
  



  

 



  

 



  



  

Anotace 

Cílem diplomové práce „Řízení nákladů ve vybrané společnosti“ je provést analýzu nákladů 

ve vybrané společnosti a navrhnout opatření vedoucí ke sníţení nákladů. Teoretická část je 

věnována především nákladům, analýze nákladů, přiráţkové kalkulaci a ekonomické struktuře 

podniku. V praktické části je provedena analýza nákladů společnosti LIFT SERVIS, s. r. o. 

se zaměřením na efektivnost a rentabilitu nákladů pomocí ukazatelů hospodárnosti nákladů 

společnosti jako celku, ale také jednotlivých středisek společnosti. Dále je představen 

kalkulační systém společnosti, srovnání rozvrhové základny a návrh změny rozvrhové 

základny. 

Annotation 

The aim of this thesis „Management costs in selected company“ is to carry a cost analysis 

in a selected company and to draw measures leading to cost reduction. The theoretical part 

mainly deals with costs, cost analysis, absorbing costing, and economic structure 

of an enterprise. The practical part presents the cost analysis of the company LIFT SERVIS, 

s. r. o. with a view to cost effectiveness and profitability using cost economy indicators both 

of the company as a whole and of the particular accounting centres of the company. 

Moreover, the thesis indicates the costing system of the company, the comparison of cost-

allocation base and the suggestion for cost-allocation base changes. 
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Úvod 

Všechna rozhodnutí v lidském ţivotě a zvláště ta, která jsou ekonomického charakteru, 

vychází ze srovnání přínosů určitého rozhodnutí a prostředků na něj vynaloţených. 

V ekonomice podniku je pouţíván pro tyto vynaloţené prostředky termín náklady. 

Obstát v neustále rostoucí konkurenci na trhu výrobků je pro podnik čím dál sloţitější. 

Úspěch podniku závisí na mnoha faktorech, a to jak vnějších, tak vnitřních. Existuje mnoho 

cest k dosaţení úspěchu. Jako hlavní a nejdůleţitější předpoklad úspěšného fungování firmy 

bych uvedla efektivní řízení jejich nákladů. Moderní ekonomické teorie z oblasti podnikového 

hospodářství nabízí značné mnoţství metod řízení nákladů. Je však třeba vybrat tu, která 

nejlépe odpovídá charakteru společnosti a její činnosti. Na výběru správné metody je totiţ 

v konečném důsledku závislá účinnost či neúčinnost snah managementu náklady sledovat, 

analyzovat a řídit. 

Vnitropodnikové účetnictví je jedním ze základních nástrojů sledování, řízení 

a rozhodování managementu. Pomáhá především efektivně řídit náklady, tvořit ceny 

a hodnotit jednotlivá pracoviště. Správně vedené vnitropodnikové účetnictví pomáhá 

produktivitu firmy měřit a zvyšovat. K tomu mu pomáhá kombinace sledování naturálních 

a ekonomických veličin, které popisují děje v podniku, analýza těchto veličin a z ní 

vyplývajících doporučení. K důleţitým nástrojům vnitropodnikového účetnictví patří také 

kalkulace.    

Cílem této práce je, po dohodě se společností, zaměřit se na efektivnost a rentabilitu 

nákladů pomocí ukazatelů hospodárnosti nákladů nejen společnosti jako celku, ale také 

jednotlivých středisek a zabývat se otázkou moţného zpřesnění stávající kalkulace aplikací 

jiné rozvrhové základy, neţ jakou volí firma. Jelikoţ společnost počítá kalkulaci min. 

1x za půl roku, byly podklady pro zpracování této diplomové práce zpracovávány 

a hodnoceny v návaznosti na tuto skutečnost. 
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1 Teoretická část 

1.1 Teorie nákladů 

K nákladům upíná pozornost převáţná část podnikatelské sféry. Dokonalá znalost 

nákladů spolu se zjištěním příčin, které působí na jejich výši, jsou pro úspěšné vedení podniku 

nezbytné. [8] Náklad je abstraktní pojem, nelze se ho dotknout, je něčím, co jsme si pořídili 

pro budoucí prospěch.  

Náklady jsou peněţním vyjádřením spotřeby (i opotřebení) práce ţivé i zvěcnělé. 

Náklady jsou tedy peněţním vyjádřením spotřeby a opotřebení výrobních faktorů. 

V podnikové praxi hrají náklady významnou úlohu. To je důvod, proč řada manaţerských 

rozhodnutí musí vycházet z analýzy skutečně vynaloţených nákladů. [1]  

Náklady jsou jednou ze základních ekonomických kategorií, která by měla být obsahově 

správně vnímána, vyuţívána v různých aspektech podnikatelského procesu přeměny 

vstupních ekonomických zdrojů v poţadované výkony. Současně by však měla být i důsledně 

analyzována pro účely racionálního řízení a rozhodování podnikatelských subjektů. [1]
1
 

Ve finančním účetnictví představují náklady skutečně spotřebované hodnotově 

vyjádřené ekonomické zdroje, které se staly součástí prodaných výkonů. Jedná se o takové 

pojetí, ve kterém jsme schopni na základě účetních dokladů přesně stanovit jejich úroveň 

a zatřídění dle závazných předpisů. [5] 

Pro manaţerské účetnictví je nezbytné náklady posuzovat z hlediska potřeb interních 

uţivatelů. Řídící pracovníci, jako interní uţivatelé účetních informací, povaţují náklady 

za vynaloţené hodnotově vyjádřené ekonomické zdroje bezprostředně spojené s výkony 

podnikatelského procesu. Náklady se vymezují v manaţerském účetnictví jako účelná 

a účelová spotřeba ekonomických zdrojů v hodnotovém vyjádření. Je na ně nahlíţeno ze dvou 

aspektů, a to účelovosti a účelnosti. Účelovost je zdůrazňovaná jako cílové zaměření kaţdého 

vynaloţení nákladů, kdy určitý konkrétní výkon vystupuje jako konečná příčina vzniku 

vynaloţených nákladů. Účelnost vyjadřuje ekonomickou přiměřenost a racionalitu 

vynaloţených nákladů, uţitečnost a ekonomickou potřebnost mnoţství výkonů. [5] 

                                                 
1
 Weetman, P., Management Accounting, Harlow, Pearson Education Limited, 2006, ISBN 978-0-273-70199-6, 

str. 38 
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Ze souvislosti mezi náklady a výkony vyplývají důleţité vztahy racionality, a to: 

- snaha o poskytnutí či poskytnutí poţadovaného druhu a mnoţství výkonů 

s minimálními náklady,   

- snaha o dosaţení maximálního objemu poţadovaných výkonů z daného mnoţství 

nákladů. [5]
2
 

Pro řízení a kontrolu podnikatelského procesu, který přeměňuje vstupní ekonomické 

zdroje na výkony určené pro zákazníka, je třeba náklady určitým způsobem třídit, 

zaznamenávat a vyuţívat v různých rozhodovacích situacích na všech úrovních řízení. [17]   

Abychom mohli náklady řídit a tím zvyšovat hospodárnost, musíme je podrobněji třídit. 

To lze provést podle řady hledisek. V podniku náklady třídíme podle druhů – druhové třídění 

nákladů, podle účelu – účelové třídění nákladů, a to podle útvarů či výkonů, dále podle 

závislosti nákladů na změnách objemu výroby – podle variability nákladů, podle původu 

spotřebovaných vstupů – prvotní náklady (externí náklady) a náklady druhotné (interní 

náklady), podle podnikových funkcí, podle činností apod. [16] 

 

                                                 
2
 HEITGER, D. L., MOWEN, M. M., HANSEN, D. R. Fundamental Cornerstrones of Managerial Accounting. 

Quebec, Cengage Learning, 2007, ISBN 13: 978-0-324-65869-9, str. 95 
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1.2  Třídění nákladů 

1.2.1 Druhové třídění nákladů  

Základním hlediskem členění nákladů je členění nákladů podle druhu. Druhové třídění 

nákladů vychází z výrobních faktorů – práce (osobní náklady), hmotný investiční majetek 

(odpisy), materiál (spotřeba materiálu, energie atd.). [2]   

Náklady podle druhů lze rozdělit do následujících skupin: [12] 

- Provozní náklady – spotřeba materiálu, spotřeba energie, ostatní sluţby (opravy 

a udrţování majetku, přepravné, cestovné), osobní náklady (mzdové náklady, 

sociální pojištění, sociální náklady), daně a poplatky (daň z nemovitostí, daň 

silniční, ostatní nepřímé daně a poplatky), odpisy nehmotného a hmotného 

investičního majetku a materiálu, rezervy a opravné poloţky k provozním 

nákladům, ostatní provozní náklady; 

- Finanční náklady – prodané cenné papíry a vklady, úroky, tvorba rezerv 

na finanční náklady, ostatní finanční náklady, daň z příjmů za běţnou činnost, 

- Mimořádné náklady – manka a škody, tvorba rezerv, ostatní mimořádné náklady, 

tvorba opravných poloţek; 

- Daně z příjmů z mimořádné činnosti.  

Podle Synka [16] druhové členění nákladů znamená jejich soustředění do stejných 

skupin spojených s činností jednotlivých výrobních faktorů a toto třídění odpovídá na otázku 

„Co bylo spotřebováno“. Mezi základní nákladové druhy řadí: [16] 

- spotřebu – surovin, materiálů, paliv a energie, provozních látek, 

- odpisy – budov, strojů, výrobních zařízení, nástrojů, nehmotného investičního 

majetku, 

- mzdové a ostatní osobní náklady – mzdy, platy, provize, sociální a zdravotní 

pojištění, 

- finanční náklady – pojistné, placené úroky, poplatky apod., 
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- náklady na externí sluţby – opravy a udrţování, nájemné, dopravné, cestovné.  

Druhové třídění nákladů není důleţité pouze pro finanční účetnictví. Lze ho vyuţít také 

pro finanční analýzy (výpočet zisku, analýzy dílčích nákladovostí atd.). Nákladové druhy 

představují externí náklady. Jsou to náklady prvotní, které vznikají stykem podniku s jeho 

okolím (např. spotřeba materiálu) nebo s jeho zaměstnanci (mzdové náklady). Jsou to však 

také náklady jednoduché, jelikoţ je nelze dále členit.  

1.2.2 Účelové třídění nákladů  

Účelové třídění nákladů se pouţívá dvojí – třídění podle útvarů a třídění podle výkonů. 

Vnitropodnikovým útvarem jsou střediska. Cílem vybudování nové ekonomické struktury 

v duchu controllingu je definování nákladových středisek jako elementárních jednotek této 

ekonomické struktury, coţ by mělo vést k následujícím efektům: 

- jasné stanovení vztahů mezi základními prvky nákladového systému, 

- zachycení nákladů na místě vzniku a dle příčiny vzniku, 

- zvýšení přesnosti a zavedení nových kalkulačních postupů, a to jak na úrovni 

skutečných kalkulací, tak plánovaných kalkulací, 

- zavedení motivačních prvků a odpovědnosti na úrovni základních ekonomických 

jednotek. 

Při vytváření nové ekonomické struktury podnikatelského subjektu musí být dodrţeny 

čtyři základní principy, které jsou dále ovlivněny velikostí podniku, výrobními postupy, 

poţadovanou přesností kalkulací, strategií, organizačním uspořádáním podskalského subjektu 

apod. 

1. Homogenita – elementy nákladového střediska se musí stejnoměrně podílet 

na vzniklých nákladech na nákladovém středisku (musí docházet ke stejnoměrnému 

vytíţení strojů, pracovníků, pracovišť) 

2. Ohraničení – kaţdému středisku musí být zcela jednoznačně přiřazen prostor, 

dlouhodobý hmotný i nehmotný majetek a musí existovat moţnost účtování vzniklých 

nákladů 
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3. Vztaţná veličina – pro kaţdé nákladové středisko je moţné určit měřítko tam 

vzniklých nákladů v podobě jedné nebo více vztaţných veličin, přičemţ vzniklé 

náklady se chovají proporcionálně k definované vztaţné veličině 

4. Odpovědnost – nákladové středisko musí tvořit samostatnou oblast odpovědnosti 

s jasně definovaným vedoucím. 

Dle podnikových funkcí a odpovědnostních okruhů nákladových středisek je moţné 

na úrovni podniku rozlišit vedlejší (pomocná) nákladová střediska a hlavní nákladová 

střediska. Rozhraním pro členění je vztah nákladového střediska ke zhodnocovacímu procesu.  

Základním rysem vedlejších nákladových středisek je skutečnost, ţe předávají svoje 

výkony (současně jimi zatěţují odebírající středisko) jiným střediskům. Odběratelem jejich 

výkonů není však výrobek, zakázka nebo sluţba. Vedlejší nákladová střediska mají obsluţný 

charakter a jejich primární úlohou je být nápomocným pro zajištění plynulého chodu výroby. 

Jejich činnost je zaměřena interně. Většina jimi produkovaných výkonů je směrována 

ostatním pomocným nebo hlavním nákladovým střediskům. Podílejí se na realizaci zakázky 

jen výjimečně, většinou v případech jejich nedostatečného vytíţení pro vnitřní odběratele. 

Hlavní nákladové středisko předává svůj výkon přímo na výrobek, zakázku či sluţbu. 

Na výrobním procesu se podílí přímo, popřípadě zabezpečuje hospodaření s materiálem, 

správu a odbyt. Jeho výkony jsou následně přeúčtovány na příslušné výrobky, zakázky, 

sluţby, výjimečně na některé pomocné středisko.  

V případě, ţe výrobní středisko vyrábí více druhů výrobků, je nutné sledovat přímé 

náklady i podle jednotlivých kalkulačních jednic. Jen tak lze zajistit podklady pro sestavování 

výsledných kalkulací.  

1.2.2 Členění nákladů podle kalkulačních položek  

Přiřazování nákladů ke konečným nebo dílčím výkonům se nazývá kalkulační členění 

nákladů. Kalkulační členění nákladů lze označit jako zvláštní typ účelového členění nákladů. 

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

specifikován (tj. ke kalkulační jednici) a z hlediska praktických početně technických 
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moţností, jak přiřadit náklady konkrétnímu výkonu, lze opět rozlišit dvě základní skupiny 

nákladů: [7]
3
 

- přímé náklady – náklady, vynaloţeny v souvislosti s konkrétním výkonem 

či střediskem, kterému lze tyto náklady bezprostředně přiřadit (spotřeba materiálu, 

který vchází přímo do výrobku, mzdové náklady pracovníka, který pracuje pouze 

na jednom výrobku, odpis zařízení specializovaného pouze na jeden výrobek atp.) 

- nepřímé náklady – vztahují se k několika výkonům či střediskům. Jsou jimi proto 

přiřazovány pomocí rozvrhových základen neboli klíčů (správní náklady, mohou 

to být i náklady, které jsou společné pro více výkonů podniku).  

Podobným členěním je členění na: 

1. jednicové náklady – příčinně vyvolány konkrétní jednicí výkonu. Stanovují se poměrně 

snadno pomocí norem spotřeby. Lang  uvádí základní přehled jednicových nákladů:  [10] 

- jednicový výrobní materiál – suroviny, nakoupené díly, polotovary 

- jednicové mzdy – mzdové náklady, které vznikají bezprostředně při výrobě 

produktů a u kterých existuje příčinný vztah mezi výrobou produktu a časem 

k tomu vyuţitým 

- zvláštní jednicové náklady – ostatní náklady, které jsou přímo přiřaditelné výkonu 

(náklady na návrhy, nákresy konkrétního kusu apod.) 

- zvláštní jednicové náklady odbytu – jednicové náklady vzniklé v rámci odbytu 

(provize obchodního zástupce, speciální balení, náklady na přepravu konkrétního 

kusu aj.)  

2. reţijní náklady – souvisí s technologickým procesem jako celkem a nemění se přímo 

úměrně s počtem provedených výkonů. Stanovují se rozpočtem nákladů zpravidla 

pro určité časové období či pro určitý předpokládaný objem výkonů za toto období 

(náklady na otop podle vytápěné kubatury, mzda mistra za měsíc apod.).  

                                                 
3
 HRADECKÝ, M., KRÁL, B., Řízení režijních nákladů, PRAHA: Prospektrum, spol. s r. o.,. 1995, ISBN 80-

7175-025-5, str. 16 - 17 
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Výkonu nelze tyto náklady přičíst přímo, ale musí se alokovat nepřímo, coţ lze provést 

přičítáním rozvrhem zvolené základny. Poţadovaná základna musí mít především tyto 

rysy: [6]
4
 

- měla by to být veličina, k níţ mají rozvrhované náklady v maximální míře vztah 

příčinné souvislosti z hlediska jejich celkové výše a změn 

- měla by být dostatečně velká, aby malé výkyvy v jejím rozsahu nezpůsobily 

nadměrné výkyvy v rozvrhovaných nákladech na kalkulační jednici 

- poměr mezi rozvrhovou základnou a rozvrhovanými náklady by měl být relativně 

stálý, takţe by mezi nimi existovala proporcionalita, 

- měla by být jednoduchá a snadno zjistitelná a kontrolovatelná. 

Nejčastěji se setkáváme s těmito skupinami reţijních nákladů: 

- výrobní reţie – náklady vzniklé ve výrobě (spotřeba reţijního materiálu, spotřeba 

energie, reţijní mzdy ve výrobě (mzda mistra, mzdy pracovníků údrţby apod.), 

odpisy majetku pouţívaného v rámci výroby), 

- správní reţie – náklady na řízení a správu podniku, 

- odbytová reţie – reţijní náklady, které vznikají v souvislosti s odbytem (náklady 

na propagaci, provoz prodejny, mzdy a ostatní osobní náklady pracovníků odbytu). 

Pokud bychom chtěli tyto dvě skupiny srovnat, pak přímými náklady jsou náklady 

jednicové a část výrobní, zásobovací a prodejní reţie, která souvisí s konkrétním výkonem. 

Nepřímými náklady je zbývající část nákladů středisek hlavní výroby a ostatní reţijní 

náklady. Podniková praxe (občas také odborná literatura) však často nedostatečně rozlišuje 

třídění nákladů v kategoriích jednicové – přímé a reţijní – nepřímé a obvykle tyto pojmy 

pouţívá jako synonyma. [11]
5
 

V minulosti tvořily nepřímé náklady zlomek celkových nákladů. V současné době 

se naopak poměr přímých nákladů sniţuje a zaznamenáváme růst nepřímých nákladů 

                                                 
4
 HRADECKÝ, M., KONEČNÝ, M., Kalkulace pro podnikatele, PRAHA: ASPI, a. s. 2003, ISBN 80-7175-119-

7, str. 59 
5
 Lazar J., Manažerské účetnictví kontrola a řízení nákladů v praxi, GRADA Publishing, spol. s r o., ISBN 80-

7169-985-3, str. 19 



9 

 

v poměru k celkovým nákladům. Tento trend je logická odezva na změnu v celosvětové 

ekonomice. Tlak konkurenceschopnosti výroby nutí k vývoji nových technologií, které mají 

za úkol zabezpečit efektivnější výrobu, flexibilitu nabídky a dostatečnou kapacitu výroby. 
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1.3 Kalkulace 

V dnešní době je za nestarší a také nejčastěji pouţívaný nástroj hodnotového řízení 

kalkulace. Kalkulaci je moţné definovat jako přiřazení nákladů, zisku, marţe nebo také ceny. 

Kaţdá z těchto veličin je totiţ na kvantifikaci nákladů zaloţena. Sestavování kalkulací 

komplikuje problém rostoucího podílu reţijních nákladů, u kterých je jejich přiřazení výkonu 

často problematické. Jednotlivé typy kalkulačních metod se většinou liší způsobem alokace 

reţijních nákladů a účel, jemuţ tato kalkulace bude slouţit. Existuje několik variant 

nákladových kalkulací, které se liší způsobem svého uplatnění v podniku:[13]
6
 

- předběţná kalkulace – v okamţiku jejich sestavování nemáme ještě k dispozici 

informace o tom, jaký objem vstupů určitý výrobek nebo sluţba spotřebovala. 

Do určité míry se jedná o odhad budoucích nákladů na nákladový objekt. V rámci 

této kalkulace někdy rozlišujeme propočtovou kalkulaci (odhad budoucích nákladů 

u nových výrobků nebo zpracování cenových nabídek), plánovou kalkulaci 

(detailnější neţ propočtová kalkulace, vychází z relativně přesného odhadu 

spotřeby vstupů, slouţí především pro přesné plánování operací), 

- výsledná kalkulace – sestavuje se pro zpětné hodnocení hospodárnosti (posouzení 

toho, zda skutečná výše spotřebovaných vstupů odpovídá odhadu, který byl 

proveden před začátkem procesu), můţe plnit funkci určitého kontrolního prvku, 

- operativní kalkulace – sestavuje se především v průběhu výroby série výrobků 

hlavně proto, aby dokázala reflektovat změny ve výši přímých nákladů, které byly 

způsobeny např. změnou postupů, nastavením stroje 

Ve firemní praxi se často vyuţívá více typů nákladových kalkulací, které se pouţívají 

k různým účelům a tyto kalkulace tvoří kalkulační systém. 

Nejrozšířenějším konceptem pouţívaným pro kalkulaci nákladů výkonů je přiráţková 

kalkulace, která je někdy označována jako zakázková kalkulace a patří do kalkulací plných 

nákladů. Mezi její hlavní přednosti patří její široká vyuţitelnost v heterogenní výrobě a také 

značná jednoduchost. Přiráţková kalkulace kalkuluje výši reţijních nákladů odpovídajících 

určitému výkonu na základě rozvrhové základny a pomocí ní vyjádřeného přepočítacího 

                                                 
6
 POPESKO, B., Moderní metody řízení nákladů, Praha: GRADA Publishing, a. s., ISBN 978-80-247-2974-9, 

str. 56 
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koeficientu, označovaného jako reţijní přiráţka. [6] Určení rozvrhové základny je základem 

pro přiřazení nákladů. Hradecký s Konečným [7] uvádí, ţe rozvrhová základna by měla být 

veličina, k níţ mají rozvrhované náklady v maximální míře vztah příčinné souvislosti 

z hlediska jak jejich výše, tak jejich změn. Měla by být dostatečně velká, aby malé výkyvy 

v jejím rozsahu nezpůsobily nadměrné výkyvy v rozvrhovaných nákladech. Měla by také být 

jednoduchá, snadno zjistitelná i kontrolovatelná, shodná pro předběţné i výsledné kalkulace. 

Pouţití rozvrhové základny, která nemá vztah s rozvrhovanými reţijními náklady, způsobuje, 

ţe náklady jsou alokovány nepřesně.  Mezi nejčastěji pouţívané rozvrhové základny patří 

jednicové mzdy, jednicový materiál, součet jednicových mezd a jednicového materiálu, 

jednicové hodiny, strojní hodiny, výrobní náklady, kombinace dvou i více výše uvedených 

poloţek. [7] 

Přiráţková kalkulace je stanovena procentem, které zjistíme jako podíl reţijních 

nákladů na nákladový druh zvolený za rozvrhovou základnu 

100%
obdobízazákladnarozvrhová

obdobízanákladyrežijní
režie  [13] 

Postup při výpočtu reţijní přiráţky v % 

1. Nejdříve se zjistí rozvrhová základna na celý objem výroby v peněţních jednotkách 

(za všechny výrobky) 

2. Vypočítá se reţijní přiráţka v %, která vyjadřuje poměr reţijních nákladů ke zvolené 

rozvrhové základně 

Režijní přirážka v %  = 

rozpočtované režijní náklady v Kč 

za období × 100   [13] 

rozvrhová základna v Kč za období 

3. Vypočítá se podíl reţijních nákladů na kalkulační jednici v Kč 

Režijní náklady 

na jednici v Kč 
= 

režijní přirážka  

v % 
× 

rozvrhová základna  

na jednici v Kč 

 

    

[13] 

100  
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Postup při výpočtu reţijní sazby v % 

1. Zvolí se rozvrhová základna na celý objem výroby v naturálních jednotkách 

(za všechny výrobky) – např. v strojních hodinách, opracovaných hodinách 

2. Vypočítá se reţijní sazba v Kč, která připadá na naturální jednotku (např. odpracované 

hodiny) 

Režijní sazba v Kč na 1 hodinu  = 

rozpočtované režijní náklady v Kč 

za období 
[13]   

naturální rozvrhová základna za 

období (v h)  

3. Vypočítají se reţijní náklady v Kč na kalkulační jednici 

Režijní náklady na jednici v Kč  =  režijní sazba v Kč/h  ×  počet hodin na jednici [13] 

 

Nevýhodou je, ţe stejná zúčtovací přiráţka se pouţívá i pro změněné objemy výkonů 

a tím dochází k chybnému rozvrhu reţijních nákladů (např. při větším objemu výkonů se 

rozvrhuje větší část reţie a tím se na jednotku produkce přenášejí větší reţijní náklady, neţ 

jsou ve skutečnosti). Je to statická kalkulace. Druhým problémem je, ţe přiřazení např. podle 

přímých mezd nemusí být správné. Řešíme to zpřesňováním kalkulací zaváděním více 

rozvrhových základen a přiráţek.   

Lang rozlišuje dva druhy přiráţkové kalkulace: [10]
7
 

- souhrnná přiráţková kalkulace znamená, ţe jsou nepřímé náklady přiřazeny 

souhrnně za určité období, vychází ze stejného poměru jednicových a reţijních 

nákladů, 

- diferovaná přiráţková kalkulace se pouţívá při alokování reţijních nákladů 

s odvoláním na vţdy relevantní nákladový druh. Známe přímé náklady 

jednotlivých středisek a ke kaţdému z nich máme různou reţijní přiráţku. Čím víc 

jsou jednicové náklady rozčleněny a nepřímé náklady rozděleny podle 

                                                 
7
 Lang H., Manažerské účetnictví – teorie a praxe, GRADA Publishing, spol. s r o., ISBN 80-7169-985-3, str. 

156 
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nákladových středisek, tím má získaná přiráţková sazba vyšší vypovídací 

schopnost.  
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1.4 Ekonomická struktura podniku 

Kaţdý podnik je rozčleněn nejen ve smyslu řídicího systému hierarchickou 

strukturou, ale vytváří také ekonomickou strukturu. Pod pojmem ekonomická struktura 

je moţné si představit strukturu odpovědnostních středisek jako útvarů, jejichţ větší 

či menší část zainteresovanosti je orientována na hodnotové výsledky. Jednotlivé typy 

středisek jsou pak v podniku spojeny například vnitropodnikovými výkony, 

vnitropodnikovou cenou převáděných zásob a meziproduktů a zatíţením některých 

rozpočtenými náklady. 

Z hlediska míry a uplatňování pravomoci a odpovědnosti můţeme rozlišit šest 

základních typů středisek: [17]
8
 

1. Nákladové středisko 

Nákladové středisko je nejniţším útvarem, za který se zjišťují náklady z hlediska 

odpovědnosti. Pro středisko (resp. jeho pracovníky) jsou stanoveny rozpočty 

ovlivnitelných nákladů, které jsou pak předmětem kontroly. Kontrola probíhá dvojím 

způsobem: [17] 

- porovnáním skutečných nákladů s tzv. pevným rozpočtem (vyuţívá se zejména 

u reţijních nákladů správního charakteru). Předmětem přepočtu jsou pouze 

variabilní náklady, vyjádřené k jednotce měřitelné aktivity a fixní náklady jsou 

uznány v rámci stanoveného limitu; 

- porovnání skutečných nákladů s předem stanovenými (rozpočtovými) náklady, 

které jsou přepočteny na skutečný výkon střediska. Přepočítávají se veškeré 

náklady střediska. 

Hmotná zainteresovanost nákladových středisek je zpravidla vázána na úspory 

skutečných nákladů ve srovnání s rozpočtem. Čím přesnější jsou předem stanovené 

náklady, tím obtíţněji se dosahuje jejich úspora a naopak normální je jejich překročení. 

                                                 

[1] 8
 VALICOVÁ, A., Manažerské účetnictví-distanční studijní opora, Slezská univerzita v Opavě, OPF 

v Karviné, 2006, ISBN 80-7248-374-9, str. 110-112 
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Proto se často v rozpočtu rozpočtuje i určitá částka na zdůvodnitelné překročení 

nákladového úkolu. 

2. Ziskové středisko 

Pracovníci event. vedoucí ziskových středisek zodpovídají jak za náklady, tak 

za výnosy (tedy i za střediskový zisk). Vedoucí ziskového střediska tedy musí mít 

pravomoc ovládat činitele, které na náklady a výnosy působí. Pracovníci tohoto typu 

útvaru nemají zpravidla pravomoci, které se týkají rozhodování o investicích. [7] 

Hmotná zainteresovanost ziskových středisek se váţe většinou na dodrţení výše 

rozpočtovaného zisku, případně jeho překročení. Také v tomto případě rozpočet zisku 

musí být ve shodě s pravomocí a odpovědností vedoucího střediska.  Příkladem 

ziskového střediska můţe být odbytový útvar výrobního podniku a útvary výrobních, 

pomocných a obsluţných činností, které jsou oprávněny část svých výkonů poskytovat 

i externím odběratelům. Jako zisková můţe však být koncipována i výrobní střediska 

např. v případě, ţe se jedná o místně odloučené provozy od hlavních výrobních 

kapacit. [17] 

3. Rentabilní středisko 

Rentabilní středisko odpovídá jak za náklady, tak i za výnosy, ale do jisté míry 

i za výši střediskem vázaného pracovního kapitálu. Tento typ střediska bývá pouţíván 

zejména u výše hierarchicky postavených výrobních a jiných útvarů, kde odpovědní 

pracovníci ovlivňují zejména výši výrobních a vnitropodnikových zásob například 

materiálu, nedokončené výroby, výrobků, polotovarů vlastní výroby a další. V případě, 

kdy se jedná o provozy s uzavřeným reprodukčním cyklem, pak odpovídá i za výši 

pohledávek a krátkodobých závazků, které vznikají vůči obchodním partnerům. [7] 

Příkladem střediska je provoz, který zajišťuje ucelenou část výrobního programu, 

místně odloučené závody, které se zabývají nejen výrobou, ale i prodejem doplňkových 

produktů podniku. U tohoto typu střediska je klíčovou otázka pravomoci o obnově 

a inovacích dlouhodobého majetku. Zásadní otázky investičního rozvoje si ponechává 

v pravomoci vrcholné vedení podniku, popřípadě vlastníci. [17] 

Hmotná zainteresovanost těchto útvarů se váţe k dosaţené rentabilitě vázaného 

kapitálu, jehoţ výši středisko ovlivňuje.  
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4. Investiční středisko 

Vedoucí pracovník investičního střediska má ve své pravomoci rozhodování také 

o pořizování investic, coţ se můţe projevit dvěma problémy: [17] 

- pokud současný vývoj v určité sféře podnikání není v souladu s budoucími trendy, 

můţe se stát, ţe rozhodování o investičních záměrech, které je vedeno z úrovně 

a v zájmu této sféry podnikání, můţe konzervovat neţádoucí vývoj 

v neperspektivních oblastech 

- hmotná zainteresovanost by měla být vázána k investovaným prostředkům, jejichţ 

výši útvar ovlivňuje. Ukazatel ekonomické efektivnosti má však přiměřenou 

vypovídací schopnost pouze v delších časových intervalech, v krátkodobém 

horizontu můţe být tento typ hmotné zainteresovanosti brzdou pro realizaci 

investic, protoţe v době realizace hmotných investic zisk klesá nebo stagnuje. 

Vloţené prostředky, k nimţ se rentabilita měří, se skokově zvyšují a dochází 

k dočasnému poklesu rentability. Proto otázce časového horizontu jednotlivých 

hodnotících kritérií je třeba věnovat zvýšenou pozornost. 

Příkladem investičního střediska je kromě vrcholného vedení podniku závod, 

odpovědný za finalizaci vyčleněné části podnikatelského procesu podniku. 

5. Výnosové středisko 

Jedná se o analogii nákladového střediska, ovšem vztahující se k oblasti výnosů. 

Liší se však od něj tím, ţe svou činností ovlivňuje zejména výši výnosů z prodeje. 

V podniku zpravidla výnosové středisko nemá pravomoci určovat cenu výrobků, zboţí 

a sluţeb, protoţe to je v kompetenci marketingového oddělení firmy. Primární zájem je 

orientován na maximální objem prodeje. 

Většinou tyto útvary neovlivňují ani výši pořizovacích a vlastních nákladů 

prodaných výkonů, a proto není účelné je ustanovit jako zisková střediska. Řada 

výnosových středisek je proto řízena zároveň i jako střediska nákladová. 

Příkladem výnosového střediska je podnikový útvar prodeje výrobků, který 

ovlivňuje výši výnosů tím, jakým způsobem zabezpečuje jednání s odběrateli, prodejními 

odděleními obchodních domů apod. [17] 
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Hmotná zainteresovanost pracovníků výnosového střediska je vázána jednak na růst 

výnosů z prodeje, jednak na úsporu ovlivnitelných zejména reţijních nákladů. 

6. Výdajové středisko 

Výdajové středisko má určité charakteristiky, které jsou blízké nákladovému 

středisku. Jeho pracovníci však odpovídají nikoliv za náklady, které souvisí s běţným 

časovým obdobím, ale za výdaje, u nichţ se předpokládá, ţe budou přinášet podniku 

prospěch teprve v budoucnosti. Takové výdaje nelze tudíţ vztahovat k dosaţeným 

výnosům běţného období nebo k přepočteným předem stanoveným nákladům. [17] 

Příkladem výdajového střediska mohou být útvary technického rozvoje, reklamy, 

střediska, která odpovídají za vzdělávání zaměstnanců a další. Jejich pracovníci jsou 

motivováni za dodrţení limitu účelově vymezených výdajů a na měřitelných 

dlouhodobých efektech, které mohou být chápány jako důsledky koncepčně 

vynakládaných výdajů. 
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1.5 Využití finančních a hodnotových kritérií v řízení středisek 

Pro řízení vnitropodnikového procesu mají význam: [17] 

- výkonový pohled, který je primárně zaměřený na zobrazení vztahu hodnotových 

veličin k jednotlivým výrobkům, pracím a sluţbám, 

- odpovědnostní pohled, který sleduje průběh hodnotových kritérií z hlediska 

středisek, která odpovídají za jejich vznik, 

- pohled zobrazující náklady procesů, činností a dílčích aktivit. 

Kvalitní odpovědnostní řízení vyţaduje rozčlenit hodnotová kritéria nikoliv podle 

vztahu k výkonům, procesům nebo místa vzniku, ale podle toho, zda středisko ovlivňuje 

jejich výši a odpovídá za jejich vznik. [1] Náklady zúčtované na středisko je tedy nutné 

vyjmout z odpovědnosti tohoto střediska v případě, pokud středisko výši nákladů 

neovlivňuje (pracovníci střediska jsou zainteresování na úsporách pouze vybraných 

nákladových poloţek). Dále je zapotřebí vyjmout z odpovědnosti střediska náklady, které 

v něm byly vynaloţeny, kdyţ útvar odstraňoval neplánované odchylky, které byly 

vyvolány činností jiného útvaru (přijetí materiálu niţší kvality, které vyvolá dodatečné 

úpravy). Naopak je nutné náklady odpovědnostního střediska zvýšit, pokud jeho činnost 

vedla ke sníţení výnosnosti vloţeného kapitálu nebo ke zvýšení finančního rizika, 

a to i v případě, kdy se v konečném důsledku neprojevil růst nákladů za podnik jako 

celek. 

Odlišné formy hodnotového řízení středisek se projevují nejvýrazněji ve způsobu 

oceňování jejich výkonů, tedy tak, jak jsou koncipovány jejich střediskové výnosy. 

Nástrojem ocenění výkonů středisek jsou tzv. vnitropodnikové ceny. Vnitropodnikové 

ceny není termín, který by přesně vyjadřoval podstatu, metody a cíle ocenění 

vnitropodnikových výkonů. Zásadní obsahová odlišnost mezi vnitropodnikovou a trţní 

cenou vyplývá z nestejné úrovně, na níţ je uznána účelnost prováděného výkonu.  

Vnitropodniková cena by měla působit motivačně na pracovníky odpovědnostních 

středisek při jejich chování a rozhodování, měla by fungovat jako měřítko činnosti 

střediska a měla by odráţet úroveň pravomocí a odpovědnosti střediska. 
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Vnitropodnikový výsledek hospodaření vyjadřuje odpovědnost a ovlivnitelnost 

nákladů a výnosů ve vztahu k odpovědnostním střediskům. Můţe vystupovat ve dvou 

základních obsahových vymezeních: [17] 

- v decentralizovaném přístupu k odpovědnostnímu řízení je hospodářský výsledek 

koncipován jako měřítko efektu s cílem vyjádřit příspěvek střediska k celkovému 

zisku podniku. Tímto způsobem se vyjadřuje výsledek hospodaření těch útvarů, 

které mají značný podíl pravomoci a odpovědnosti, pouţívá se zejména 

u ziskových, rentabilních a investičních středisek, 

- v centralizovaném přístupu se vnitropodnikový výsledek hospodaření koncipuje 

zejména jako informační nástroj, který vyjadřuje úroveň hospodárnosti a jakosti, 

s jakou středisko splnilo stanovené úkoly. Tato funkce má pouţití zejména 

u nákladově řízených středisek s niţší pravomocí, jejichţ rysem je vyšší kázeň 

při plnění zadaných úkolů a jejichţ iniciativa se projevuje ve způsobu hospodaření 

s náklady, které jsou schopni ovlivnit. 

Obě pojetí jsou projevem kriteriální funkce, coţ je jedna ze dvou funkcí, které 

vnitropodnikový výsledek hospodaření plní. Střediskový výsledek hospodaření vystupuje 

jako jedno z měřítek, které umoţní vyjádření úspěšnosti střediska v té části 

podnikatelského procesu, kterou svou činností ovlivňuje a za jejíţ realizaci odpovídá. 

V rámci stimulační funkce vnitropodnikového výsledku hospodaření je moţné jeho 

vyuţití jako základny pro stanovení kritérií hmotné zainteresovanosti. Význam této 

funkce bude u jednotlivých středisek značně rozdílný a bude se odvíjet zejména 

v závislosti na míře pravomoci a odpovědnosti středisek. U středisek s vysokou 

pravomocí a odpovědnosti bude zainteresovanost na výši vnitropodnikového výsledku 

jednou z nejdůleţitějších, u ostatních útvarů bude důleţitost tohoto kritéria klesat v přímé 

úměře s úbytkem pravomoci a odpovědnosti. [17] 
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1.6 Analýza nákladů 

Při účelově členěných nákladech v souvislosti s jejich řízením a účetním zobrazováním 

v manaţerském účetnictví musí být aktivně sledována také přiměřenost, efektivnost, 

rentabilita a racionalita nákladů pomocí ukazatelů hospodárnosti nákladů. Řízení 

hospodárnosti nákladů z hlediska časového horizontu je otázkou operativního řízení 

za podmínek existujících kapacit umoţňujících vytvářet výkony pro zákazníky. 

Efektivnost hospodaření podniku 

Efektivnost vyjádříme jako podíl hodnoty výstupu a hodnoty vstupu. Je zřejmé, 

ţe efektivnost je pojem nutně související s hodnotami a můţeme ji chápat jak z technické, tak 

z ekonomické stránky. Technická efektivnost znamená míru vykonané práce ve vztahu 

ke vstupu energie, toto pojetí nezkoumá, co tvoří vykonanou práci a zda je uţitečná. 

Ekonomická efektivnost je souhrnná efektivnost všech výrobních faktorů. Pouţijeme-li jako 

hodnotu výstupu výnosy, můţeme vytvořit výnosy/náklady. Tento ukazatel se pouţívá 

v převrácené hodnotě a vyjadřuje ukazatel haléřové nákladovosti (koeficient nákladovosti).   

- efektivnost = náklady/výnosy [15] 

Tento ukazatel vyjadřuje, kolik nákladů vynaloţil podnik na 1 Kč výkonů. Obecně 

by mělo být snahou dosáhnout co nejniţší hodnoty tohoto ukazatele. 

Rentabilita 

Pro zjištění rentability stačí pouţít jako ukazatele výstupu zisk a získáme tyto ukazatele 

rentability: 

- rentabilita výnosů = zisk/výnosy [15] 

- rentabilita nákladů = zisk/náklady [15] 

Pozitivní je pouze růst tohoto ukazatele. 

Hospodářský výsledek střediska zjistíme jako rozdíl výnosů a nákladů za určité 

období. [15] Pokud výnosy převyšují náklady, hospodářským výsledkem je zisk, pokud 

náklady jsou vyšší neţ výnosy, hospodářským výsledkem je ztráta. 
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Náročnost 

Ukazatele náročnosti (struktury) jsou důleţité pro řízení provozu a vyuţívají se také 

jako podklady při postupném zpřesnění plánu nákladů.  

Materiálová náročnost se zjišťuje jako podíl výdajů na materiál k celkovým výkonům. 

Vysoká materiálová náročnost ukazuje na vyšší stupeň přepracování. Při stoupající 

materiálové náročnosti v časovém pohledu můţe podle okolností docházet k růstu závislosti 

např. na dodavatelích nebo na směnném kurzu (při nákupu materiálu v zahraničí) 

- náročnost na výrobní spotřebu = výrobní spotřeba
9
/výkony [8] 

Vysoká náročnost na zaměstnance se můţe ukázat jako problematická především 

při oslabení konjunktury, protoţe výdaje na zaměstnance nelze z krátkodobého hlediska 

libovolně sniţovat. Vysoká náročnost na zaměstnance můţe rovněţ svědčit o nízkém stupni 

racionalizace ve výrobě. 

- náročnost na mzdy = osobní náklady/výkony [8] 

Náročnost na materiál a zaměstnance je nutno vţdy posuzovat ve vzájemné souvislosti. 

Jestliţe např. dojde k zastavení výroby některých součástí a jejich následnému nákupu, můţe 

se to projevit na jedné straně významným poklesem nároků na zaměstnance, které 

ale současně bude doprovázeno zvýšením materiálové náročnosti.   

Produktivita 

Ukazatele produktivity lze vyuţít jako doplněk finančně ekonomických rozborů. 

Vypovídají o výsledku činnosti podniku. Pozitivní je růst těchto ukazatele.  Lze sem zařadit: 

- produktivita z osobních nákladů = výnosy/osobní náklady [8] 

- výnosnost z výrobního činitele = zisk/počet pracovníků [8] 

- výnosnost z pracovníka = výnosy/počet pracovníků [8] 

                                                 

9
 Výrobní spotřeba zahrnuje vstupy materiálové povahy (materiál, energie), vstupy související s obchodní 

činností, sluţby (to v případě, pokud potřebujeme zajistit výrobu cizími výkony např. poštovné, nájemné, 

cestovní náklady, opravy) 
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2 Informace o podniku 

Společnost LIFT SERVIS byla zaloţena v roce 1991 v Českém Těšíně. Zabývala 

se prováděním servisu výtahů v okrese Karviná. Jako jedna z prvních firem zavedla stálou 

pohotovostní sluţbu na opravy a vyprošťování osob. V roce 1995 rozšířila svou činnost 

o provádění stavebních, zámečnických prací a projekci výtahů a elektro. V roce 1997 byla 

provedena transformace na společnost s ručením omezeným.  

LIFT SERVIS s. r. o. (dále jen „společnost“) nabízí tyto činnosti: 

- servis výtahů – pravidelná preventivní údrţba 

- projekční práce včetně statických výpočtů 

- výroba a montáţe výtahů o nosnosti 50 kg aţ 3200 kg 

- projekce elektro 

- elektropráce a revize 

- zámečnické práce na CNC strojích10 

- stavební práce při montáţi výtahů 

- prášková lakovna - KOMAXIT
11

 

Z uvedeného rozsahu prací je zřejmé, ţe společnost je schopna nabídnout zákazníkům 

kompletní zakázky od projekce, výroby, dodávky, montáţe, záruční a pozáruční servis.  

Vzhledem k počtu zaměstnanců, kterých zde v současné době pracuje 43, se jedná 

o malý podnik s liniovou organizační strukturou (viz příloha č. 1).  

Výroba má zakázkový charakter. Zakázky se evidují a sledují na zakázkovém listu. 

Přímý materiál a přímé mzdy se přenášejí na zakázku přímo, reţie v předem stanovených 

                                                 
10

 CNC – stroje s počítačovými řídícími systémy 
11

 KOMAXIT je prášková barva zaloţená na bázi polyesteru, polyesterových a epoxidových pryskyřic. 

Vyznačuje se vysokou odolností proti klimatickým podmínkám, má velmi dobré mechanické vlastnosti 

(pruţnost, tvrdost atd.). 
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nákladech podle plánované kalkulace. Odbytová cena se skládá ze skutečných nákladů 

a reţijních poloţek vypočtených podle předběţné kalkulace.  

Jelikoţ mi společnost poskytla důleţitá data pouze pro účely vypracování této 

diplomové práce a nepřála si, aby tato data byla zveřejňována, budou v této práci uvedeny 

pouze poměrové hodnoty jednotlivých závislostí a vztahů, bez uvedení absolutních hodnot. 

Pro vnitropodnikové účetnictví pouţívá společnost účtovou třídu 5 a 6 v členění 

uvedeném v účtové osnově. Účetní období vnitropodnikového účetnictví je shodné 

s kalendářním rokem. 

Společnost eviduje zcela běţné náklady, stejně jako ostatní společnosti, které eviduje 

podle nákladových druhů a podle místa jejich vzniku. Podle kalkulačních poloţek člení 

náklady na přímé a nepřímé. Většinou se jedná o spotřebu materiálu, náklady na PHM, 

spotřeba energií, náklady na opravu a údrţbu, leasing, mzdové náklady, náklady na sociální 

a zdravotní pojištění, daně, odpisy, pojištění, pracovní ochranné pomůcky, kancelářské 

potřeby. Sloţení nákladů je uvedeno v příloze č. 3. Největší podíl ve skladbě nákladů má 

přímý materiál, osobní náklady a ostatní sluţby (telefon, sluţby na zakázky, leasing). 

Ve II. pololetí 2007 a ve II. pololetí 2008 jsou to také odpisy a daně z příjmu. Ve II. pololetí 

2008 se výrazně navýšila spotřeba energie, coţ bylo způsobeno zkušebním provozem nového 

technologického zařízení. 

Ve výnosech společnosti mají největší zastoupení trţby z prodeje sluţeb. Ostatní 

poloţky jsou v porovnání s trţbami z prodeje sluţeb zanedbatelné. Grafy výnosů tvoří přílohu 

č. 4 této diplomové práce.  

Ve II. pololetí 2007 společnost získala dotaci. Tato skutečnost se projevila na poloţce 

ostatní provozní výnosy. Dalším mimořádným výnosem v tomto období byl prodej DHM. 

Tyto finanční prostředky byly investovány do nových technologií. Společnost naúčtovala výši 

plných nákladů na technologie (dotace však činila pouze 50 % z výše celkových nákladů 

na technologie). V roce 2008 bylo podáno opravné daňové přiznání a tato skutečnost 

se II. pololetí 2008 ve výnosech projevila na účtu 688 Ostatní mimořádné výnosy v záporné 

hodnotě. Vzhledem k tomu, ţe tato skutečnost bude mít vliv na výsledky uváděné v této práci, 

pro větší názornost sloţení výnosů za II. pololetí 2008 uveden v grafu 1 toto diplomové práce.  
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Graf 1 Složení výnosů za II. pol. 2008
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2.1 Řízení nákladů ve společnosti 

Ekonom společnosti ve spolupráci s vedoucími středisek připravuje nákladové plány, 

které vychází především z uzavřených smluv. Při tvorbě rozpočtu středisek se vychází 

z vypracovaného plánu střediskových činností. Roční rozpočet společnosti se zpracovává 

vţdy na období kalendářního roku. Roční rozpočet je nástrojem pro řízení společnosti a je 

společně s výročními zprávami prostředkem hodnocení řízení společnosti. Hlavní podmínkou 

při tvorbě rozpočtu je předcházení vysoké nákladovosti. Historická data pro tvorbu rozpočtu 

se týkají fixních reţijních nákladů (např. odpisy, mzdové náklady, spotřeba kancelářských 

potřeb atd.). Historická data jsou získávána z vnitropodnikového účetnictví. Mzdové náklady 

jsou rozpočtovány a naplánovány na základě uzavřených pracovních smluv a platových 

výměrů. Plán mimořádných odměn je připraven na základě rozdělení činností střediska 

na jednotlivé zaměstnance středisek. Ostatní náklady středisek, tedy náklady na zajištění 

činnosti celopodnikového charakteru, ale i vnitřního chodu středisek (např. školení 

zaměstnanců, na které je kladen velký důraz), vychází z kaţdoročně schválených plánů 

vzdělávání). Při rozpočtování reţijních nákladů se pouţívá stanovení normativů reţijních 

nákladů na základě skutečného průběhu v uplynulých obdobích. V průběhu roku dochází 

k jeho aktualizaci, vyhodnocování, rozboru toho, co bylo uděláno, kolik finančních prostředků 

bylo spotřebováno, jakým způsobem bylo dosaţeno sníţení nákladů a zvýšení zisku, a také 

k jeho zpřesňování. V průběhu roku totiţ bere do úvahy dosavadní plnění a budoucí změny 

na základě nově uzavřených smluv. Rozpočty nákladů jsou naplánovány podle nákladových 

druhů a středisek.  

Ekonom společnosti provádí měsíční uzávěrky hospodaření a plnění nákladového 

úkolu, přičemţ o výsledcích jsou vedoucí středisek informováni a zdůvodňují případné 

překročení nákladového úkolu. Následně je informováno vedení společnosti.  

Výkony středisek nejsou oceněny vnitropodnikovými cenami. Cena zakázky je 

stanovena jako součet přímých nákladů, kterými jsou přímé náklady na materiál a přímé 

náklady na mzdy, přiráţky na reţijní náklady a zisku. Přiráţka na reţijní náklady je 

vypočítána přiráţkovou kalkulací. Fakturovaná cena za zakázku je následně procentuálně 

rozdělena na střediska podle výše nákladů. Společnost sleduje výkony za firmu jako celek, 

výkony na střediscích jsou pouze evidovány.  
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Organizačně je společnost rozdělena nejen na základě funkční hierarchie, ale také 

ekonomicky, to znamená na základě odpovědnosti za náklady, a to na jednotlivá střediska, 

kterým jsou přiřazovány náklady i výnosy, které svojí činností vyvolaly. Ekonomicky je 

společnost rozdělena na 1 ziskové středisko – centrála THP a 5 nákladových středisek – servis 

výtahů, montáţ výtahů, výroba výtahů, vodárna, projekce. Podíl nákladů a výnosů 

jednotlivých středisek je uveden v příloze č. 2 této diplomové práce. 

2.1.1 Centrála THP 

Do střediska Centrály THP jsou zařazeni: jednatel společnosti, asistentka jednatele, 

představitel vedení jakosti, bezpečnostní technik, metrolog, zkušební technik, technický 

ředitel, expedice, zásobování, ekonomický úsek, obchodní úsek.  

Středisko Centrála zajišťuje řídící a správní činnost společnosti. 

V rámci vnitropodnikového účetnictví jsou u tohoto střediska sledovány náklady 

i výnosy. Mezi nejvyšší náklady patří spotřeba materiálu, osobní náklady, ostatní sluţby 

(leasing, reţie PC atd.).  

Přesto, ţe centrála THP se přímo na výrobě nepodílí, je na její kapitole poloţka spotřeba 

materiálu. Jedná se o náklady, které nejsou předávány na nákladová střediska, protoţe jejich 

výši nákladová střediska nemohou ovlivnit. Dalšími poloţkami v nákladech jsou finanční 

náklady (úroky, kurzové ztráty aj.) a ve II. pololetích daně z příjmu a odpisy. Od I. pololetí 

2008 došlo u střediska ke zvýšení poloţky přímý materiál. Rozhodnutím společnosti došlo 

k převedení materiálu, dříve evidovaného na kapitole střediska Montáţe, vzhledem k tomu, 

ţe tyto náklady byly ze strany střediska neovlivnitelné.  

U výnosů převládají trţby z prodeje sluţeb, změny stavu výrobků a polotovarů, jiné 

provozní výnosy (trţby z prodeje materiálu, smluvní pokuty, dotace).  

Na vyšších výnosech ve II. pololetí 2007 se u střediska projevily především přijaté 

státní dotace. Tím došlo k výraznému navýšení výkonů oproti nákladům. Dotace byla v roce 

pouţita na pořízení nových technologií, coţ mělo na konci roku 2008 dopad na zvýšení 

odpisů. Další poloţkou, která výrazně zvyšuje v II. pololetí 2007 poloţku výnosů, byl prodej 

DHM a trţby z prodeje materiálu. Ve II. pololetí 2008 však společnost opravovala výši 

dotace, účtovanou v roce 2007, coţ mělo za následek sníţení výnosů. Vývoj nákladů a výnosů 

za sledované období je uveden v grafu 2 této diplomové práce. 
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Graf 2 Vývoj nákladů a výnosů střediska Centrála za I. pol. 2007 - I. pol. 2009 

2.1.2 Servis 

Středisko servis zajišťuje záruční a pozáruční opravy výtahových zařízení. Zahrnuje 

i nonstop dispečink se stálou vyprošťovací sluţbou do ½ hodiny a nástup na opravu výtahu 

do 1 hodiny od nahlášení.  

Středisko je tvořeno mistrem servisu a servisními pracovníky. 

V rámci vnitropodnikového účetnictví jsou u tohoto střediska sledovány náklady, 

výnosy jsou evidovány.  

V nákladech tvoří největší část osobní náklady, které tvořily ve sledovaném období 

60 % celkových nákladů. Dalšími náklady jsou ostatní sluţby (27 %) a spotřeba materiálu 

(20 %). Ve sledovaném období osobní náklady zaznamenaly rovnoměrný růst. V I. pololetí 

2008 došlo v porovnání s II. pololetím 2007 k 63 % nárůstu nákladů u poloţky 601 Spotřeba 

materiálu. 

Výkony jsou tvořeny jenom trţbami z prodeje sluţeb. Prudký pokles výnosů 

za II. pololetí 2007 byl způsoben zápornou hodnotou na účtu 613 Změna stavu zásob. 

V I. pololetí 2009 došlo oproti II. pololetí 2008 k mírnému sníţení výnosů na účtu 602 Tržby 

z prodeje služeb. Vývoj nákladů střediska Servis je zobrazen na grafu 3. 
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Graf 3Vývoj nákladů a výnosů střediska Servis za I. pol. 2007 - I. pol. 2009 

2.1.3 Montáž výtahů 

Středisko montáţe zajišťuje veškerou montáţní činnost při rekonstrukcích nebo 

zhotovení nových výtahů. Dále montéři provádí všechny zkoušky potřebné pro bezpečný 

provoz výtahů včetně předání výtahů zákazníkovi a zaškolení obsluhy. Součástí tohoto 

střediska je i stavební výroba.  

V rámci vnitropodnikového účetnictví jsou u něho sledovány náklady, evidovány jsou 

i výnosy. U nákladů v I. a II. pololetí 2007 byl nejvyšší poloţka tvořena přímým materiál, 

který je od I. pololetí 2008 veden na středisku Centrála, protoţe výši těchto nákladů nemohlo 

středisko ovlivňovat. Od I. pololetí 2008 patří k nejvyšším poloţkám ostatní sluţby (sluţby 

na zakázky) a osobní náklady. Růst osobních nákladů byl vyvolán přijetím nových 

pracovníků v rámci dotačního programu.  

Mezi výnosy je pouze poloţka trţby z prodeje sluţeb. Jak je vidět z grafu 4, v I. pololetí 

2008 došlo k výraznému sníţení výnosů. Sníţení výnosů v I. pololetí 2008 bylo vyvoláno 

zaváděním nové technologie a omezením výroby.  
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Graf 4 Vývoj nákladů a výnosů střediska Montáž za I. pol. 2007 - I. pol. 2009 

2.1.4 Výroba výtahů 

Středisko výroba výtahů se dá z hlediska technologií rozdělit do dvou výrobních skupin, 

prostřednictvím kterých se výroba řeší jako komplexní proces. Do základních výrobních 

technologií se dá zařadit: 

- zámečnicko-svářečská dílna, 

- tvářecí dílna. 

Z hlediska nevýrobních činností je středisko doplněno o sklad hutního a ostatního 

materiálu, oddělení vedoucího výroby, expediční halu materiálně technického zabezpečení 

s vlastní dopravou do 3 t.  

V rámci vnitropodnikového účetnictví jsou u něho sledovány náklady, výnosy jsou 

evidovány včetně výnosů střediska Vodárna.  

V nákladech mají největší zastoupení poloţky spotřeba materiálu a osobní náklady, 

další poloţkou je poloţka ostatní sluţby. Na začátku roku 2008 došlo k implementaci nové 

technologie na tomto středisku, které vyvolalo mimořádné náklady v rámci zkušebního 
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provozu. Dalším faktorem, který zvýšil náklady v I. pololetí 2008 bylo přijetí nových 

pracovníků jako podmínka dotačního programu.  

Výnosy tvoří jen trţby za vlastní výrobky a trţby z prodeje sluţeb. Jak je na grafu 5 

vidět, došlo v I. pololetí 2008 k prudkému nárůstu výnosů, coţ lze přičíst zavedení nové 

technologie. 

 

Graf 5 Vývoj nákladů a výnosů střediska Výroba za I. pol. 2007 - I. pol. 2009 

2.1.5 Vodárna 

Středisko Vodárna lze z hlediska technologie zařadit do střediska Výroba výtahů. 

Na středisku je umístěna prášková lakovna, kterou společnost pořídila v roce 2007 

a na pořízení této technologie získala dotaci. Vedení společnosti na konci roku 2006 rozhodlo, 

ţe bude volnou výrobní kapacitu tohoto střediska poskytovat formou insourcingu 

a vyčleněním ze střediska Výroba bylo vytvořeno tohoto střediska.  

V rámci vnitropodnikového účetnictví jsou u něho sledovány náklady, výnosy jsou 

evidovány. Náklady jsou tvořeny osobními náklady a ostatními sluţbami, ve II. pololetí 2007 

a II. pololetí 2008 na zvýšení nákladů měly vliv odpisy. Tento vývoj je znázorněn na grafu 6 

této diplomové práce. 
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Výnosy jsou evidovány na středisku Výroba. Vzhledem k neexistenci výnosů na tomto 

středisku, nebude středisko Vodárna graficky zobrazeno v rámci analýzy jednotlivých 

středisek. 

 

Graf 6 Vývoj nákladů a výnosů střediska Vodárna za I. pol. 2007 - I. pol. 2009 

2.1.6 Projekce 

Pracovníci tohoto střediska řeší projektování zdvihacích zařízení pro dopravu osob 

a nákladu. Provádí návrh zařízení s ohledem na poţadavky zákazníka, návrh dispozičního 

řešení, vypracování dokumentace pro stavební řízení a provedení stavby, podklady pro 

schválení a uvedení zařízení do trvalého provozu, technický dozor při realizaci a poradenskou 

činnost.  

V rámci vnitropodnikového účetnictví jsou u něho sledovány náklady, evidovány jsou 

i výnosy.  

Náklady jsou tvořeny osobními náklady, které v I. pololetí 2007 tvořily aţ 97 % 

celkových nákladů tohoto střediska. Další poloţkou v nákladech jsou ostatními sluţby. 

Zvýšením produkce tohoto střediska docházelo ke sniţování poměru mezi těmito náklady 

a v I. pololetí 2009 uţ byl 82:18. 
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Výnosy tvoří pouze trţby z prodeje sluţeb. Z grafu 7 lze vyčíst zvyšování výnosů, coţ 

je moţné přičíst vyuţívání programovacího softwaru ve 3D, který byl součástí zakoupené 

nové technologie v roce 2007 a umoţnil efektivnější vyuţití pracovní síly.  

 

Graf 7 Vývoj nákladů a výnosů střediska Projekce za I. pol. 2007 - I. pol. 2009 
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3 Řízení nákladů 

Jak jiţ bylo v kapitole 1.5 této diplomové práce uvedeno, při účelově členěných 

nákladech v souvislosti s jejich řízením a účetním zobrazováním v manaţerském účetnictví 

vedle vztahu vynaloţených ekonomických zdrojů k výkonu, musí být aktivně sledována 

přiměřenost, efektivnost, rentabilita a racionalita nákladů pomocí ukazatelů hospodárnosti 

nákladů. Řízení hospodárnosti nákladů z hlediska časového horizontu je otázkou operativního 

řízení za podmínek existujících kapacit umoţňujících vytvářet výkony pro zákazníky. 

3.1 Analýza nákladů 

Nejdřív tedy bude v této části provedena analýza nákladů za sledované období I. 

pololetí 2007 aţ I. pololetí 2009. Následně se v této části budu věnovat přiráţkové kalkulaci, 

kterou společnost vyuţívá. I přes nedostatky přiráţkových kalkulací nelze konstatovat, ţe by 

její vyuţití v podnikové praxi bylo zcela nevhodné. Oproti jiným konceptům má několik 

výhod, mezi které patří především její jednoduchost ve způsobu výpočtu nákladů produktu. 

Pro její provádění není potřebné evidovat ţádná speciální data ani informace. Pracuje se 

všemi kategoriemi nákladů, podává informace o úplných nákladech výkonu. Je tedy dobře 

vyuţitelná například při cenotvorbě.   

3.1.1 Efektivita hospodaření podniku 

Efektivnost vyjadřuje, kolik nákladů vynaloţil podniku na 1 Kč výkonů. Sníţení tohoto 

ukazatele získáme sniţováním nákladů či zvyšováním výnosů. Z grafu 8 je zřejmé, ţe tento 

ukazatel má ve sledovaném období kolísavou tendenci. Vzhledem k tomu, ţe ve jmenovateli 

jsou výnosy, významnou roli má na výsledek přijatá dotace a prodej DHM ve II. pololetí 

2007. Tyto mimořádné poloţky ve výnosech měly výrazný vliv na zvýšení efektivnosti. 

V tomto období společnost na 1 Kč výkonů spotřebovala méně neţ 0,8 Kč. V I. pololetí 2008 

ţádné mimořádné výnosy společnost neměla, efektivita tedy nebyla ovlivněna a mírně 

vzrostla. Oprava chybně naúčtované výše dotace ve II. pololetí 2008 naopak sníţila výnosy, 

coţ mělo vliv na sníţení efektivity hospodaření (na 1 Kč výkonů společnost spotřebovala 

téměř 1 Kč nákladů). Příznivý je pokles tohoto ukazatele v I. pololetí 2009. 
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Graf 8 Vývoj efektivnosti společnosti za I. pol. 2007 - I. pol. 2009 

V grafu 9 je zobrazena efektivita podle středisek. Nejlepší vývoj toho ukazatele je 

patrný u střediska Projekce. Nízká efektivita v I. a II. pololetí 2007 byla způsobena tím, ţe 

středisko bylo v tomto období primárně zaměřené především na přípravu implementace 

nových technologií ve společnosti, coţ se projevilo na jeho výnosech. Zlepšení efektivity lze 

pozorovat u střediska Výroba a Montáţe, coţ můţe být způsobeno sníţením nákladů 

a zvýšením výnosů v souvislosti se zavedením nových technologií. Vývoj křivky střediska 

Centrála je ovlivněn skutečnostmi, uvedenými u hodnocení vývoje ukazatele společnosti.   

 

Graf 9 Vývoj efektivnosti středisek za I. pol. 2007 - I. pol. 2009 
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3.1.2 Hospodářský výsledek 

Hospodářský výsledek zjistíme jako rozdíl výnosů a nákladů za určité období. 

To znamená, ţe zvýšením výnosů nebo sníţením nákladů křivka roste, sníţením výkonů 

či zvýšením nákladů křivka klesá. Na průběhu křivky grafu 10 je opět vidět vliv skutečnosti 

uvedených výše – prudký nárůst ukazatele v II. pololetí 2007 z důvodu zvýšení výnosů 

a výrazný pokles ukazatele ve II. pololetí 2008 z důvodu sníţení výnosů.  

 

Graf 10 Vývoj hospodářského výsledku společnosti za I. pol. 2007 - I. pol. 2009 

Graf 11 zobrazuje příznivý vývoj ukazatele u středisek Výroba, Montáţe a Projekce, 

které po zavedení nových technologií od roku 2008 vykazují růst, coţ je pozitivní vývoj. 

U střediska Montáţe byl prudší růst tohoto ukazatele způsoben i sníţením nákladů na poloţce 

601 Spotřeba materiálu.  

Jak je vidět z předcházejících i následujících průběhů křivek střediska Centrála 

a společnosti, středisko Centrála nejvíce ovlivňuje vývoj ukazatele celé společnosti. Růst 

tohoto ukazatele ve II. pololetí 2007 zapříčinily uţ výše uvedené skutečnosti (dotace + prodej 

DHM a jsou vedeny na účtech tohoto střediska). Klesání ukazatele v I. pololetí 2008 bylo 

ovlivněno také zvýšením nárůstu nákladů u poloţky 601 Spotřeba materiálu, dříve vedených 

na účtu střediska Montáţe. 
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Graf 11 Vývoj hospodářského výsledku středisek za I. pol. 2007 - I. pol. 2009 

3.1.2 Rentabilita 

3.1.2.1 Rentabilita výnosů 

V čitateli tohoto ukazatele je zisk, ve jmenovateli výnosy. Růst tohoto ukazatele lze 

docílit zvyšováním zisku. Na výsledku rentability výkonů, zobrazených na grafu 12, se opět 

podepsaly přijaté dotace a prodej DHM ve II. pololetí 2007, coţ vedlo ke zvýšení zisku 

a vrácené dotace ve II. pololetí 2008, které zisk za toto období sníţily. Bez těchto skutečností 

by se dalo říct, ţe společnosti se dařilo ve sledovaném období zvyšovat hodnotu tohoto 

ukazatele, coţ vidím jako příznivý obrat. 

 

Graf 12 Vývoj rentability výnosů společnosti za I. pol. 2007 - I. pol. 2009 
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V následujícím grafu 13 je uvedena rentabilita výnosů podle středisek. Problematickým 

se jeví středisko Centrála, u kterého má tento ukazatel rostoucí tendenci aţ od II. pololetí 

2008. Vliv ve II. pololetí 2007 a II. pololetí měly skutečnosti, uvedené výše. Pozitivní je růst 

ukazatele u středisek Výroba a Montáţe, u kterých je od I. pololetí 2008 vykazován zisk. 

Problémy naznačuje středisko Servis. Pokud jsou opravy, prováděné v rámci reklamací, řádně 

účtovány na střediska, která vznik závady zapříčinila, bylo by vhodné provést analýzu smluv, 

uzavřených na servis výtahů a prověřit jejich výhodnost.   

 

Graf 13 Vývoj rentability výkonů středisek za I. pol. 2007 - I. pol. 2009 

3.1.2.2 Rentabilita nákladů 

Rentabilitu nákladů vypočítáme jako zisk/náklady a udává, jaká část zisku nebo ztráty 

připadá na 1 korunu nákladů. Růst tohoto ukazatele lze docílit buď zvyšováním zisku nebo 

sniţováním nákladů. Rentabilita nákladů společnosti, znázorněna na grafu 14, v podstatě 

kopíruje nejen průběh křivky  rentability výnosů společnosti, ale také křivku hospodářského 

výsledku společnosti. Průběh křivky byl opět velmi výrazně ovlivněn skutečnostmi 

uvedenými výše (zvýšení výnosů ve II. pololetí 2007 z důvodu mimořádných výnosů 

a výrazné sníţení ve II. pololetí 2008 opravou chybného účtování v roce 2007).Dle mého 

názoru je to tím, ţe společnost vývoji těchto ukazatelů věnuje velkou pozornost.  
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Graf 14 Vývoj rentability nákladů společnosti za I. pol. 2007 - I. pol. 2009 

V grafu 15 je znázorněna rentabilita nákladů středisek. Křivka střediska Centrála v I. 

pololetí 2008 klesla, coţ bylo způsobeno zvýšením účtu 501 přeúčtováním nákladů ze 

střediska Montáţe. Mezi středisky, stejně jako u rentability výnosů, jsou nejvíce rentabilní 

střediska Výroba a Montáţe a růst ukazatele lze pozorovat i u střediska Projekce. Dle mého 

názoru je tento vývoj příznivě ovlivněn zavedení nových technologií, jejichţ zavedení v roce 

2007 přispělo ke sníţení nákladů. Problematickým je opět vývoj rentability nákladů u 

střediska Servis. Sníţení křivky u střediska Servis bylo způsobeno vyššími náklady na účtu 

501 Spotřeba materiálu ve II. pololetí 2007 a zvýšení osobních nákladů v I. pololetí 2009. 

 

Graf 15 Vývoj rentability nákladů středisek za I. pol. 2007 - I. pol. 2009 
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3.1.3 Náročnost 

3.1.3.1 Náročnost na výrobní spotřebu 

Ukazatel náročnosti na výrobní spotřebu zjistíme jako podíl výrobní spotřeby 

k výkonům. To znamená, ţe ţádoucí sníţení ukazatele lze dosáhnout sníţením výrobní 

spotřeby nebo zvýšením výkonů. Graf 16 znázorňuje vývoj tohoto ukazatele u společnosti 

za sledované období. Vysoká náročnost na výrobní spotřebu ukazuje vyšší stupeň 

přepracování a váţe se na charakter výroby. Část materiálu je nakupována v zahraničí, coţ 

vede ke vzniku nákladů v podobě kurzových ztrát – evidováno na účtu 563.  

Na sniţování ukazatele náročnosti na výrobní spotřebu měla vliv realizace dotačního 

programu. Zavedení nových technologií umoţnilo optimalizovat plánování, zrychlit 

a zkvalitnit dodávky. Zvýšení ukazatele ve II. pololetí 2008 je způsobeno zaváděním nových 

technologií, zkušebním provozem a zaškolením pracovníků. 

 

Graf 16 Náročnost na výrobní spotřebu společnosti za I. pol. 2007 - I. pol. 2009 

Z grafu 17 je zřejmé, ţe největší podíl na sníţení ukazatele náročnosti na výrobní 

spotřebu mělo středisko Montáţe. Je to důsledek nejen sníţení nákladů na účtu 501 

ve II. pololetí 2008, ale tento trend lze přičíst také zavedení nových technologií. Naproti tomu 

u střediska Výroba v I. pololetí 2008 docházelo k navýšení tohoto ukazatele. Bylo to vlivem 

zavedení nových technologií, jejich implementace byla daleko náročnější. Navýšení ukazatele 

u střediska Projekce způsobila příprava projektového řešení zavádění nových technologií 

do výroby. Vývoj křivky u střediska Servis je ovlivněn především sníţenými výkony. 
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Graf 17 Vývoj náročnosti na výrobní spotřebu středisek za I. pol. 2007 - I. pol. 2009 

3.1.3.2 Náročnost na mzdy 

V čitateli tohoto ukazatele jsou osobní náklady a ve jmenovateli výkony. Ţádoucí efekt 

lze tedy dosáhnout buď sniţováním osobních nákladů, coţ je vzhledem k uzavřeným 

smlouvám problematické nebo zvyšováním výkonů. 

Jak je z grafu 18 vidět, společnosti se daří náročnost na mzdy sniţovat, coţ lze přičíst 

implementaci nových technologií a zvyšování výkonů. V I. pololetí 2008 došlo k růstu křivky 

ukazatele z důvodu přijetí nových pracovníků v rámci podmínek dotačního programu. 

 

Graf 18 Vývoj náročnosti na mzdy společnosti za I. pol. 2007 - I. pol. 2009 
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Z grafu 19 je zřejmé, ţe u středisek Servis, Montáţe a Výroba došlo k navýšení 

ukazatele v I. pololetí 2008 z důvodu přijetí nových pracovníků, jako podmínkou spojenou 

s poskytnutím dotace na nové technologie. Zavádění nových technologií bylo spojeno 

s vysokou mzdovou náročností především u střediska Projekce v období I. pololetí 2007 

aţ I. pololetí 2008, které připravovalo projektové řešení nových technologií. V roce 2008 

společnost outsourciovala úklid, ale tato skutečnost se na průběhu křivky střediska Centrála 

nijak neprojevila. Vývoj ukazatele u střediska Centrála by se dal charakterizovat jako 

konstantní. U střediska Servis zvýšení ukazatele způsobil růst osobních nákladů. 

 

Graf 19 Vývoj náročnosti na mzdy středisek za I. pol. 2007 - I. pol. 2009 

Náročnost na materiál a zaměstnance je vţdy nutné posuzovat ve vzájemné souvislosti. 

Zaváděním nového technologického zařízení došlo na konci roku 2007 k omezení provozu 

ve středisku Výroba a Montáţe, tím došlo ke zvýšení výrobní náročnosti a současně 

ke sníţení náročnosti na mzdy. Na začátku roku 2008 byl provoz na těchto dvou střediscích 

omezen nutností pracovníky těchto středisek zaškolit a zahájením zkušebního provozu, čímţ 

došlo ke sníţení náročnosti výrobní spotřeby a naopak zvýšení náročnosti na mzdy. Tento 

efekt se potom projevil i u průběhu křivky obou ukazatelů těchto středisek. Osobně vývoj 

těchto ukazatelů hodnotím jako pozitivní. 

3.1.4 Produktivita 

3.1.4.1 Produktivita z osobních nákladů 

Tento ukazatel vypočítáme jako podíl výnosů k osobním nákladům. Zvyšování 

ukazatele můţeme docílit zvyšováním výnosů nebo sniţováním osobních nákladů. Na grafu 
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20 můţeme vidět růst tohoto ukazatele ve II. pololetí 2007. Příčinu lze opět vidět 

v mimořádně vysokých výnosech v tomto období. Sníţení ukazatele v I. pololetí 2008 bylo 

způsobeno přijetím nových pracovníků, čímţ došlo ke zvýšení osobních nákladů. Ve II. 

pololetí 2008 byl vývoj ukazatele způsoben sníţením výkonů z důvodu opravy špatně 

zaúčtované dotace.   

 

Graf 20 Vývoj produktivity z osobních nákladů společnosti za I. pol. 2007 - I. pol. 2009 

Jak je z grafu 21 zřejmé, vývoj ukazatele společnosti je opět nejvíce ovlivněn 

střediskem Centrála, na jehoţ účtech se projevilo zvýšení výnosů v II. pololetí 2007 a sníţení 

výnosů ve II. pololetí 2008. Pokles ukazatele ve II. pololetí 2008 u střediska Montáţe byl 

způsoben přijetím nových pracovníků v rámci dotačního programu. U střediska Výroba 

se navýšení osobních nákladů, z důvodu přijetí nových pracovníků,v negativním vývoji 

ukazatele neprojevilo. Jako pozitivní hodnotím vývoj tohoto ukazatele u střediska Montáţ 

a Výroba. Ukazatel má rostoucí tendenci i přes navýšení osobních nákladů. To znamená, ţe 

u těchto středisek došlo ke zvýšení výnosů, coţ můţe být kladný důsledek impementace 

nových technologií. Negativním vidím vývoj ukazatele u střediska Servis. Roustoucí osobní 

náklady u tohoto střediska neodpovídají růstu výnosů – vývoj ukazatele spíše stagnuje, 

případně mírně klesá. 
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Graf 21 Vývoj produktivity z osobních nákladů středisek za I. pol. 2007 - I. pol. 2009 

3.1.4.2 Výnosnost z výrobního činitele 

V čitateli ukazatele je zisk, takţe výsledek křivky ukazatele střediska, znázorněného na 

grafu 22, je opět výrazně ovlivněn skutečnosti z II. pololetí 2007 a II. pololetí 2008. Příznivý 

vývoj tohoto ukazatele lze dosáhnout buď zvýšením zisku, nebo sníţením počtu pracovníků. 

 

Graf 22 Vývoj výnosnosti z výrobního činitele společnosti za I. pol. 2007 - I. pol. 2009 

Graf 23 zobrazuje vývoj ukazatele u středisek společnosti. Příznivý vývoj ukazatele lze 

zaznamenat u střediska Výroba a Montáţ. Je to způsobeno vlivem zavedení nových 

technologií, coţ umoţnilo zvýšení efektivnosti produkce. Středisko Servis vykazuju do II. 

pololetí 2008 mírný růst, ale pak následuje pokles křivky ukazatele. V I. pololetí 2009 došlo 

k navýšení poloţky na účtu 501 Spotřeba materiálu oproti II. pololetí 2008, ve výnosech 



44 

 

na účtu 602 Tržby z prodeje služeb došlo v I. pololetí 2009 k mírnému poklesu oproti II. 

pololetí 2008. To mělo za následek sníţení zisku v I. pololetí 2009 a poklesu ukazatele 

u tohoto střediska.  

 

Graf 23 Vývoj výnosnosti z výrobního činitele středisek za I. pol. 2007 - I. pol. 2009 

3.1.4.3 Výnosnost z pracovníka 

Ukazatel tvoří ve jmenovateli výnosy, v čitateli je počet pracovníků. Příznivý vývoj lze 

docílit zvyšováním výnosů nebo sniţováním počtu pracovníků. Vývoj ukazatele výnosnosti 

z pracovníka je zobrazen na grafu 24. Jeho vývoj je opět ovlivněn zvýšenými výnosy 

ve II. pololetí 2007. Pozitivním lze vidět jeho rostoucí tendenci bez propouštění pracovníků. 

 

Graf 24 Výnosnost z pracovníka společnosti za I. pol. 2007 – I. pol. 2009 
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Graf 25 zobrazuje pokles ukazatele u střediska Montáţe, který zapříčino přijetí nových 

pracovníků v I. pololetí 2008, coţ byla podmínka dotačního programu. Příznivý je růst 

ukazatele u tohoto střediska v dalším sledovaném období, coţ svědčí o zvýšení výnosů. 

Rovněţ je příznivý je vývoj ukazatele u střediska Výroba, u kterého se přijetí nových 

pracovníků neprojevilo. Tento vývoj lze hodnotit jako pozitivní vývoj, na který mělo vliv také 

zavedení nových technologií. Nové technologie měly také vliv na růst ukazatele u střediska 

Projekce. Vývoj křivky střediska Centrála byl opět ovlivněn výnosy, a to jak jejich zvýšením 

ve II. pololetí 2007 tak jejich sníţením ve II. pololetí 2008. Problematickým je také vývoj 

ukazatele v I. pololetí 2008, coţ by mohlo svědčit o nepřesné alokaci reţijních nákladů. 

 

Graf 25 Vývoj výnosů z pracovníka středisek za I. pol. 2007 - I. pol. 2009 
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3.2 Kalkulace 

Kalkulační systém společnosti lze charakterizovat jako kalkulace koncepčně zaměřeny 

na kalkulace plných nákladů. Prvky kalkulačního systému tvoří kalkulace propočtová, 

operativní kalkulace a kalkulace výsledná. 

Propočtová kalkulace se zpracovává před uzavřením nové smlouvy o provedení 

zakázky. Operativní kalkulace se zpracovává po uzavření smlouvy se zákazníkem na základě 

podrobných operativních norem.  

Výsledná kalkulace je sestavována po dokončení zakázky a vykazuje výši skutečných 

nákladů. Společnost výsledky srovnání pouţívá pro kontrolu. 

Společnost vyuţívá diferencovanou přiráţkovou kalkulaci, to znamená, ţe přiráţková 

kalkulace je počítána pro kaţdé středisko a jsou definovány různé rozvrhové základny s cílem 

zpřesnění těchto kalkulací. 

U střediska Výroba, Montáţe, Vodárna a Servis tvoří rozvrhovou základnu odpracované 

hodiny. Reţijní náklady na jednici jsou pak vypočteny jako součin reţijní sazby v Kč/h 

a počet odpracovaných hodin (vzorec výpočtu a postup je uveden v kapitole 1.4 této 

diplomové práce). V návaznosti na analýzu provedenou v předcházející kapitole lze usuzovat 

na vhodnou volbu.  

U střediska Projekce tvoří rozvrhovou základnu v současné době přímá mzda. I toto 

rozhodnutí vzhledem k výsledkům analýzy je v současné době vyhovující. 

Problémy naznačila provedená analýza u střediska Centrála. Středisko má v současné 

době u přiráţkové kalkulace určenou základu jako součet jednicových mezd a jednicového 

materiálu. Vývoj stávající přiráţkové kalkulace je zobrazen v grafu 26. Vzhledem 

k výsledkům provedené analýzy bude provedeno srovnání kalkulační metody pouţívané 

společností se změnou základen. Výsledky budou srovnány. Rozvrhové základny budou 

stanoveny podle literatury, která byla pro vypracování této diplomové práce pouţita.  
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Graf 26 Průběh přirážkové kalkulace za I. pol. 2007 - I. pol. 2009 

Srovnání rozvrhové základny 

Pro výpočet jsem zvolila jednicový materiál ve výši 100.000 Kč, jednicové mzdy 

ve výši 50.000 Kč. Pro větší názornost budou tyto hodnoty pouţity u všech variant výpočtů. 

Rozvrhová základna=přímé mzdy + přímý materiál 

Hodnota reţijní přiráţky v I. pololetí 2007 byla vypočtena z vnitropodnikového účetnictví 

ve výši 37,39 % 

Reţijní náklady na jednici v Kč = 100.000 + 50.000 + 0,3739 x 150.000 = 206.085,00 

Rozvrhová základna = přímé mzdy 

Hodnota reţijní přiráţky v I. pololetí 2007 byla vypočtena z vnitropodnikového účetnictví 

společnosti a činí 110,76 % 

Reţijní náklady na jednici v Kč = 100.000 + 50.000 + 1,1076 x 50000 = 205.380,00 

Výpočet odchylky za I. pololetí 2007 mezi původní rozvrhovou základnou a nově navrţenou 

základnou s pouţitím přímých mezd: 

205380/206085=0,9966 

Odchylka mezi nově navrţenou základnou s pouţitím přímých mezd a původní rozvrhovou 

základnou pouţívanou společností v I. pololetí 2007 činí 0,34 %.  
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Rozvrhová základna = přímý materiál 

Hodnota reţijní přiráţky v I. pololetí 2007 byla z vnitropodnikového účetnictví ve výši 

56,44 % 

Reţijní náklady na jednici v Kč = 100.000 + 50.000 + 0,5644 x 100.000 = 206.440,00  

Výpočet odchylky za I. pololetí 2007 mezi původní rozvrhovou základnou a nově navrţenou 

základnou s pouţitím přímého materiálu: 

206440/206085=1,0017 

Odchylka mezi nově navrţenou základnou s pouţitím přímého materiálu a původní 

rozvrhovou základnou pouţívanou společností v I. pololetí 2007 činí 0,17 %  

V tabulce 1 jsou uvedeny procentuální odchylky, které změna základny vyvolala proti 

původní rozvrhové základně. 

Vliv změny rozvahové základny k rozvahové základně společnosti 

 Rozvrhová základna I. 2007 II. 2007 I. 2008 II. 2008 I. 2009 

Jednicové mzdy ↓ 0,34% ↑ 5,43% ↓  2,31% ↑  0,75% ↑  3,86% 

Jednicový materiál ↑ 0,17% ↓ 2,25% ↑ 1,30% ↓ 0,36% ↓ 1,61% 

Tabulka 1 Vliv změn rozvrhové základny 

Odborná literatura u reţijních středisek doporučuje zvolit jako rozvrhovou základnu 

přímé mzdy. U reţijních středisek, která nevykonávají výrobní činnost, výrobní reţie 

v podstatě představuje náklady na fungování pracovních míst, přidělených střediskům. Lze 

tedy předpokládat, ţe kaţdá odpracovaná hodina „táhne“ za sebou odpovídající podíl výrobní 

reţie. Je moţné tedy mezi vznikem jednicových mezd a vznikem výrobní reţie vysledovat 

vztah příčinné souvislosti. Jednicové mzdy, vzhledem k charakteru produkce, představují 

relevantní poloţku ve struktuře kalkulace – vyhovují jako rozvrhová základna pro přičtení 

výrobní reţie kalkulačním jednicím. [7] Popesko doporučuje u správní reţie pouţít jako 

rozvrhovou základnu sumu celkových přímých nákladů, aby nedocházelo ke zkreslení. [13] 
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Závěr 

Cílem mé diplomové práce bylo zobrazit řízení nákladů v kapitálové společnosti 

a na základě výsledků analýzy nákladů navrhnout moţná opatření vedoucí ke sníţení nákladů 

společnosti. Práci jsem zpracovávala na podkladě dat poskytnutých společností LIFT 

SERVIS, s. r. o. Při seznamování se se společností jako takovou, způsobem jejího chodu 

a podklady ve formě vnitropodnikového účetnictví, jsem zjistila, ţe společnost má vytvořená 

střediska. 

V teoretické části jsem shrnula poznatky, které mají vztah k řízení nákladů, a ze kterých 

jsem vycházela při vypracovávání této diplomové práce. V praktické části jsem nejdříve 

představila společnost. V další kapitole se věnuji popisu stávajícího řízení nákladů 

ve společnosti. V tomto bodě bych pro společnost měla první doporučení.  

Vedení společnosti rozhodlo o vytvoření střediska Vodárna. Na účtu tohoto střediska 

jsou sledovány náklady, ale výnosy jsou sledovány a evidovány na středisku Výroba. 

Domnívám se, ţe toto rozhodnutí není nejlepší. Pokud chce mít vedení společnosti o středisku 

Vodárna podrobnější a hlavně vypovídající informace, je nezbytné všechny výkony tohoto 

střediska spojovat s jeho náklady. Tím, ţe tomu tak není, dochází k neúplným či zkresleným 

informacím a vytvoření střediska postrádá význam. Středisko Vodárna nebylo moţné 

podrobit analýze a v rámci prováděné analýzy došlo ke zkreslení výsledků střediska Výroba. 

Doporučuji tedy ze střediska Výroba vyčlenit výnosy související se střediskem Vodárna 

a přiřazovat je ke středisku Vodárna.  

V rámci provedené analýzy jsem dospěla k následujícím závěrům: 

Společnost jako celek vykazuje ve všech definovaných ukazatelích kolísavý výsledek. 

Výsledky byly z velké části ovlivněny přijatou dotací a prodejem DHM ve II. pololetí 2007 

a ve II. pololetí 2008 opravou chybně naúčtované výše dotace. Jako pozitivním bych pak 

označila vývoj v I. pololetí 2009 u všech definovaných ukazatelů i vzhledem k tomu, 

ţe v tomto období nebyly definované ukazatele ovlivněny ţádnými mimořádnými výnosy 

případně náklady. 

Mezi středisky pak nejlepší výsledky v definovaných ukazatelích od I. pololetí 2008 

vykazují střediska Výroba, Montáţe a Projekce. To lze přičíst implementaci nových 

technologií v těchto střediscích. Došlo k efektivnějšímu vyuţívání zdrojů, zrychlení 
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a zkvalitnění dodávek, sníţení náročnosti na výrobní spotřebu především u střediska Výroba 

a Montáţe. Ani přijetí nových pracovníků na střediska Výroba a Montáţe výrazně negativně 

neovlivnilo ukazatele náročnosti na mzdy, produktivity z osobních nákladů, výnosnosti 

z výrobního činitele či výnosnost z pracovníka.  

Kolísavé výsledky lze zaznamenat u střediska Servis, a to nejen pokles výnosů 

a rostoucí náklady, ale především v ukazatelích rentability, náročnosti. Pokud jsou případné 

servisní opravy v rámci reklamací předávány na střediska, jejichţ chybným postupem tyto 

záruční opravy byly vyvolány, bylo by vhodné provést analýzu uzavřených smluv 

a ziskovosti zákazníků střediska Servis. Analýza by měla podat detailní informace o skutečné 

přidané hodnotě jednotlivých zákazníků. Tato analýza ziskovosti by měla slouţit k hledání 

cesty, jak ze ztrátových výkonů udělat ziskové cestou cenových vyjednávání nebo 

odstraňování příčin neúměrně vysokých nákladů. 

Jak je z provedené analýzy zřejmé, středisko Centrála nejvíce ovlivňuje průběh všech 

definovaných ukazatelů společnosti. Je to naprosto přirozené, protoţe na jejím účtu jsou 

evidovány nejvyšší náklady. Je tedy nezbytné, aby tyto náklady byly správně alokovány. 

Teorie doporučuje, aby rozvrhovou základnou byla veličina, k níţ mají rozvrhované základny 

v maximální míře příčinné souvislosti z hlediska jejich změn i výše, měla by být jednoduchá, 

snadno zjistitelná. Tomuto doporučení zcela odpovídají přímé mzdy střediska Centrála. 

Vzhledem k nejednoznačným výsledkům uvedeným v tabulce 1 však nelze říct, ţe změna 

rozvrhové základny by byla pro výpočet reţijní přiráţky výhodnější. Osobně se domnívám, 

ţe stávající výpočet reţijní přiráţky správní reţie je vhodný.  

Současně musím konstatovat, ţe systém řízení nákladů společnosti je na dobré úrovni 

a ocenit snahu zavádět technologické inovace s cílem dosáhnout sníţení nákladů, zvýšení 

efektivity práce a tím dosáhnout případné konkurenční výhody. Výše uvedené návrhy 

nepředstavují změny zásadního významu, co se týče nákladové náročnosti a měly by být spíše 

přínosem. 
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