelem reklamy nahoru,  

- položka ostraha bezp. agenturou  (u OPN), hodnota -10%, rozdíl je   

způsoben stanovením tohoto nákladu pouze na základě odhadu, 

- položka náklady na provoz (u výrobní režie),  hodnota +22,65%, rozdíl 

je způsoben odhadem rozpočtáře při stanovení této  položky.  

Na základě zhodnocení provedených propočtů jsou odvozeny klady  

(+) a zápory  (-)  původní předběžné cenové kalkulace:  

+   poměrně přesné určení ceny zakázky a to  i př i mnohém odhadování 

nákladových po ložek,  

-    skrytý zisk v po ložce př ímé mzdy (př i výběru zakázky může investor 

vidět  vysoké mzdy, což ho může odradit ) ,   

-    u některých nákladových po ložek, viz.  kap 3.7 vznik ly př i ověřovacím 

výpočtu předběžné cenové kalkulace v souladu s metodikou spo lečnost i (viz.  

kap 3.2.3.2 významné odchylky, které jsou komentovány v předchozím 

odstavci,  

-   zvo lená rozvrhová zák ladna pro rozvržení správní režie  na jednot livé 

zakázky (OPN) úplně nesplňuje teoret ické požadavky kladené na kvalit u  

rozvrhových základen. Jedná se o  požadavek př íč inné souvislost i 
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rozvrhové základny a nepř ímého nákladu.  V po ložce OPN jsou zahrnuty 

fixní i var iabilní náklady, které nemají s fixním charakterem správní 

režie souvislost .   

Rozvrhová základna OPN pro rozvržení správní režie je ve 

spo lečnost i dlouhodobě používána a její výhodou je poměrně snadná 

zjist it elnost  této  peněžní rozvrhové základny na danou zakázku.  

Oprot i tomu př i srovnání s nově vypočtenou předběžnou kalkulací 

př i zkoumání jednot livých kalkulačních položek se podař ilo  snížit  úplné 

vlastní náklady výkonu o 0,80% což je částka 20 784 Kč na úkor jen 1 808 

Kč zisku.  

Využití předběžné kalkulace cenové nabídky společnosti 

Typový ka lkulační vzorec (viz.  kap 3.2.1) spo lečnost i RENOVA 

OPAVA, spo l.  s r .o .  je využíván u sestavení předběžné kalkulace cenové 

nabídky všech zakázek spo lečnost i.  Na základě této  kalkulace je  př i 

výběrových ř ízeních předkládána cenová nabídka, která je  zobrazena v 

př íloze 3.  Do této  cenové nabídky je zpravidla převzata z předběžné 

cenové kalkulace po ložka Cena výkonu ve vykalkulované výš i a je  uvedena 

jako maximální nabídková cena. K většině cenových nabídek je  dle 

požadavku zadavatele výběrového ř ízení př iložena část  předběžné cenové 

kalkulace,  obsahujíc í pouze náklady pat ř ící do po ložek Př ímý mater iál,  

Př ímé mzdy a OPN. Údaje o  nákladech výrobní,  správní režie,  odbytových 

nákladů a kalkulovaného zisku jsou předmětem obchodního  tajemství 

spo lečnost i a nejsou zveřejňovány.  

Po ukončení zakázky není vytvořena ve spo lečnost i výs ledná 

kalkulace a tudíž není možné vyhodnot it  skutečnou rentabilitu zakázky a 

hospodárnost  vynaložených nákladů.  
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4. Návrh sestavení cenové kalkulace a porovnání s cenovou 
nabídkou společnosti 

V této kapito le jsou navrženy úpravy způsobu výpočtu jednot livých 

položek nabídkové kalku lace,  st ruktury stávajícího kalkulačního vzorce 

spo lečnost i RENOVA OPAVA, spo l.  s r .o .  a dle těchto návrhů proveden 

propočet  cenové kalkulace na konkrétní zakázku Inter iér vest ibulu 

Rehabilitačního ústavu Hrabyně. Cílem je z lepšení stávající formy 

kalkulací a pokud možno, snížení některých nákladových po ložek.  

Pochopitelně management  spo lečnost i zajímá také,  jak t yto úpravy ovlivní 

kalkulované zisky jednot livých zakázek.  

Kapito la se skládá ze 3 dílčích část í,  a to: 

- úprava výpočtů vybraných kalkulačních položek,  

- dynamizace t ypového kalkulačního vzorce a úprava kalkulačního  

vzorce,  

- výpočet  př íspěvku na úhradu dané zakázky,  

- výpočet  cílových nákladů pro danou zakázku. 

4.1 Úprava výpočtů vybraných kalkulačních položek 

Nejdř íve jsou provedeny změny př i výpočtu některých kalkulačních 

položek. Tyto navrhované změny mají vést  k zlepšení stáva jících metod 

výpočtu.  Změněny budou způsoby výpočtu př ímých mezd, správní režie a  

kalkulovaného zisku.  

Přímé mzdy jsou oprot i původní kalkulaci počítány ze skutečných 

hodinových sazeb, obsahujících pouze náklady na t yto mzdy (t j.  jednot livé 

mzdy,  př íplatky a částka sociálního  a zdravotního po jištění),  tedy je  

vypuštěna kalkulovaná část  zisku, která je součást í ceníkové ceny práce.  

Dojde tak k odstranění problému zahrnut í skrytého zisku v př ímých 

mzdách. Ten v současnost i činí 15% z ceny práce za hodinu.  Takže u 

výpočtu př ímých mezd bude tento zisk odečten. Tabulka 4.1 znázorňuje 

rozdíl př ímých mezd po přepočtení.  
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Tab. 4.1 Rozdíl v nákladech na přímé mzdy (v Kč) 

Jednotlivá profese původní nové 
zedníci                   193 000                168 911     
pomocní dělníci                 100 000                  86 621     
obkladači                     20 000                  16 334     
elektrikáři                     20 000                  19 335     
instalatéři                     13 000                  11 137     

Celkem přímé mzdy                 346 000                302 338     
Celková úspora                  43 662     

Zdroj: vlastní výpočet 
   

Z tabulky je  patrné že v důsledku nezahrnut í zisku do mzdových 

nákladů do jde k celkovému snížení po ložky př ímé mzdy v nabídkové 

cenové kalkulaci o  43 662 Kč (což je 14,44%). 

U správní režie byla použita v původní cenové kalkulaci po ložka 

ostatní př ímé náklady jako rozvrhová základna. V novém návrhu cenové 

kalkulace je navržena změna této  základny. Jako nová základna je  použita  

délka zakázky .  Důvodem pro použit í této  rozvrhové základny je  její 

z jist it elnost  pro danou zakázku (vyplývá z požadavku zadavatele),  dále 

větší př íčinná souvis lost  s fixním nák ladem, kterým správní režie je.  Dalš í 

výhodou této  základny je  její naturální vyjádření,  tzn. ,  že výše základny 

není ovlivněna cenovými vlivy jednot livých nákladových po ložek, které 

tvoří stávající rozvrhovou základnu OPN. Je př itom stanoven předpoklad, 

že v období kdy daná zakázka bude probíhat ,  může mít  spo lečnost  současně 

dvě zakázky.  

Důsledkem takto uplatňovaného postupu je,  že v př ípadě většího  

počtu zakázek ve stejném období budou náklady správní režie uhrazeny 

t ržbami již v průběhu roku a spo lečnost i bude vznikat  zisk př i realizaci 

dalších zakázek nebo př ípadně může snížit  nabídkovou cenu dalš ích 

zakázek.  

Roční plán správní režie pro rok 2009 činí 1 027 355 Kč.  

Pro rozvržení SR na zakázku je vypočtena sazba SR dle 

následujícího vztahu:  
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    (12) 

   

Sazba SR…...  sazba správní režie (Kč/měsíc) 

roč.  plán SR…...  plán nákladů správní režie (Kč/rok)  

12…… počet měsíců v roce  

Výpočet  správní režie dané zakázky se vypočte dle vztahu:  

 

   (13)  

 

SRz…...  náklady SR pro danou zakázku (Kč) 

2….. .  předpokládaný počet současně probíhajících zakázek v  období  

délka zakázky….. .  doba trvání zakázky(měsíc)  

 

Dle předchozího vztahu vychází celkové náklady správní režie   85 

613 Kč,  což je  o  více než 20t is.  Kč vyšší částka oprot i původní kalkulac i 

nabídkové ceny zakázky (viz tab.  3.5) 

Základnou pro výpočet  kalkulovaného zisku byla v původní 

kalkulaci po ložka úplné vlastní náklady výkonu. V návrhu je  pro tento zisk 

zvo lena jako výchozí ve ličina maximální cena zakázky určená 

zadavatelem (což je  v tomto př ípadě maximální cena zadavatele 2 800 

000 Kč).  Z této  částky stanoven managementem požadovaný podíl 5 %, což 

je v tomto případě 140 000 Kč.  

4.2 Dynamizace stávajícího kalkulačního vzorce 

Jelikož stávající kalkulační vzorec je  stat ický, je navrhovaná 

dynamizace této kalkulace t ím, že se náklady rozliš í na fixní část  (nezávis í 

na objemu produkce) a  var iabilní část  (náklady které se mění,  jsou závis lé  

na objemu produkce).   

Pr imárním účelem této dynamizace kalkulace zakázky je  zjištění,  

zda- li se  stane výhodnějš í pro spo lečnost  nebo ve spo lečnost i bude nadále 

12
. SRplánročSRSazba 

zakázkydélkaSRsazbaSRz .
2
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využíván stávajíc í způsob tvorby cenových nabídek ve formě stat ické 

kalkulace.   

Tabulka 4.3 zobrazu je navrhovaný dynamizovaný kalkulační vzorec 

v obecné podobě.  

 

Tab. 4.3 Návrh obecného dynamizovaného kalkulačního vzorce 

Jednicové náklady 

Ostatní přímé náklady 

 
variabilní 

 
fixní 

 
Přímé náklady celkem 

Výrobní režie 
 

 
variabilní 

 
fixní 

 
Vlastní náklady výroby 

Odbytové náklady 

 
variabilní 

 
fixní 

 
Vlastní náklady výkonu 

Správní režie 
 

Úplné náklady výkonu 

Zisk, Ztráta 
 

Cena výkonu (zakázky) 

Zdroj: vlastní zpracování 
 

Kalkulační po ložky jsou rozděleny na jednicové a režijní náklady.  

Náklady které v kalkulaci mohou mít  smíšený charakter,  jsou dále 

rozděleny na fixní a var iabilní náklady.  

Jako fixní náklady v podmínkách stavební spo lečnost i byly na 

základě posouzení stanoveny:  

- u položky ostatní přímé náklady:  odpisy stav.  st rojů,  náklady reklamy,  

ost raha bezp. agenturou, znalecké posudky,  

- u položky výrobní režie:  odpisy desty a doprava.  
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Jako var iabilní náklady byly na základě posouzení stanoveny:  

- u po ložky ostatní  přímé náklady:  náklady vozidel,  náklady stav.  st rojů,  

nájemné, náklady na dopravu,  

- u položky výrobní režie  – nepř ímý mater iál,  náklady na provoz,  

- u položky odbytové náklady:  př íprava a předání cenové nabídky.  

V následující tabulce je přehled zařazení jednot livých po ložek 

kalkulace nabídkové ceny mezi fixní a var iabilní náklady, které je  

provedeno pro kalkulaci získanou ověřovacím výpočtem (viz tab.  3.6)  

Tab. 4.4 Fixní a variabilní náklady cenové kalkulace (Kč) 

Položka kalkulace Fixní náklad Variabilní náklady 

Ostatní přímé náklady 

náklady vozidel                    36 380     

náklady stav. Strojů                    91 512     

nájemné                    12 150     

náklady na dopravu                      6 120     

odpisy stav.strojů            23 761      

náklady reklamy              3 599      

ostraha bezp.agenturou            36 000      

znalecké posudky              2 500      

Výrobní režie 

nepřímý materiál                    28 657     

náklady na provoz                      8 300     

odpisy desty              3 965      

doprava            89 632      

Odbytové náklady 

příprava a předání cen.nabídky                      1 000     

Celkem         159 457                   184 119     

Zdroj: vlastní zpracování 
   

Vypočtenou dynamizovanou cenovou kalkulac í,  která zahrnuje i 

úspory výpočtu vybraných po ložek (viz kap.  3.2.3.2) bylo zjištěno, že 

celková cena výkonu (zakázky) činí 2 709 379 Kč, čímž bylo  dosaženo 

snížení ceny zakázky o 25 666 Kč.  
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Upravením a rozdělením nákladových po ložek na fixní a var iabilní,  

změnou výpočtu přímých mezd, nově zvolenou rozvrhovou základnou pro 

správní režii a nově zvo leným výpočtem kalkulovaného zisku a je jich 

následným vložením do upraveného kalkulačního vzorce pro zakázku 

Inter iér vest ibulu Rehabilit ačního ústavu Hrabyně je dosaženo těchto 

změn:  

- nižších ostatních př ímých nákladů,  

- vyšš ích nák ladů správní režie,  

- vyšš í částky kalkulovaného zisku.  

Management  spo lečnost i by se mohl na základě těchto  navrhovaných 

změn rozhodnout , zda by zvýš il at rakt ivitu nabízené Cenové nabídky 

snížením maximální nabídkové ceny nebo  by ještě zvýšil kalkulovaný zisk 

zahrnutý v nabídkové ceně. .  

Takto nově vypočtená kalkulace je zobrazena v tabulce 4.5.  
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Tab. 4.5 Dynamizovaná cenová kalkulace (Kč) 

Jednicové náklady                       2 140 206    
Jednicový materiál                         1 837 868    
Jednicové mzdy                            302 338    

Ostatní přímé náklady                          212 022    
variabilní                            146 162    

náklady vozidel                              36 380    
náklady stav. strojů                              91 512    
nájemné                              12 150    
náklady na dopravu                                6 120    

fixní                              65 860    

odpisy stav. Strojů                              23 761    
náklady reklamy                                3 599    
ostraha bezp.agenturou                              36 000    
znalecké posudky                                2 500    

Přímé náklady celkem                       2 352 228    

Výrobní režie                          130 554    
variabilní                              36 957    

nepřímý materiál                              28 657    
náklady na provoz                                8 300    

fixní                              93 597    

odpisy Desty                                3 965    
doprava                              89 632    

Vlastní náklady výroby                       2 482 782    

Odbytové náklady                               1 000    
variabilní                                1 000    

příprava a předání cen.nabídky                                1 000    

Vlastní náklady výkonu                       2 483 782    

Správní režie                            85 597    

Úplné náklady výkonu                       2 569 379    

Zisk, ztráta                          140 000    
Cena výkonu (Zakázky)                       2 709 379    

Zdroj: vlastní zpracování 
  

4.3 Výpočet příspěvku na úradu dané zakázky 

Výpočet  příspěvku na úhradu bude proveden na základě vypočtené 

nové dynamizované kalkulace.  Spo lečnost  by mohla na základě 
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ident ifikace př íspěvku na úhradu průběžně s ledovat  pokryt í fixních 

nákladů a to  jak veškerých fixních nákladů, tak i správní režie.  

Jako výchozí částka pro výpočet  př íspěvku na úhradu bude sloužit  

maximální cenová nabídka z dynamizované kalkulace (2 709 379 Kč)  

(viz tab.  4.5).  V tabulce 4.6 je zobrazen výpočet  př íspěvku na úhradu.  

Tab. 4.6 Výpočet příspěvku na úhradu 

Cenová nabídka              2 709 379    
  jednicové náklady -            2 140 206    
  OPN variabilní -               146 162    
  VR variabilní -                 36 957    
  odbyt.náklady variabilní -                   1 000    

Celkový příspěvek na úhradu fixních nákladů                 385 054    
  OPN fixní -                 65 860    
  VR fixní -                 93 597    

Příspěvek na úhradu SR                 225 597    
  Správní režie (SR) -                 85 597    

Kalkulovaný zisk               140 000    
Zdroj: vlastní zpracování 

  

Př íspěvek na úhradu správní režie činí tedy 225 597 Kč, po odečtení 

správní režie (SR) je vyč íslena částka tzv.  disponibilní výše zisku  ve výš i 

140 000 Kč.  

Pokud by si pracovníci spo lečnost i postupně př íspěvky na úhradu 

z př ijatých zakázek načít ali,  měli by k dispozici přehled o pokryt í správn í 

režie za sledované období.  

Managementu se naskýtá př íležitost ,  jakou cenovou nabídku předloží 

zadavateli,  mohl by si tedy zisk odvodit  z této  disponibilní výše.  

Maximální cena zakázky určená zadavatelem je 2 800 000 Kč.  

4.4 Výpočet cílových nákladů zakázky 

Pro tento výpočet  je uplatněn pr inc ip metody Target  Cost ing. Jde o 

předběžný výpočet  horní hranice nákladů, která by neměla být  překročena 

př i vypracování kalkulace cenové nabídky dané zakázky. Položka 

kalkulace úplné náklady výkonu v předběžné cenové kalkulaci by měla být  

nižší než cílové náklady. Obecné schéma výpočtu cílových nákladů 

zakázky je zobrazeno v tabulce 4.7.  
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Tab. 4.7 Obecný výpočet cílových nákladů 

Pol. Položka kalkulace 
1 Maximální cena zakázky 
2 Kalkulovaný zisk 
3 Cílové náklady zakázky (1-2) 
4 Úplné vlastní náklady zakázky  
5 Rozdíl (3-4) 

Zdroj: vlastní zpracování 
 

Pro výpočet  obecných nákladů jsou určeny tyto položky:  

- maximální cena zakázky určená zadavatelem,  

- kalkulovaný zisk – vypočtený sazbou (5 %), 

- cílové nák lady zakázky – rozdíl maximální ceny a kalkulovaného zisku,  

- úplné vlastní náklady zakázky – z původní kalkulace spo lečnost i.  

Pokud Rozdíl (3-4) bude kladný, je to  pro spo lečnost  př íznivé,  pokud 

vyjde záporný, spo lečnost  by měla uvažovat ,  zda je možno snižovat  

náklady na zakázku nebo zda se vůbec o zakázku ucházet .  

V tabulce 4.8 je  zobrazen konkrétní výpočet  cílových nákladů 

zakázky Inter iér vest ibulu Rehabilitačního  ústavu Hrabyně.  

Tab. 4.8 Výpočet cílových nákladů dané zakázky 

Položka kalkulace výše Kč 
Maximální cena zakázky          2 800 000    

Kalkulovaný zisk  -          140 000    

Cílové náklady zakázky (1-2)          2 660 000    

Úplné vlastní náklady zakázky  -        2 604 805    

Rozdíl (3-4)               55 195    
Zdroj: vlastní výpočet 

  

Rozdíl mezi cílovými náklady a vykalkulovanými úplnými vlastními 

náklady zakázky vyšel kladný, spo lečnost  tedy nemusí snižovat  

kalkulované náklady. Úplné vlastní náklady jsou nižší než celkové cílové 

náklady spo lečnost i.  
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5. Závěr 
Cílem diplomové práce je  vytvoření návrhu zpracování cenové 

kalkulace zakázky ve stavební spo lečnost i RENOVA OPAVA spo l.  s r .o . 

Ve spo lečnost i je  v současné době sestavována kalkulace nabídkové 

ceny př i účast i spo lečnost i ve výběrových ř ízeních pro získání zakázek.  

Podrobný popis postupu zpracování těchto kalkulací je uveden v kapito le 

3.2.  Součást í této  kapitoly je provedení porovnání stávající kalku lace 

cenové nabídky u zakázky o názvu Interiér vest ibulu Rehabilitačního  

ústavu Hrabyně s kalku lací propočtenou na základě stejných vstupních 

údajů a postupu předepsaného ve spo lečnost i (viz kap. 3.2.3).  Je možno  

konstatovat ,  že ve spo lečnost i je předepsaný postup pro tvorbu cenové 

nabídky dodržován a rozdíly mezi hodnotami úplných vlastních nákladů 

byly převážně způsobeny použit ím souhrnných odhadů jednot livých 

položek.  Na základě zhodnocení tohoto ověřeného postupu lze uvést ,  že 

hodnoty jednicových nákladů vycházejí z předběžné projektové 

dokumentace zakázky a aktuálních ceníků dodavatelů jednot livých 

mater iálů.  Náklady výrobní režie navazují na roční plán nákladů a jsou 

rozvrhovány převážně dle délky zakázky. Správní režie je na zakázku 

rozvrhována podle rozvrhové základny ostatní př ímé náklady, která podle 

posouzení v rámci řešení práce dostatečně nesplňu je teoret ické požadavk y 

kladené na t yto veličiny.  V kalkulaci nejsou rozlišovány fixní a  var iabilní 

náklady jednot livých stavebních zakázek. Ka lkulace obsahuje i „skrytý“ 

kalkulovaný zisk zahrnutý v některých nákladových po ložkách.  

V kap. 4 této  práce jsou provedeny návrhy na úpravu zpracování a 

formy kalkulace nabídkové ceny. Návrhy se t ýkají úpravy výpočtu 

kalkulačních po ložek př ímých mezd, správní režie a  kalkulovaného zisku 

(viz kap. 4.1).  Dále je navržen tzv.  dynamický kalkulační vzorec kalkulace 

cenové nabídky (viz kap. 4.2),  ve kterém jsou náklady rozděleny na 

jednicové a režijní náklady a t yto dále členěny na fixní a var iabilní část .  

Uvedené navrhované úpravy jsou promítnuty do propočtu kalkulace cenové 

nabídky vybrané zakázky (viz tab.  4.5). V kap. 4.3 je navržen výpočet  
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př íspěvku na úhradu dané zakázky. Je navržen stupňovitý kalkulační 

vzorec (viz tab.  4.6),  který umožňuje propočíst  předpokládaný celkový 

př íspěvek na úhradu veškerých fixních nákladů a př íspěvek na úhradu 

pouze správní režie.  Pro usnadnění rozhodování odpovědných pracovníků 

spo lečnost i o  vstupu do výběrového ř ízení a konečné předkládané cenové 

nabídce je v kap. 4.4 aplikován pr inc ip kalkulace Target  Cost ing, pro 

výpočet  cílových nákladů dané zakázky (viz tab.  4.7).  Propočet cílových 

nákladů je  proveden pro vybranou zakázku a t yto náklady porovnány 

s původní hodnotou úplných vlastních nákladů dané zakázky.  

Navrhované úpravy by mohly zpřesnit  výpočet  výše uvedených 

nákladových po ložek a kalkulovaného zisku v kalkulaci cenové nabídky.  

Výše kalkulovaného zisku by se stala nezávis lou na možných var iantách 

úplných vlastních nák ladů př i alt ernat ivních výpočtech nákladů v 

nabídkové kalkulaci a rovněž by odpovědní pracovníc i mohli získat  

informaci o  postupném pokryt í fixních nákladů spo lečnost i prost řednictvím 

průběžně sledovaného př íspěvku na úhradu u př ijatých zakázek.  
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Seznam zkratek 
A - aktiva 

apod. – a podobně 
atd. – a tak dále 

tzv. – tak zvané 

spol. s r.o. – společnost s ručením omezeným 

PSČ – poštovní směrovací číslo 

ROE – rentabilita vlastního kapitálu 

EAT – čistý zisk 

ROS – rentabilita tržeb 

T – tržby 

ROA – rentabilita aktiv 

EBIT – zisk před zdaněním 

ČPK – čistý pracovní kapitál 

VK – vlastní kapitál 

CK – cizí kapitál 

SA – stálá aktiva 

THP – technicko-hospodářský pracovník 

DDHM – dlouhodobý hmotný majetek 

DDNM – dlouhodobý nehmotný majetek 

VR – výrobní režie 

SR – správní režie 

DPH – daň z přidané hodnoty 

vč. – včetně 

měr. jed. – měrná jednotka 

PHM – pohonné hmoty 

ÚVN – úplné vlastní náklady 

OPN – ostatní přímé náklady 
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Příloha č.1/1 

ROZVAHA v plném rozsahu (v celých tisících Kč) 
    2005 2006 2007 2008 

AKTIVA CELKEM 26 568 42 515 48 928 26 619 
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 8 891 6 552 6 178 5 464 
B.II.1. Pozemky 558 381 233 0 
B.II.2. Stavby 8 315 6 552 5 695 5 240 
B.II.3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 18 1 250 224 
C. Oběžná aktiva 17 144 34 949 42 229  20 991 
C.I. Zásoby 1 491 12 526 23 769 4 430 
C.I.1. Materiál 1 052 711 2 390 2 218 
C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary 439 11 815 21 379 2 212 
C.III. Krátkodobé pohledávky 3 262 17 554 4 735 9 690 
C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů 3 017 16 699 3 639 8 427 
C.III.2. Stát - daňové pohledávky 0 264 168 450 
C.III.3. Pohledávky za společníky, členy družstva a účastníky sdružení 0 0 0 0 
C.III.4. Krátkodobě poskytnuté zálohy 245 591 795 813 
C.III.8.Dohadné účty aktivní 0 0 133 0 
C.IV. Krátkodobý finanční majetek 12 335 4 869 13 725 6 871 
C.IV.1. Peníze 642 246 595 427 
C.IV.2. Účty v bankách 11 693 4 623 13 130 6 444 
D.I. Časové rozlišení 533 1 014 521 164 
D.I.1. Náklady příštích období 533 1 014 521 164 
D.I.3. Příjmy příštích období 0 0 0 0 
  



 

Příloha č. 1/2 

  2 005 2 006 2 007 2 008 
PASIVA CELKEM 26 568 42 515 48 928 26 619 
A. Vlastní kapitál 8 692 10 277 11 481 8 093 
A.I. Základní kapitál 5 000 5 000 5 000 5 000 
A.I.1. Základní kapitál 5 000 5 000 5 000 5 000 
A.II. Kapitálové fondy 1 600 1 600 1 600 1 600 
A.II.1. Ostatní kapitálové fondy 1 600 1 600 1 600 1 600 
A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 604 604 604 500 
A.III.1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 500 500 500 500 
A.III.2. Statutární a ostatní fondy 104 104 104 0 
A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 890 1 488 3 073 4 381 
A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 890 1 488 3 073 4 381 
A.IV.2. Neuhrazená ztráta minulých 0 0 0 0 
A.V. Hospodářský výsledek běžného účetního období (+/-) 598 1 585 1 204 -3 388 
B. Cizí zdroje 17 564 31 862 37 091 18 118 
B.I. Rezervy 2 192 998 89 74 
B.I.1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 2 096 882 0 0 
B.I.2. Ostatní rezervy 96 116 89 74 
B.II. Dlouhodobé závazky 0 0 0 0 
B.III. Krátkodobé závazky 12 672 29 164 36 302 18 044 
B.III.1. Závazky z obchodních vztahů 11 037 21 383 8 794 15 163 
B.III.3. Závazky k zaměstnancům 584 688 633 745 
B.III.4. Závazky za sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 423 341 232 299 
B.III.5. Stát - daňové závazky a dotace 566 881 998 520 
B.III.6. Krátkodobé přijaté zálohy 19 5 240 24 719 463 
B.III.7. Dohadné účty pasivní 43 631 926 854 
B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 2 700 1 700 700 0 
B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé 1 700 700 0 0 
B.IV.2. Krátkodobé bankovní úvěry 1 000 1 000 700 0 
C.I. Časové rozlišení 312 376 356 408 
C.I.1. Výdaje příštích období 312 376 356 408 
C.I.2. Výnosy příštích období 0 0 0 0 

 



 

Příloha č. 1/3 

2005 2006 2007 2008
I.Tržby za prodej zboží 0 0 0 0
A. Náklady vynaložené na prodané zboží 0 0
+ Obchodní marže 0 0 0 0
II. Výkony 62 359 82 555 56 500 65 407
II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 62 276 71 084 46 832 84 478
II.2. Změna stavu zásob vlastní činnosti -61 11 377 9 564 -19 168
II.3. Aktivace 144 94 104 97
B. Výkonová spotřeba 46 617 70 701 46 171 54 037
B.1. Spotřeba materiálu a energie 15 057 18 938 20 056 17 680
B.2. Služby 31 560 51 763 26 115 36 357
+ Přidaná hodnota 15 742 11 854 10 329 11 370
C. Osobní náklady 13 199 13 194 12 846 14 234
C.1. Mzdové náklady 9 483 9 471 9 210 10 253
C.2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 0 0
C.3. Náklady na soc. zabezpečení a zdr. pojištění 3 377 3 389 3 327 3 679
C.4. Sociální náklady 339 334 309 302
D. Daně a poplatky 76 212 118 230
E. Odpisy dlouh. nehmotného a hmotného majetku 1 272 850 537 573
III. Tržby z prodeje dlouh. majetku a materiálu 78 4 602 2 416 10
III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 50 4 580 2 216 10
III.2. Tržby z prodeje materiálu 28 22 200 0
F. Zůstatková cena prod. dlouh. majetku a materiálu 27 1 764 330 233
F.1. Zůstatková cena prodaného dlouh. majetku 15 1 759 148 233
F.2. Prodaný materiál 12 5 182 0
G. Změna stavu rezerv a opr. položek v provozní oblasti a KNPO -141 -2 172 -1 083 -149
IV. Ostatní provozní výnosy 0 82 1 773 770
H. Ostatní provozní náklady 262 701 15 156
V. Převod provozních výnosů 284 0 0 0
* Provozní výsledek hospodaření 1 409 2 259 1755 -3127
VI. Tržby za prodej cenných papírů a podílů 0 0
J. Prodané cenné papíry a podíly 0 0
VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0 0
VII.1. Výnosy z ostatního dlouh. finančního majetku 0 0
VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 0 0
M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 0 0
X. Výnosové úroky 11 29 3 0
N. Nákladové úroky 227 160 96 26
XI. Ostatní finanční výnosy 46 58 11 5
O. Ostatní finanční náklady 33 236 198 228
* Finanční výsledek hospodaření -203 -309 -280 -249
Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 608 365 271 12
Q.1.-splatná 608 365 271 12
Q.2. -odložená 0 0
** Hospodářský výsledek za běžnou činnost 598 1 585 1204 -3388
XIII. Mimořádné výnosy 0 0
R. Mimořádné náklady 0 0
S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 0 0
S.1. -splatná 0 0
* Mimořádný hospodářský výsledek hospodaření 0 0 0 0
*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 598 1 585 1204 -3388
Výsledek hospodaření za účetní období před zdaněním (+/-) 1 206 1 950 1 475 -3 376

Výkazy zisku a ztráty,druhové členění v plném rozsahu (v celých tisících Kč)

 



 

Příloha č.2/1 

Přímý materiál
Skupina nákladů Náklad Množství Měr.j. Cena bez DPH 

(Kč/Měr.Jed.)
Cena vč. DPH 
(Kč/Měr.Jed)

Náklad bez 
DPH (Kč)

DPH Náklad celkem
včetně DPH (Kč)

 Svítidla sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl.5

A - Downlight 2x26W VVG IP44 230mm 29 ks 728,00 873,60 21 112,00 20% 25 334,40
B - Downlight 2x26W VVG IP44 230mm 50 ks 728,00 873,60 36 400,00 20% 43 680,00
C - Závěsné 2x35W IP65 EVG AL 7 ks 6 942,00 8 330,40 48 594,00 20% 58 312,80
D - Závěsné 4x24 PŘÍMÉ,NEPŘÍMÉ EVG AL 6 ks 6 977,00 8 372,40 41 862,00 20% 50 234,40
E - Závěsné 1x80W PŘÍMÉ EVG AL 33 ks 5 030,00 6 036,00 165 990,00 20% 199 188,00
F - Vestavné 1x100W QR111 4 ks 916,00 1 099,20 3 664,00 20% 4 396,80
F2 - Vestavné 2x100W QR111 2 ks 1 467,00 1 760,40 2 934,00 20% 3 520,80
G -Nástěnné 1x24W EVG AL 27 ks 5 107,00 6 128,40 137 889,00 20% 165 466,80
I - Svítidlo lištové GU10 50W 11 ks 1 639,00 1 966,80 18 029,00 20% 21 634,80
J - Nástěnné 1x35W EVG AL 3 ks 11 968,00 14 361,60 35 904,00 20% 43 084,80
K1 - Závěsné svítidlo design bílé 2x11W E27 4 ks 3 850,00 4 620,00 15 400,00 20% 18 480,00
K2 - Downlight 2x26W VVG IP44 230mm 4 ks 728,00 873,60 2 912,00 20% 3 494,40
K3 - 5000mm - 4x28,1x21,4 x spoj.kab. 1 ks 2 803,00 3 363,60 2 803,00 20% 3 363,60
K3 - 1300mm - 1x21,1x14,1 x spoj.kab. 1 ks 823,00 987,60 823,00 20% 987,60
K4 - 5000mm - 4x28,1x21,4 x spoj.kab. 1 ks 2 803,00 3 363,60 2 803,00 20% 3 363,60
K4 - 4700mm - 4x28,1x14,4 x spoj.kab. 2 ks 2 723,00 3 267,60 5 446,00 20% 6 535,20
M - Závěsné 4x14 PŘÍMÉ,NEPŘÍMÉ EVG AL 1 ks 6 734,00 8 080,80 6 734,00 20% 8 080,80
ANO - Downlight 2x26W EVG IP44 230mm EM 7 ks 2 405,00 2 886,00 16 835,00 20% 20 202,00
BNO - Downlight 2x26W EVG IP44 230mm EM 23 ks 2 405,00 2 886,00 55 315,00 20% 66 378,00
CNO - Závěsné 2x35W IP65 EVG AL EM 1 ks 8 552,00 10 262,40 8 552,00 20% 10 262,40
DNO - Závěsné 4x24 PŘÍMÉ,NEPŘÍMÉ EVG AL EM 2 ks 9 985,00 11 982,00 19 970,00 20% 23 964,00
ENO -  Závěsné 1x80W PŘÍMÉ EVG AL 15 ks 8 281,00 9 937,20 124 215,00 20% 149 058,00
K2NO - Downlight 2x26W VVG IP44 230mm 3 ks 2 405,00 2 886,00 7 215,00 20% 8 658,00
MNO - Závěsné 4x14 PŘÍMÉ,NEPŘÍMÉ EVG AL EM 1 ks 9 775,00 11 730,00 9 775,00 20% 11 730,00

Součet za svítidla: 791 176 949 411

Stavební materál

cihla CV14 1570 ks 13,20 15,84 20 724,00 20% 24 868,80

cihla CP 800 ks 6,20 7,44 4 960,00 20% 5 952,00

cihla CP - PL 600 ks 6,50 7,80 3 900,00 20% 4 680,00

škvárobetonová tvárnice A29 135 ks 31,90 38,28 4 306,50 20% 5 167,80

škvárobetonová tvárnice A14 320 ks 19,80 23,76 6 336,00 20% 7 603,20

malta SUPERTERM 150 ks 253,60 304,32 38 040,00 20% 45 648,00

malta jemná STAVOLINE 80 ks 66,80 80,16 5 344,00 20% 6 412,80

malta hrubá Stavoline 90 ks 65,20 78,24 5 868,00 20% 7 041,60

zdící malta PROFI KLINKER 120 ks 168,80 202,56 20 256,00 20% 24 307,20

lepidlo DUR 50 200 ks 90,20 108,24 18 040,00 20% 21 648,00

omítka FEINPUTS Profi ŠTUK 70 ks 173,30 207,96 12 131,00 20% 14 557,20

dlažba CONERO 150 ks 199,00 238,80 29 850,00 20% 35 820,00

obklad CICLADI BG 120 ks 349,00 418,80 41 880,00 20% 50 256,00

pisoár DOMINO 2 ks 7 230,00 8 676,00 14 460,00 20% 17 352,00

umyvadlo SEN 3 ks 3 258,00 3 909,60 9 774,00 20% 11 728,80

záchodová mísa VARIUM 5 ks 7 052,00 8 462,40 35 260,00 20% 42 312,00

umyvadlová baterie AUM 1,3 3 ks 1 355,00 1 626,00 4 065,00 20% 4 878,00

dřevo - latě a desky (bm) 7 ks 570,00 684,00 3 990,00 20% 4 788,00

Součet za stavební materiál 279 185 335 021   



 

Příloha č.2/2 

Skupina nákladů Náklad Množství Měr.j. Cena bez DPH 
(Kč/Měr.Jed.)

Cena vč. DPH 
(Kč/Měr.Jed)

Náklad bez 
DPH (Kč)

DPH Náklad celkem
včetně DPH (Kč)

 Zdroje,elektro
DULUX D 26W/830 G24D-3 FS1 166 ks 190,00 228,00 31 540,00 20% 37 848,00
DULUX D/E 26W/850 G24Q-3 FS1  46 ks 201,00 241,20 9 246,00 20% 11 095,20
FH 35W/830 HE UNV1        19 ks 84,00 100,80 1 596,00 20% 1 915,20
FQ 24W/830 HO UNV1    59 ks 98,00 117,60 5 782,00 20% 6 938,40
FQ 80W/830 HO UNV1  40 ks 98,00 117,60 3 920,00 20% 4 704,00
FH 14W/830 HE UNV1    8 ks 84,00 100,80 672,00 20% 806,40
64824FL 50W 230V GU10 FS1 11 ks 79,00 94,80 869,00 20% 1 042,80
41850 WFL ND 100W 12V G53 FS1 8 ks 355,00 426,00 2 840,00 20% 3 408,00
DEL LL 11W/827 220-240V E27 FS1 8 ks 208,00 249,60 1 664,00 20% 1 996,80

Součet za zdroje: 58 129 69 755

 Elektromateriál

CYKY 3x1,5J 1 ks 9 680,00 11 616,00 9 680,00 20% 11 616,00

CYKY 3x2,5J 1 ks 1 598,00 1 917,60 1 598,00 20% 1 917,60

Součet za elektromateriál: 11 278 13 534

 Nábytek

Obložení 123 ks 299,00 358,80 36 777,00 20% 44 132,40

Základní recepce Multifon Vegas 1 ks 88 654,00 106 384,80 88 654,00 20% 106 384,80

Otočná židle Matrix 1 ks 2 455,00 2 946,00 2 455,00 20% 2 946,00

Skříně 3 ks 40 500,00 48 600,00 121 500,00 20% 145 800,00

Sedací souprava (4+2) 1 ks 65 694,00 78 832,80 65 694,00 20% 78 832,80

Součet za nábytek: 315 080 378 096

 Izolace
URSA DF 39 6 ks 500,00 600,00 3 000,00 20% 3 600,00

Isover DOMO 7 ks 550,00 660,00 3 850,00 20% 4 620,00

Knauf Classic 039 ECOSE 10 ks 515,00 618,00 5 150,00 20% 6 180,00

URSA SF 32 4 ks 960,00 1 152,00 3 840,00 20% 4 608,00

Orsil ORSTEH 32 13 ks 365,00 438,00 4 745,00 20% 5 694,00

0,00

Součet za izolace: 17 585 21 102

 Ostatní
A, ANO, B, BNO- Polycarbon.kryt opál 106 ks 92,00 110,40 9 752,00 20% 11 702,40
C - DRŽÁK 60-80cm 16 ks 1 050,00 1 260,00 16 800,00 20% 20 160,00
F - TRAFO 210VA 2 ks 345,00 414,00 690,00 20% 828,00
F2 - TRAFO 400VA 1 ks 795,00 954,00 795,00 20% 954,00
I - LIŠTA 1OKR - STŘÍBRNÁ 2m 5 ks 1 092,00 1 310,40 5 460,00 20% 6 552,00
I - LIŠTA 1OKR - SPOJ 90° 1 ks 276,00 331,20 276,00 20% 331,20
I - LIŠTA 1OKR - KONCOVKA - PÁR 1 ks 32,00 38,40 32,00 20% 38,40
I - LIŠTA 1OKR - NAPÁJEČ 1 ks 167,00 200,40 167,00 20% 200,40
J - koncovka 3 ks 4 192,00 5 030,40 12 576,00 20% 15 091,20
J - koncovka pro napájení 3 ks 4 192,00 5 030,40 12 576,00 20% 15 091,20

Součet za ostatní: 59 124 70 949

Přímý materiál celkem 1 837 868 Kč   



 

Příloha č.2/3 

Skupina nákladů Náklad Množství Měr.j. Cena bez DPH 
(Kč/Měr.Jed.)

Cena vč. DPH 
(Kč/Měr.Jed)

Náklad bez 
DPH (Kč)

DPH Náklad celkem
včetně DPH (Kč)

Přímé mzdy

zedníci

cena práce hod. 1008 hod 130,00 131 040,00 131 040,00

příplatky 5% 1008 hod 6,50 6 552,00 6 552,00

podíly odměn 10% 1008 hod 13,00 13 104,00 13 104,00

zdravotní a soc. pojištění 1008 44,20 44 553,60 44 553,60

součet zedníci 195 249,60

pomocní dělníci

cena práce hod. 840 hod 80,00 67 200,00 67 200,00

příplatky 840 hod 4,00 3 360,00 3 360,00

podíly odměn 840 hod 8,00 6 720,00 6 720,00

zdravotní a soc. pojištění 840 27,20 22 848,00 22 848,00

součet pomocníci 100 128,00

obkladači

cena práce hod. 96 hod 132,00 12 672,00 12 672,00

příplatky 96 hod 6,60 633,60 633,60

podíly odměn 96 hod 13,20 1 267,20 1 267,20

zdravotní a soc. pojištění 96 44,88 4 308,48 4 308,48

součet obkladači 18 881,28

elektrikáři

cena práce hod. 120 hod 125,00 15 000,00 15 000,00

příplatky 120 hod 6,25 750,00 750,00

podíly odměn 120 hod 12,50 1 500,00 1 500,00

zdravotní a soc. pojištění 120 42,50 5 100,00 5 100,00

součet elektrikáři 22 350,00

instalatéři

cena práce hod. 72 hod 120,00 8 640,00 8 640,00

příplatky 72 hod 6,00 432,00 432,00

podíly odměn 72 hod 12,00 864,00 864,00

zdravotní a soc. pojištění 72 40,80 2 937,60 2 937,60

součet instalatéři 12 873,60

79 747,68

Přímé mzdy celkem 349 482,48  



 

Příloha č. 2/4 

Skupina nákladů Náklad Množství Měr.j. Cena bez DPH 
(Kč/Měr.Jed.)

Cena vč. DPH 
(Kč/Měr.Jed)

Náklad bez 
DPH (Kč)

DPH Náklad celkem
včetně DPH (Kč)

Ostatní přímé náklady

náklady vozidel

náklady na PHM obsahují náklady na PHM,opotřebení, odpisy ( vyjádřeny sazbou na km pro jednotlivá vozidla)

Ford Transit 2300 km 100,00 20 700,00 20 700,00

MAN 400 km 180,00 13 680,00 13 680,00

Traktor Zetor 100 km 100,00 2 000,00 2 000,00

součet vozidla 36 380,00

náklady strojů

Bagr Bobcat 48 hod 700,00 33 600,00 33 600,00

Elektrocentrála Honda 96 hod 63,00 6 048,00 6 048,00

míchačka 288 hod 88,00 25 344,00 25 344,00

vrtačky 4ks 20 den 230,00 4 600,00 18 400,00

míchačka ruční 28 den 290,00 8 120,00 8 120,00
součet stroje 91 512,00

odpisy stavebních strojů

Traktor Zetor rozpočteny na týdenní 7863,00

Bagr Bobcat rozpočteny na týdenní 15898,00

součet odpisy 23761,00

nájemné

půjčené lešení 15 den 570,00 8 550,00 8 550,00

kladiva Hilti 10 den 360,00 3 600,00 3 600,00

součet nájemné 12 150,00

náklady na dopravu

Ford Transit bus obsahují náklady na PHM,opotřebení, odpisy ( vyjádřeny sazbou na km pro jednotlivá vozidla)

800 km 85,00 6 120,00 6 120,00

součet náklady na dopravu 6 120,00

náklady reklamy

plátěný billboard reklamní 4x2,5m 3599,00

součet náklady reklamy 3599,00

ostraha bezp.agenturou

ostraha noční - objekt 120 hod 300,00 36 000,00 36 000,00

součet ostraha bezp.agenturou 36 000,00

znalecké posudky

Znalecký posudek k projektu 2500,00

součet znalecké posudky 2500,00

Ostatní přímé náklady celkem 212 022,00      



 

Příloha č.2/5 

Skupina nákladů Náklad Množství Měr.j. Cena bez DPH 
(Kč/Měr.Jed.)

Cena vč. DPH 
(Kč/Měr.Jed)

Náklad bez 
DPH (Kč)

DPH Náklad celkem
včetně DPH (Kč)

Výrobní režie

nepřímý materiál

oblečení pracovníků 17845,00

pomůcky pro obsluhu strojů 3459,00

ochranné pomůcky bezpečnosti práce 4479,00

čistící prostředky 2874,00

celkem nepřímý materiál 28 657,00       

náklady na provoz

provoz vysok.vozíku Desta 1190,00

provoz aut BMW obsahují náklady na PHM,opotřebení, odpisy ( vyjádřeny sazbou na km pro jednotlivá vozidla)

1500,00

odpisy Desty 4775,00

příspěvek do fondu oprav měsíc (vzhledem k počtu zakázek) 800,00

nájemné za výtah k lešení 4000,00

celkem náklady na provoz 12265,00

doprava

doprava 89632,00

celkem doprava 89632,00

Výrobní režie celkem 130554,00

VLASTNÍ NÁKLADY VÝROBY (1 až 4)

VLASTNÍ NÁKLADY VÝROBY (1 až 4) 2 529 926,28  

Správní režie

přirážka pro celkovou SR 53 005,50       

celkem správní režie 53 005,50       

53 005,50       

Odbytové náklady

příprava a předání cenové nabídky společnosti 1000,00

celkem odbytové náklady 1000,00

1000,00

ÚPLNÉ VLASTNÍ NÁKLADY VÝKONU (1 až 6)

ÚPLNÉ VLASTNÍ NÁKLADY VÝKONU (1 až 6) 2 583 931,78  

Zisk, ztráta

Zisk 128 422,00     

Cena výkonu (zakázky)
Cena výkonu (zakázky) 2 712 353,78  

ochranné pomůcky 



 

Příloha č. 3 

         
         
         
         
      

Rehabilitační ústav Hrabyně 

      
Příspěvková organizace 

      
Hrabyně 204 

 

      
747 67 

  
         
         
         
         
         

  
CENOVÁ NABÍDKA  

  
         
    

na akci: 
    

         
  

Interiér vestibulu Rehabilitačního ústavu Hrabyně,  
  

  
Hrabyně 204, 747 67 

  
         
         
 

Předkládáme Vám cenovou nabídku na výše uvedenou akci: 
 

         
  

Nabídková cena je maximální a činí: 2.735.045 Kč 
 

         
         
 

V této nabídkové ceně je obsaženo DPH. Podrobný rozpis ceny je v příloze č. 1 

         Termín zahájení prací: 1.7.2009 
     Termín ukončení prací: 31.8.2009 
     

         
         
         Ostatní podmínky jsou obsaženy v návrhu smlouvy o dílo. 

    
         
         
         
         
         
         V Opavě dne 4. února 2009 
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