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1 Úvod 

Sport je obecně rozdělen na tři skupiny podle úrovně, na které je provozován. 

Největší mnoţství lidí se věnuje rekreačnímu sportu, kterým si udrţují zdraví a 

kondici, setkávají se při něm s lidmi se stejnými zájmy nebo jen tak pro pocit, ţe pro 

sebe udělali něco dobrého. Druhou úrovní je výkonnostní sport, kterému lidé věnují 

více času, pravidelně trénují a snaţí se o zvyšování kondice. Zúčastňují se závodů a 

porovnávají se s ostatními sportovci. Na nejvyšší úrovni sport provozují 

profesionálové, kteří jsou vedeni špičkovými trenéry.  

Orientační běh je moderní sportovní disciplína, jíţ se věnují lidé všech 

věkových kategorií. Většina jsou příleţitostní sportovci, provozující tento sport pro 

radost a zúčastňující se závodů, kde se setkají se svými přáteli a proţijí příjemný den 

v přírodě. Závodníci s reprezentačními ambicemi jsou výkonnostní sportovci. 

Pravidelně se připravující na české, ale i mezinárodní závody. Mnoho z nich běhá za 

zahraniční kluby, působící především ve Skandinávii.   

Zatím orientační běh nepatří do skupiny štědře dotovaných olympijských 

sportů, ani pro sponzory není příliš velkým lákadlem a místem, kde by chtěli 

investovat své peníze. Tím, jestli je to pozitivní nebo negativní věc, se diplomová 

práce nezaobírá. 

Cílem práce je vyčíslit náklady, nutné k uspořádání Přeboru škol v orientačním 

běhu, odehrávající se na okresní, krajské a nejvyšší celostátní úrovni. Je to 

nevýdělečná činnost, kterou je nutné financovat dotacemi a mnohdy i soukromými 

prostředky členů klubu. 

V diplomové práci přiblíţím orientační běh, jako zdravý a moderní sport, ale 

také jako sport, který nejde provozovat a uţ vůbec ne pořádat, bez finančních a 

materiálních nákladů. Kalkulací jednotlivých nákladových účtů, zjišťuji skutečné 

náklady, nutné k uspořádání závodu. Nejdříve se budu podrobněji zabývat 

vyčíslením nákladů na krajské kolo Přeboru škol a po té jej porovnám s přeborem 

na republikové úrovni.        
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2 Teoretické základy kalkulace nákladů 

2.1 Charakteristika nákladů 

Náklady patří nesporně k základním kategoriím ekonomického pohybu a jako takové 

představují i hlavní prvky účetnictví. Obsah těchto pojmů má svou obecnou základnu, 

která se prosazuje v různých konkrétních formách jak v externím finančním 

účetnictví, tak v interním, nákladovém a manaţerském účetnictví. (Dluhošová, 4) 

 V trţní ekonomice podstatu všech ekonomických veličin určují její tři základní 

charakteristiky: 

a) Existence soukromého vlastnictví většiny produktivních zdrojů, která 

způsobuje, ţe do ekonomických vztahů vstupuje se svými zájmy specifický 

subjekt – vlastník. 

b) Působení trhu jako síly a mechanismu efektivní výměny zboţí a sluţeb. 

Prostřednictvím trhu a na základě směnitelnosti se neustále ověřuje jejich 

ekonomická uţitečnost, která se pak stává základem kategorie hodnoty. 

c) Trţní cena jako ověřovatel směnitelnosti a kvantifikátor směnné hodnoty. 

V tomto směru nabývají na významu peníze, a to jako prostředník směny a 

všeobecná měrná jednotka trţních transakcí. Jako hodnotné se pak prosazuje 

vše, co můţe bát směnitelné, kvantifikované v trţní ceně a přeměněné na 

peníze. (Dluhošová, 4) 

Náklady můţeme chápat jako účelné a účelové vynaloţení vstupů v 

hodnotovém vyjádření nebo obecně dle ekonomické teorie jako obětovanou hodnotu, 

které se firma musí vzdát, aby mohla získat hodnotu jinou. V naturálním vymezení 

náklady představují spotřebu ţivé, zhmotněné práce vyjádřenou v penězích (Kudera, 

8). 

Náklady jsou finanční prostředky vynaloţené na zabezpečení konkrétních 

výrobků, prací a sluţeb jako výsledku výrobního, nebo obchodního procesu. Mohou 

to být např. materiálové náklady, které mají výrobní charakter, dále to mohou být 

náklady spojené se skladováním, prodejem, či mzdové náklady.                                                                                                
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Výroba kaţdého produktu, resp. sluţby, váţe na sebe určité vstupy, které se 

v procesu zhodnocování prostřednictvím nákladů mění na kvalitativně nové výstupy 

činnosti. (Janok, 5) 

Náklady zastoupení 

Ztráty způsobené odchýlením zájmů agenta od zájmu principála. Vznikají ze 

čtyř příčin: 

 podvodné jednání agenta – známé pod názvem tunelování, 

 nadměrná spotřeba agenta – pouţívání luxusních limuzín, místo 

obyčejných automobilů. Podnikové školení nikoli v Praze, ale na 

Kanárských ostrovech, 

 neschopnost agenta – rozdíl v trţní hodnotě podniku, které dokáţe 

dosáhnout schopný agent a kterou přináší agent neschopný.  

(Jensen, 6) 

  

Podle Marka (2009) náklady představují sníţení ekonomického prospěchu, jeţ 

se projeví jako úbytky aktiv nesouvisející s přírůstky jiných aktiv či s úbytkem pasiv. 

Jsou to také přírůstky cizích pasiv, které nejsou spojeny s úbytkem jiných pasiv či 

s přírůstkem aktiv. Úbytkem aktiv se rozumí nejen úbytek peněţních prostředků (při 

úhradě zboţí a sluţeb v hotovosti), ale i úbytek aktiv nakoupených v minulém období 

(při spotřebě materiálu nebo při opotřebení dlouhodobého hmotného majetku). 

Přírůstkem cizích pasiv je myšleno např. nákup sluţeb na obchodní úvěr nebo tvorba 

rezerv. „Ekonomická podstata nákladů spočívá v penězích vyjádřeném vynaložení 

ekonomických zdrojů za určitým předem vymezeným užitečným účelem."1 

2.2 Členění nákladů 

Důleţitým prvkem pro správné a účinné řízení nákladů je jejich podrobné 

rozčlenění. Známe mnoho způsobů, jak náklady rozdělovat do stejnorodých skupin. 

                                            

1
 MAREK, P. a kol. Studijní průvodce financemi podniku. 2. aktualiz. vyd. Praha: Ekopress, 2009. 

str. 111 
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Hlavním předpokladem je členění nákladů ve vztahu k řešení určitého problému. 

V této části kapitoly je uvedena charakteristika členění nákladů, které tvoří obsah 

kalkulace. 

2.2.1 Druhové členění nákladů 

Tato skupina nákladů se dělí podle jejich vstupu do reprodukčního procesu 

podniku. Základní nákladové druhy podle Dluhošové (1997, str. 5-6) jsou: 

a) spotřeba materiálu – náklady spotřebovaných hmotných prostředků, 

b) mzdové náklady – náklady lidské práce, jeţ představují mzdy a sociální 

náklady za zaměstnance, 

c) odpisy fixních aktiv – náklady opotřebení investičního majetku, 

d) spotřeba a pouţití externích prací – např. náklady na udrţování a opravy, 

spotřeba energie, přepravné a nájemné, 

e) finanční náklady – např. úroky z poskytnutého externího kapitálu. 

Všechny tyto druhy nákladů jsou dále charakteristické třemi vlastnostmi. Jako 

prvotní náklady se stávají předmětem zobrazení ihned v okamţiku jejich vstupu do 

podniku. Jsou to také náklady externí, protoţe vznikají spotřebou výrobků a sluţeb 

produkovaných jiným subjektem. Přichází do podniku z vnějšku. Z hlediska 

podrobnějšího členění se jedná o náklady jednoduché, protoţe je jiţ nelze rozdělit 

na jednodušší sloţky.  

Za základní význam druhového členění nákladů je povaţován jejich 

informační podklad při zajištění proporcí, stability a rovnováhy mezi potřebou těchto 

zdrojů v podniku a vnějším okolím. Druhové členění se nezabývá příčinou vynaloţení 

nákladů, pro tyto potřeby se doplňuje účelovým členěním nákladů. 

2.2.2 Účelové členění nákladů 

Zahrnuje náklady vynaloţené v těsném vztahu ke konkrétním výkonům a 

vyjadřuje různé projevy nákladů při jejich průběhu vnitřní strukturou podniku. Jejich 

úkolem je zjistit, zda se v podniku náklady spoří nebo překračují. 
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Typy účelového členění nákladů: 

a) podle vztahu k zaměření podniku: 

 náklady hlavní výroby, 

 náklady pomocné výroby, 

 náklady vedlejší výroby, 

 náklady přidruţených činností. 

b) z hlediska kontroly hospodárnosti 

 technologické náklady – náklady bezprostředně vyvolané 

technologickým procesem dané činnosti, 

 náklady na obsluhu a řízení – náklady vynaloţené na činnost či 

operace vytvářející podmínky k racionálnímu průběhu dané 

činnosti. (Popesko, 13)  

Dalšími typy nákladů, které s účelovým členěním z hlediska kontroly 

hospodárnosti úzce souvisí, jsou náklady jednicové a reţijní. Jednicové náklady 

jsou vyvolané vytvořením kaţdé jednotky výkonu a bezprostředně s konkrétní 

jednotkou výkonu souvisí. Svou povahou patří k technologickým nákladům a mají 

převáţně variabilní charakter. Režijní náklady mají svůj ekonomický základ 

v nákladech na obsluhu a řízení a v technologických nákladech, které nelze vyjádřit 

jako jednicové. Souvisí se zabezpečením celého výkonu nebo skupiny výkonů. 

2.2.3 Členění nákladů podle místa vzniku a odpovědnosti za jejich vznik 

Místem vzniku nákladů mohou být tzv. střediska, která nesou za dané náklady 

odpovědnost. Středisko je základem organizační a ekonomické struktury. 

Organizační struktura určuje úkoly jednotlivých útvarů. V ekonomické struktuře je 

stanovena úroveň a oblast pravomocí vnitropodnikových útvarů. Mezi základní typy 

středisek patří:  
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a) Hospodářské středisko - je vyšším typem útvaru ekonomického střediska a 

má vyšší pravomoce i odpovědnost. Svou činností ovlivňuje velikost nákladů 

(zvýšením objemu činnosti), ale také velikost výnosů. Základním hodnotovým 

kritériem hospodářského střediska je vnitropodnikový výsledek hospodaření 

jako rozdíl mezi vnitropodnikovými náklady a výnosy. 

b) Nákladové středisko - je niţším typem útvaru ekonomické struktury neţ 

hospodářské středisko. Provádí činnosti, jejichţ charakter neumoţňuje 

vyjádření objemu aktivity. Iniciativa zaměstnanců těchto útvarů je orientována 

především na hospodárnost, či jakost provedení přesně zadaného úkolu. 

Výsledkem jejich hospodaření tedy není rozdíl mezi náklady a výnosy, ale 

rozdíl mezi stanoveným nákladovým úkolem a skutečně vynaloţenými 

náklady. (Dluhošová, 4) 

Nositeli vazeb, jimiţ jsou jednotlivé vnitropodnikové útvary spojeny, jsou 

předávané výkony. Interní náklady (označované také jako druhotné) vznikají 

v souvislosti s vnitřní vazbou. 

2.2.4 Kalkulační členění nákladů 

Je zvláštním typem účelového členění nákladů. Do jisté míry je moţné 

kalkulační členění rozdělit na jednicové a reţijní náklady. Výrobní proces je sloţitým 

systémem s určitým počtem bezprostředních a vyšším počtem zprostředkovaných 

vazeb ke konkrétnímu výkonu. Přesněji se dá toto členění rozdělit na přímé a 

nepřímé náklady. (Čvančarová, 2) 

a) Přímé náklady souvisí přímo s konkrétním druhem výkonu. Hodnoty přímých 

nákladů je moţné zjistit přesným měřením nebo váţením na kalkulační jednici. 

Do této skupiny nákladů patří veškeré jednicové náklady a část reţijních 

nákladů souvisejících s jedním druhem výkonu jako celku. 

b) Nepřímé náklady zajišťují průběh výrobního procesu podniku v širších 

souvislostech a nejsou vázány k jednomu druhu výkonu. Jsou to náklady 

souhrnné a nelze jejich hodnotu přesně stanovit na kalkulační jednici. Patří 

sem většina reţijních nákladů. (Ogerová, 12) 
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2.2.5 Členění nákladů podle závislosti na změnách v objemu produkce 

Variabilní náklady 

Variabilní náklady jsou bezprostředně závislé na změně objemu produkce. 

Můţeme je dále rozdělit do čtyř skupin podle typu závislosti na objemu výkonu: 

a) proporcionální náklady – mění se přímo úměrně se změnou objemu 

produkce. Jejich podíl připadající na jednotku výkonu je konstantní. 

Příkladem je spotřeba základního materiálu, čili všechny náklady 

jednicové. 

b) nadproporcionální náklady – nazývány také progresivní. Jejich celková 

výše roste rychleji neţ objem produkce. Jejich podíl na jednotku výkonu 

stoupá. Jsou to např. mzdové náklady rostoucí vlivem přesčasové 

práce pro zajištění zvýšeného objemu produkce. 

c) podproporcionální náklady – nazývány také degresivní. Jejich celková 

výše roste pomaleji neţ objem produkce, čili jejich podíl na jednotku 

výkonu má klesající průběh. Např. náklady na pomocné materiály, jako 

jsou mazadla, oleje, spotřeba technologické energie apod. 

d) regresivní náklady – vyznačují se poklesem celkové výše nákladů při 

rostoucím objemu produkce nebo naopak s klesajícím objemem 

produkce jejich výše roste. (Synek, 15) 

Fixní náklady 

Fixní náklady jsou na změně velikosti objemu produkce nezávislé. Většinou 

jde o náklady slouţící k zajištění činnosti podniku. 

Rozdělení fixních nákladů podle vztahu k objemu výroby: 

a) absolutně fixní náklady – jejich absolutní výše se za sledované období 

nemění, přestoţe se mění objem výroby. 

 jednorázové – v podniku jsou vynakládány před zahájením 

samotné výroby, např. patenty, licence a školení, 
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 průběţné – jsou závislé na čase a vynakládány v pravidelných 

časových intervalech, např. nájemné, pojištění a odpisy budov. 

b) fixní náklady – v rámci určitého objemu produkce se nemění. Svou výši 

mění skokově po překročení výrobní kapacity. Podnik by měl danou 

výrobní kapacitu maximálně vyuţít, aby podíl fixních nákladů na 

jednotku produkce byl co nejmenší. Po překročení objemu výroby, 

omezené výrobní kapacitou, je nutné opět jednorázově vynaloţit nový 

blok fixních nákladů a pořídit další stroj, či výrobní halu. (Dluhošová, 4) 

Smíšené náklady 

Smíšené náklady představují část nákladů na obsluhu a řízení výroby. 

Zahrnují fixní i variabilní podíl. Jsou to např. náklady na opravu a údrţbu, kde fixní 

sloţka nákladů je vyvolána potřebou stavu pohotovosti výrobního zařízení a 

variabilní sloţka nákladů související s objemem výroby na příslušném výrobním 

zařízení. (Dluhošová, 4) 

2.2.6  Členění nákladů podle rozhodovacích procesů 

Kaţdé rozhodování je spojeno s výběrem z několika variant. Nejoptimálnější 

z nich má být v budoucnu realizována. Náklady, podle kterých se o variantě 

rozhodujeme, můţeme rozdělit na: 

a) relevantní náklady – vyvolané a ovlivnitelné realizací určitého rozhodnutí a 

jsou pro danou zvolenou variantu podstatné. Kaţdá alternativa má relevantní 

náklady různé. Jejich základním smyslem je vyjádřit rozdíly mezi alternativami. 

Umoţňují to rozdílové veličiny, které vznikají porovnáváním údajů z několika 

variant. Přírůstkové náklady jsou jednou z nejdůleţitějších forem 

relevantních nákladů a mají velký význam pro hodnocení ekonomických 

procesů. Vznikají vynaloţením dalších nákladů po dosaţení úrovně jako jejich 

výchozího bodu. Oportunitní náklady vznikají oceněním důsledků, které 

nastaly přijetím určité varianty rozhodnutí. Jedná se o ušlý zisk z jiných 

nezvolených variant rozhodnutí.  
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b) irelevantní náklady – pro rozhodování o variantě jsou nepodstatné a jeví se 

jako neovlivnitelné. Všechny varianty mají irelevantní náklady stejné a pro 

rozhodnutí o optimální alternativě se s nimi nepočítá.   

c) dále lze náklady podle rozhodovacích procesů členit na: 

 vyvolané náklady (imputované) – jsou to další odvozené náklady 

vznikající v souvislosti se zvolenou variantou, 

 nevyhnutelné náklady – vznikají na základě dřívějších rozhodnutí,  

 vyhnutelné náklady – vznikají na základě dřívějších rozhodnutí, ale 

jejich vzniku můţeme zabránit, 

 utopené náklady – byly vynaloţeny v minulosti a ţádným způsobem 

nemohou být v budoucnosti ovlivněny. (Král, 7) 

2.3 Charakteristika kalkulace nákladů 

Kalkulace nákladů je zaměřena na propočty nebo stanovení nákladů na 

konkrétní výrobek, práci nebo sluţbu, které jsou předmětem prodeje zákazníkům. 

Poskytuje důleţité informace o vlastních nákladech na jednotky, které jsou 

předmětem podnikatelské činnosti a vyjadřuje se jí také výsledek této činnosti.  

Velký důraz na provádění kalkulací se klade především v období ekonomické krize, 

kdy je podnik ve sloţité situaci. Management se kalkulací nákladů snaţí zjistit jejich 

nevhodnou strukturu, srovnává ji s konkurencí a přijímá opatření k nápravě této 

situace. 

2.3.1 Předmět kalkulace 

Předmětem kalkulace jsou všechny druhy výkonů, které podnik vyrábí nebo 

poskytuje. Předmět je určen kalkulační jednicí a kalkulovaným mnoţstvím. 

 Kalkulační jednice vyjadřuje určitý výkon, vymezený druhem, měrnou 

jednotkou, místem vzniku, na který se stanoví, nebo zjišťují vlastní 

náklady. 
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 Kalkulované množství představuje počet, hmotnost, délku apod. výkonů 

podniku, pro něţ se stanoví nebo zjišťují najednou vlastní náklady. 

(Dluhošová, 4) 

2.3.2 Kalkulační vzorec 

Kalkulační vzorec je systematickým setříděním nákladových poloţek 

v kalkulaci tak, aby bylo moţné určit vlastní náklady na kalkulační jednici. 

 Typový kalkulační vzorec má univerzální funkci porovnání kalkulací 

všech výkonů. Díky jeho obecnému charakteru je moţné jej vyuţít ve 

všech oborech podnikání. 

 Kalkulační vzorec oddělující fixní a variabilní náklady nachází své 

uplatnění ve zvláštních způsobech tvorby kalkulace, jako je např. 

dynamická kalkulace, ve které jsou poloţky rozděleny na fixní a variabilní 

část nákladů. Nejčastěji se pouţívá při kalkulaci vnitropodnikových cen. 

 Retrográdní kalkulační vzorec se od ostatních liší tím, ţe jednotlivé 

kalkulační poloţky nesčítá, ale odečítá. Zisk stanovuje odečtením nákladů 

od dosaţené ceny produkce. 

 Kalkulace relevantních nákladů je zvláštní typ kalkulačního vzorce, který 

se pouţívá v rozhodovacích úlohách. (Bernátková, 1) 

2.3.3 Rozhodovací úlohy 

V průběhu činnosti podniku se provádí rozhodovací úlohy tak, aby výrobky 

uspěly na trhu a současně byl dosaţen očekávaný hospodářský výsledek. 

 Rozhodování dlouhodobé se zabývá tím, zda produkt vyrábět a zda 

pořídit stroj a zařízení pro výrobu. Většina nákladů, se kterými dlouhodobé 

rozhodování pracuje, má charakter utopených nákladů. Proto chybné 

rozhodnutí můţe vést aţ k úpadku podniku. 

 Rozhodování střednědobé se zabývá stanovením ceny, cenového limitu 

a ověřením únosnosti trţní ceny. Posuzuje se, jak jsou náklady výrobků 
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pokryty jejich cenami a jak je třeba náklady ovlivňovat, aby byl výrobek při 

dané ceně na trhu úspěšný. 

 Běžné řízení kontroluje hospodárnost, porovnává předem stanovené 

náklady na výrobek se skutečně vynaloţenými. Čistí odchylky a provádí 

korekci výrobního procesu. 

2.3.4 Využití kalkulací v systému ekonomického řízení podniku 

Kalkulace se v řízení podniku pouţívají v následujících prvcích systému: 

 Rozpočetnictví se vyuţívá pro vnitřní řízení podniku, především rozpočty 

střediskových nákladů a výnosů, které poskytují údaje pro sestavení 

předběţných kalkulací. Rozpočetnictví dále zahrnuje rozpočetní rozvahu a 

výsledovku, rozpočet peněţních toků a kapitálových výdajů. 

 Operativní evidence zachycuje technické a technologické parametry 

výrobního procesu, např. objem výroby, spotřebované suroviny, spotřeba 

energie, měření, prostoje. Poskytuje údaje pro sestavení výsledných 

kalkulací. Na kvalitě zpracování operativní evidence závisí i kvalita a 

vypovídací schopnost předběţných a výsledných kalkulací. 

 Účetnictví zachycuje náklady a výnosy, pohyby na kapitálových a 

majetkových účtech a účtech věřitelů. Pomocí účetnictví zjišťujeme a 

sestavujeme výsledovku, rozvahu a peněţní tok. Rozděluje se na finanční 

účetnictví, pomocí něhoţ sestavujeme předběţnou a výslednou kalkulaci. 

Je zaměřeno na celý podnik a jeho uţivatelé jsou vlastníci podniku, vedení 

podniku a okolí podniku (banky, dodavatelé, akcionáři). Druhou sloţkou je 

provozní účetnictví zaměřené na jednotlivé útvary podniku a sleduje 

vznikající náklady a výnosy. 

 Statistika podává informace o vývoji poţadovaných údajů. Poskytuje 

podklady pro tvorbu předběţných a výsledných kalkulací. Vyuţívá ji 

vedení podniku, akcionáři, investoři, dodavatelé, odběratelé a banky. 

(Dluhošová, 4) 
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2.4 Členění kalkulace nákladů 

Kaţdý druh kalkulace má jinou vypovídací schopnost, účel a techniku 

zpracování. Tato kapitola se věnuje členění kalkulací podle jejich charakteristických 

znaků. 

2.4.1 Členění podle času sestavení a funkce při řízení 

Základní rozdělení tohoto druhu kalkulace je kalkulace předběţná a kalkulace 

výsledná. Mají za úkol zjišťovat a stanovovat výši nákladů určitého výkonu. Pro 

zvláštní účely v oblasti ekonomického řízení se někdy pouţívají specifické kalkulace. 

Předběžná kalkulace 

Vyjadřuje předem stanovené náklady na podnikovou činnost. Nejvyšší 

vypovídací schopnost má v podniku s hromadnou a sériovou výrobou úzkého 

sortimentu produktů. Dále se předběţná kalkulace dělí na: 

a) operativní kalkulaci – nazývanou také kalkulace okamţiková, je nástrojem 

krátkodobého řízení zejména přímých nákladů. Vyjadřuje úroveň předem 

stanovených nákladů na kalkulační jednici v konkrétních technických, 

technologických a organizačních podmínkách. 

b) plánovou kalkulaci – pouţívá se jako podklad pro tvorbu výsledovky a je 

podstatným nástrojem řízení hospodárnosti jednicových nákladů. Znázorňuje 

průměrné náklady, kterých se má dosáhnout u určitého výrobku v plánovacím 

období. 

c) propočtovou kalkulaci – sestavuje se v podmínkách, kdy nejsou k dispozici 

přesné normy a kdy by jejich sestavení bylo nehospodárné. Podnik má 

k dispozici pouze kalkulace podobných výrobků. Tato kalkulace má význam 

pro rozhodování, zda vyrábět nový výrobek, či pořídit nové výrobní zařízení. 

Bývá jediným hodnotovým měřítkem u neopakovatelných výrobků. Pouţívá se 

při podávání nabídky do veřejné soutěţe, kde propočtová kalkulace stanovuje 

závaznou cenu. (Mařík, 5) 
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Výsledná kalkulace 

Zjišťuje skutečné náklady výroby za určité období. Porovnáním výsledné 

kalkulace s předběţnou lze zjistit odchylky od předem stanovených nákladů včetně 

příčin jejich vzniku. Vyuţívá se především v tom podnikání, které je charakteristické 

delším výrobním cyklem a zakázkovým typem produktu. 

Výsledná kalkulace zachycující náklady na výrobek za účetní období delší neţ 

jeden měsíc má charakter intervalové kalkulace. Kdyţ je období, za které se 

zachycují náklady na výrobek, kratší neţ jeden měsíc, jde o charakter okamţikové 

kalkulace. (Bernátková, 1) 

Specifické kalkulace 

a) cenová kalkulace – pouţívá se pro stanovení prodejní ceny. Pro nabídky do 

výběrového řízení, cenová kalkulace vychází z předběţné nebo i výsledné 

kalkulace. 

b) výchozí kalkulace – její funkci můţe nahradit plánová, výsledná nebo i 

operativní kalkulace. 

c) základní kalkulace – usnadňuje zúčtování a rozdělení nákladů v období mezi 

dokončenou a nedokončenou výrobou. (Dluhošová, 3) 

2.4.2 Členění podle úplnosti nákladových položek dovedených na kalkulační 

jednici 

Kalkulace úplných nákladů 

Počítá s předběţnými anebo skutečnými úplnými vlastními náklady. Vyuţívá 

se především v dlouhodobém rozhodování a pro kontrolu a řízení hospodárnosti.  

Naopak nevhodná je pro krátkodobé rozhodování, kdy je nutné rozhodnout se o 

změně objemu a struktuře sortimentu výkonů. 
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Kalkulace neúplných nákladů 

Počítá pouze s přímými nebo variabilními náklady. Vyuţívá se především 

v krátkodobém rozhodování při stanovení spodní hranice ceny na úrovni průměrných 

variabilních nákladů. Umoţňuje určit podíl jednotlivých výrobků na tvorbě 

hospodářského výsledku podniku.  Mezi kalkulace neúplných nákladů patří 

kalkulace hrubého rozpětí, kterou pouţíváme při kalkulaci přímých nákladů. 

S neúplnými náklady pracuje také kalkulace Direct Costing, která zásadně rozlišuje 

fixní a variabilní náklady. Direct Costing je moţné vyuţít pro rozhodování o zařazení 

výrobku do výroby nebo stanovení minimální prodejní ceny výrobku. 

2.4.3 Členění podle ocenění nákladů v kalkulaci 

Kalkulace skutečných cen 

Je to výsledná kalkulace, kde jsou náklady oceňovány skutečnými cenami na 

trhu, včetně výkyvů, rabatů a kurzovních vlivů. 

Kalkulace normálová 

Plní funkci základní kalkulace. Pracuje s průměrnými hodnotami nákladů při 

normálním vyuţití výrobní kapacity a normální zaměstnanosti. 

2.4.4 Členění podle použité kalkulační techniky 

Pouţití kalkulační techniky závisí na charakteru výrobního procesu a výkonů. 

Pouţívají se pro vyčíslování výše a struktury vlastních nákladů. 

Kalkulace dělením prostá 

Tento druh kalkulační techniky pouţívají podniky s homogenní výrobou a 

stejnorodými výrobními výkony. Jsou to např. větrné elektrárny, uhelné doly nebo 

teplárny. Předběžnou kalkulaci nákladů připadající na jednu kalkulační jednici 
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(výrobní výkon) vypočítáme tak, ţe celkový plánovaný rozpočet nákladů na dané 

období vydělíme plánovaným počtem kalkulačních jednic. Výslednou kalkulaci 

stanovujeme jiţ ze skutečných hodnot tak, ţe skutečně dosaţený celkový náklad 

vydělíme skutečným počtem kalkulačních jednic (skutečný objem výroby). 

Kalkulace dělením s poměrovými čísly  

Tato technika je vyuţívána ve výrobních podnicích, kde při stejném výrobním 

technologickém postupu vznikají nákladově rozdílné produkty. Jejich odlišnost je 

dána tvarem, velikostí, hmotností, či pracností výroby. Poměrová čísla (koeficienty 

obtíţnosti) se pouţívají pro rozvrhování nepřímých nákladů, protoţe vzájemný 

poměr nákladů na jednotlivé výrobky je stálý. 

Stupňovitá kalkulace dělením 

Na rozdíl od předchozích kalkulačních technik, které jsou vyuţívány při výrobě 

s jednou výrobní fází, stupňovitá kalkulace počítá s náklady vznikajícími při výrobě 

v několika na sebe navazujících výrobních fázích a stupních. Kaţdý následující 

výrobní stupeň zpracovává polotovar z toho předchozího a dává mu pokaţdé nové 

kvalitativní vlastnosti. Ve výrobní fázi prochází produkce jednotlivými výrobními 

úseky a kvalitativní povahu výrobku nemění. 

Techniku stupňovité kalkulace dělením je moţné pouţít tam, kde výrobní 

úseky produkují stejnorodý výrobek, nebo jej lze na stejnorodý převést pomocí 

poměrových čísel. Příkladem stupňové výroby je hutní výroba, jejímiţ stupni jsou 

koksovna – vysoká pec – ocelárna – válcovna. 

Kalkulace přirážková 

Jedná se o nejrozšířenější kalkulační techniku a pouţívá se v průmyslových 

výrobách heterogenního charakteru, kdy se vyrábí více výrobků, které jsou 

výsledkem různorodého technologického postupu. Poměr nákladů mezi jednotlivými 

výrobky není stálý. Příkladem je strojírenská výroba, elektrotechnika a výroba oceli. 
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K rozvrţení nákladů, které nelze jednoznačně zjistit a přiřadit na kalkulační 

jednici, slouţí rozvrhové základny: 

a) Peněžní rozvrhové základny jsou vyjádřeny v hodnotových jednotkách, např. 

náklady, výnosy, cena zásob, hodnota majetku. Jsou snadno zjistitelné 

z norem, rozpočtů a účetnictví. Jejich stabilitu však můţe nepříznivě ovlivnit 

cenová úroveň a její změny. 

b) Naturální rozvrhové základny jsou vyjádřeny v naturálních jednotkách, např. 

čas, hmotnost, délka a plocha, coţ představuje technologické parametry 

výrobků. Zjišťování naturálních rozvrhových základen je náročnější neţ 

v případě peněţní, ale nejsou nepříznivě ovlivněny cenovými změnami. 

(Bernátková, 1) 

Kalkulační metoda ABC 

Je vyuţívána především v podnicích s širokým sortimentem výkonů, kde 

výrobní proces vyţaduje větší počet poměrně nákladově náročných obsluţných i 

technologických činností. Pomocí této metody můţeme přesněji zjišťovat reţijní 

náklady a na rozdíl od předchozích technik respektuje souvislost se vznikem 

nákladů. Reţijní náklady nelze přičítat pouze podle objemu výroby, ale je třeba je 

zjišťovat i podle dílčích činností, jako jsou např. seřizování strojů a přesun materiálu. 

Toto kalkulační metoda ABC umoţňuje. Nevýhodou však je její vysoká pracnost, 

delší doba zavedení metody a vyšší náklady na její provedení, protoţe musíme pro 

kaţdé středisko předpokládat mnoho dílčích činností. (Dluhošová, 4) 

2.4.5 Členění podle charakteru výrobního procesu 

Kalkulace zakázková 

Předmětem kalkulace je konečný výrobek nebo sluţba daná zakázkou. Jedná 

se o jednotlivé výrobky, malé série výrobků, nebo sluţby podle individuálních 

objednávek odběratelů. Vzhledem k tomu, ţe při různých zakázkách jsou různé 

náklady, je nutné je sledovat pro kaţdou jednotlivou zakázku zvlášť. K tomuto účelu 
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se vyuţívá výrobní příkaz (základní doklad v zakázkové metodě), který stanoví 

předem rozsah výkonů. Součástí výrobního příkazu je kalkulační list, na kterém se 

vedou záznamy o vynaloţených nákladech.  

Kalkulace sdružených výkonů 

V průběhu sdruţené výroby při zpracovávání výchozích surovin nebo 

materiálu vzniká více druhů různorodých výrobků (např. zpracování ropy, výroba 

koksu). Vzájemný poměr těchto vznikajících produktů nelze ovlivnit. Podle zaměření 

sdruţené výroby, mohou mít sdruţené výkony charakter hlavního výrobku, vedlejšího 

výrobku nebo odpadu. Předmětem kalkulace jsou vţdy jednotlivé druhy hlavních 

výrobků dokončené v kalkulačním období, není moţné přičítat náklady na výrobu 

jednotlivým druhům sdruţených výkonů. 

Pouţívané způsoby kalkulace nákladů: 

a) Odečítací způsob – předmětem kalkulace jsou hlavní výrobky. Od celkové 

hodnoty nákladů na výrobu nejdříve odečteme vynaloţené náklady na výrobu 

vedlejšího výrobku, zbylá suma pak představuje náklady na výrobu hlavního 

výrobku. 

b) Rozčítací způsob – pouţívá se ve sdruţených výrobách produkujících 

výrobky, které nelze jednoznačně označit za hlavní, nebo vedlejší. Výsledkem 

mohou být dva a více hlavních výrobků (např. v mlýnech jednotlivé druhy 

mouky). Poměr nákladů mezi jednotlivými výrobky nelze zjistit, proto 

pouţíváme rozčítací klíč, který je obdobou poměrových čísel. Podkladem pro 

stanovení rozčítacích klíčů je např. prodejní cena, výtěţnost, molekulární 

hmotnost apod. 

c) Kombinace obou způsobů – vyuţívá se v případě sdruţených výrob, jejichţ 

produkty jsou více hlavních a vedlejších výrobků. Nejdříve se pouţije odečítací 

způsob a od celkových nákladů na výrobu se odečtou výrobní náklady 

vedlejších výrobků. Po té se rozčítacím způsobem sdruţené náklady hlavních 

výrobků rozdělí na náklady jednotlivých hlavních výrobků. (Swoboda, 14) 
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3 Charakteristika Přeboru škol v orientačním běhu 

3.1 Orientační běh 

Moderní a rozvíjející se sportovní odvětví vytrvalostního charakteru je 

zaloţeno na rychlé a správné orientaci v přírodě a neznámém terénu. Pomocí mapy, 

na které jsou vyznačeny kontrolní stanoviště (kontroly), závodník absolvuje pevně 

stanovenou trať v co nejkratším moţném čase. Cestu mezi kontrolami si závodník 

volí podle vlastního uváţení za pomoci buzoly, mapy a stručného popisu místa, kde 

se kontrolní stanoviště nachází. Úkolem je, doběhnout do cíle v co nejkratším čase 

v porovnání s ostatními soupeři v kategorii, kterého je moţné dosáhnout správnou 

orientací, volbou nejvhodnějších postupů mezi kontrolami a rychlím během. 

Asi největší krása tohoto sportu tkví v jeho provázanosti s přírodou. Veškerá 

závodní činnost se odehrává v příjemném a čistém prostředí klidného lesa nebo 

městského parku. Pro uspořádání závodu v orientačním běhu není nutné stavět 

rozsáhlá a nákladná sportoviště, stačí zpracovat a vytisknout speciální podrobnou 

mapu, roznést kontroly a připravit startovní průkazy pro účastníky. Po skončení 

závodu mapa závodníků zůstane na památku a kontroly se donesou zpět pro příští 

pouţití. Ani při velkém počtu startujících příroda neutrpí ţádné újmy a obtíţně 

bychom po týdnu hledali, kudy závodníci běţeli. Při samotném závodě se 

pohybujeme ve zdravém prostředí a na čistém vzduchu. Běh po měkké lesní půdě 

neničí klouby jako běh po tvrdém asfaltu. V lese bez diváků nás nic nenutí jít aţ na 

hranici svých sil. Sami si volíme tempo a není důleţité, zda závod pojmeme jako 

procházku či boj s časem. 

Kategorie 

Závodů v orientačním běhu se můţe účastnit úplně kaţdý. Kategorie jsou 

vypsány pro děti od 10-ti roků aţ po 80-ti leté veterány, a tak si kaţdý najde své 

soupeře a odpovídající trať. Kategorie jsou odstupňovány podle věku, pohlaví a 

náročnosti. Liší se délkou a obtíţností závodní tratě. To proto, aby se spolu utkávali 

věkově a výkonnostně stejní závodníci a závodnice. 
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Typy závodů 

Tradiční trať, na které se orientační běh odehrává je tzv. Klasická trať (Long), 

jejíţ délka je omezena časem, kterého by měl dosáhnou vítěz dané kategorie. 

V hlavní kategorii muţů (21 – 34 let), to je podle úrovně závodu 70 – 100 minut. 

Vyznačuje se delšími postupy s několika variantami postupu na kontrolu, ve fyzicky 

velmi náročném terénu. 

Modernější tratí je tzv. Krátká trať (Middle), která je zasazena spíše do 

porostově různorodého terénu s mapově náročnými postupy. Prověří především 

mapovou dovednost závodníka a schopnost detailního čtení mapy. Délka krátké tratě 

je opět podle úrovně závodu v hlavní kategorii muţů v rozmezí 30 – 40 minut. 

Nejnovějším typem závodu je tzv. Sprint, odehrávající se v městské zástavbě, 

v parku, nebo v obou prostorech současně. Na závodníky jsou kladeny vysoké 

rychlostní nároky. Závod se vyznačuje detailním čtením mapy za maximální rychlosti 

běhu. Trať je krátká, vítěz ji zvládne v čase kolem 15-ti minut. Závodník se musí 

maximálně soustředit na trať, která je charakteristická častou změnou směru odběhu 

od kontrolního stanoviště. 

Úrovně závodů 

Na závodech celostátní úrovně (ţebříček A) jsou vypisovány kategorie všech 

výkonnostních úrovní. Od nejniţší třídy „C“, která je určena spíše příleţitostným 

závodníkům, věnujících se orientačnímu běhu nepravidelně, aţ po nejvyšší „A“. 

V hlavní kategorii muţů (H21) a ţen (D21) je vypisována ještě speciální elitní 

kategorie „E“, kde soupeří závodníci s reprezentačními ambicemi. 

O úroveň níţ, neţ je celostátní liga jsou Český ţebříček B a Moravský 

ţebříček B. Zde jsou kategorie vypisovány do výkonnostní třídy „B“. 

Nejniţší oficiální úrovní závodů v orientačním běhu jsou Krajské ţebříčky, kde 

se závodí ve všech věkových kategoriích, ale pouze v jediné výkonnostní třídě „C“.   

Společně s některými závody na všech úrovních, jsou pořádány štafety. Ty 

jsou tříčlenné a můţe se skládat pouze ze závodníků dané věkové kategorie a 

pohlaví. Pouze v hlavních kategoriích můţe startovat závodník jakéhokoliv věku. 
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První členové štafet v jedné kategorii startují společně, kaţdý další člen štafety 

vybíhá do závodu aţ po doběhnutí předchozího člena do cíle. Celkovým časem 

štafety, je součet časů jednotlivých členů. 

Samostatnou kategorií závodů jsou mistrovství republiky v  orientačním běhu. 

Pořádají se po celém území České republiky, postupně ve všech typech závodů. 

Trať závodu 

Trať závodu není vytyčena v terénu jako v jiných sportech. Je pouze 

zakreslena fialovou nebo červenou barvou do mapy. Start se značí trojúhelníkem, 

čarami spojená kolečka s pořadovými čísly označují kontroly, které trať vymezují a cíl 

je zakreslen dvojitým kolečkem. Objekt kontroly je vţdy uprostřed kolečka.  

V terénu se stanoviště kontrol umisťují na význačné situační či terénní prvky 

(skály, kameny, prameny, světliny, posedy, krmelce, křiţovatky, jámy, kupky apod.). 

Při delších tratích jsou na vybrané kontroly umísťovány občerstvovací stanice, kde 

můţe závodník doplnit ztracené tekutiny. O přesném umístění kaţdé kontroly se 

závodník dozví z popisu kontrol (např. východní roh louky). V něm je uvedeno také 

kódové číslo kontroly, podle kterého se můţe při závodě přesvědčit, ţe je na 

kontrole, kterou hledá.  

  

  

Obrázek 3.1 Trať orientačního běhu 

Zdroj: http://www.orientacnibeh.cz  
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Mapa 

Mapa je základní pomůckou orientačního běţce. Pro závody OB se pouţívají 

speciálně zpracované podrobné mapy, ve kterých jsou zobrazeny všechny informace 

potřebné pro závodníka. Jednotlivé barvy na mapě vyjadřují:  

 bílá - les, průběţný bez obtíţí  

 zelená - hustý les, špatně průchodný nebo křoví  

 ţlutá - otevřený terén bez stromů (pole, louky, paseky)  

 hnědá - výškopis (především vrstevnice) a terénní tvary (jámy, kupky)  

 modrá - vodstvo (potoky, rybníky, prameny, baţiny aj.)  

 černá - jednak situaci (cesty, ploty, budovy, atd.), ale také skály a kameny  

Měřítko mapy určuje poměr zmenšení skutečnosti (terénu) ku kresbě mapy. 

Měřítko map pro orientační běh je 1 : 15 000 (tzn. 1 cm na mapě je 150 m v terénu) 

pro Klasickou trať, 1 : 10 000 (tzn. 1 cm na mapě je 100 m v terénu) pro Krátkou trať 

a štafety a 1 : 4 000 (tzn. 1 cm na mapě je 40 m v terénu) pro Sprint. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3.2 Mapové značky na mapách pro orientační běh 

Zdroj: http://www.orientacnibeh.cz  
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Kontrola 

V terénu je kontrola označena oranţovo - bílým 

látkovým lampionem o velikosti 30x30cm. Lampión je 

zpravidla umístěn na kovovém nebo dřevěném stojanu, kde 

je také štítek s kódovým číslem kontroly a elektronické 

zařízení pro záznam času průběhu závodníka, nebo 

speciální kleštičky, slouţící k označení průchodu kontrolou 

do startovního průkazu.  

 

Buzola 

Buzola slouţí k rychlé a přesné orientaci mapy a k určení směru běhu 

(azimutu). Jde o jednoduchý přístroj (jeho podstatnou část tvoří kompas), který svojí 

konstrukcí umoţňuje:  

 určit sever, nutný k orientaci mapy  

 sledovat nastavený azimut - směr běhu  

 pomocí měřítka určovat vzdálenost na mapě  

Startovní průkaz 

Jako startovní průkaz se dnes na většině závodů pouţívá elektromagnetický 

čip (obrázek 3.4), který slouţí jednak k ověření průchodu kontrolami a také k 

záznamu dosaţených časů jak na kontrolách, tak celkového času v cíli. Pokud 

začínající závodník nemá vlastní čip, pořadatel mu jej pro závod zapůjčí. Při menších 

závodech je moţné se ještě setkat s papírovými startovními průkazy, do kterých se 

průchod kontrolami označuje mechanickými kleštěmi.  

Obrázek 3.4 Elektromagnetický čip 

 

Zdroj: http://www.orientacnibeh.cz  

Obrázek 3.3 Kontrola 

Zdroj: 
http://www.orientacnibeh.cz  
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3.2 Přebor škol v orientačním běhu 

Přebor škol v orientačním běhu je náborová akce pro školní kolektivy s 

moţností postupu aţ na úroveň celostátního finále. Cílem je zapojit do projektu co 

nejvíce středních a základních škol a rozšířit tak mezi ţáky a studenty tento moderní  

a zdravý sport. Později jej mohou začít aktivně provozovat. Přínos projektu vidím 

jednak ve vlastní sportovní aktivitě dětí a mládeţe, a jejich praktické zkušenosti s 

orientací v terénu podle mapy, dále v podpoření týmového ducha školních druţstev a 

aktivní účasti ţáků a studentů na reprezentaci svých škol. 

Předpokládá se tříúrovňová soutěţ. Okresní kola a krajská kola zajistí krajské 

svazy orientačního běhu. Celostátní finále pořádá Český svaz orientačních sportů ve 

spolupráci s Asociací školních sportovních klubů České republiky. 

                            

 

 

 

 

    

Obrázek 3.6 Logo Asociace školních  
sportovních klubů ČR 

      

Zdroj: http://www.ftvs.cuni.cz  

http://www.orientacnibeh.cz/ 

Obrázek 3.5 Logo Českého svazu orientačních 
sportů (ČSOS) 

Zdroj: http://www.orientacnibeh.cz  

http://www.assk.cz/
http://www.orientacnibeh.cz/
http://www.ftvs.cuni.cz/assk_web/
http://www.orientacnibeh.cz/


 26 

Vypisované kategorie v Přeboru škol se od klasických kategorií v orientačním 

běhu liší. Je to akce určená ţákům základních škol od 8 let aţ po studenty 

posledních ročníků středních škol. Pohlaví je značeno D pro dívky a H pro hochy. 

 DII, HII (D5, H5) – ţáci 4. a 5. tříd základní školy 

 DIII, HIII (D7, H7) – ţáci 6. a 7. tříd základní školy, prima a sekunda      

osmiletých gymnázií 

 DIV, HIV (D9, H9) – ţáci 8. a 9. tříd základní školy, tercie a kvarta 

osmiletých gymnázií 

 DV, HV (DS, HS) – studenti střední školy 

Do dalšího kola postupuje celá škola, která v daném kole získala nejvíce 

bodů. Body jsou škole připočítávány za umístění ţáků v jednotlivých kategoriích.  Do 

soutěţe druţstev ve všech kategoriích bodují vţdy dva nejlepší závodníci! Jiţ od 

okresních kol se body přidělují podle počtu zúčastněných druţstev * 2. Znamená to, 

ţe v případě 12 druţstev se prvnímu v kategorii přidělí 24 bodů a dalšímu o bod 

méně. Další závodníci druţstva, kteří jiţ nebodují, body nezískávají. Body se přidělují 

dle počtu zúčastněných druţstev pro kaţdou kategorii zvlášť. Vítěz celostátního 

finále má moţnost účasti na mezinárodním přeboru škol. 
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4 Kalkulace nákladů na pořádání Přeboru škol v orientačním běhu 

Sportovní akce Přebor škol v orientačním běhu, je nevýdělečná činnost, 

závislá na finanční a materiální pomoci. Pořádá ji sportovní klub registrovaný 

v Českém svazu orientačních sportů (ČSOS) a pověřený k uspořádání této akce. 

Peněţní kapitál klub získává z členských příspěvků, nebo od drobných sponzorů. 

Tyto finance, ale k uspořádání kvalitní sportovní akce nestačí a náklady potřebné na 

její uskutečnění rozpočet klubu převyšují.  

V krajích a obcích funguje dotační politika v různých oblastech a jednou z nich 

je i oblast sportovní. V rámci této dotační politiky je nevládním neziskovým 

organizacím z veřejného rozpočtu poskytován příspěvek v podobě účelové dotace. 

Podaný projekt z oblasti sportu můţe být schválen, pokud je prospěšný pro obec či 

region. Zastupitelstvo rozhodne o výši finanční podpory z rozpočtu obce nebo kraje a 

určí podmínky pro čerpání dotace. Veřejné rozpočty tedy financují nejen provoz 

vlastních příspěvkových organizací, ale poskytují dotace neziskovým subjektům i 

podnikatelům na pokrytí části nákladů na jimi pořádané sportovní akce. Důleţitými 

zákony v tomto směru jsou zákon č. 128/2000 Sb., o obcích nebo zákon č. 129/2000 

Sb., o krajích a zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů.2 

  Pro pořádání veřejného závodu v orientačním běhu, můţe klub poţádat o 

grant, který pokryje alespoň část vynaloţených nákladů. V případě okresního a 

krajského kola Přeboru škol, akci finančně podporuje Krajský svaz orientačního 

běhu, grant je moţné získat např. od magistrátu obce, ve kterém klub sídlí. 

Celostátní kolo se odehrává za finanční podpory ČSOS. Grant můţe poskytnout 

subjekt, který touto veřejnou sportovní akcí získává prospěch v podobě 

volnočasového a sportovního vyţití obyvatel, ţijících na jeho území, je to např. obec, 

nebo kraj, kde pořádající klub sídlí.  

                                            

2
 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY. Zásady programů Státní podpory 

sportu. Praha, 2008 
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4.1 Charakteristika okresního a krajského kola Přeboru škol 

v orientačním běhu 

V ročníku 2007/2008 se Přebor škol konal pouze ve 12-ti krajích a zúčastnilo 

se jich v roli mladých závodníků 560 dívek a 685 chlapců. Celkový počet byl 1245 

sportovců, kteří do závodu nastoupili. Co se týká počtu škol, tak těch se do závodu 

zapojilo 161. Velkou základnou budoucích nadějí tohoto sportovního odvětví se 

můţe pyšnit Pardubický kraj, který na svém závodě mohl přivítat 180 sportovně 

zaloţených ţáků a dorostenců. Velkou účast zaţil i Liberecký kraj, kde se na start 

postavilo celkem 170 mladých sportovců, pomyslné první místo si připsal v počtu 

zúčastněných škol, kterých bylo dvacet. Kraj Vysočina, kde má orientační běh také 

velkou tradici, uspořádal Krajské finále pro 145 přihlášených.  

V posledních dvou letech lze ze startovních listin závodů poznat velký nárůst 

počtu účastníků. Jedná se, jak o celé školy, které se do soutěţe zapojují, především 

však jde o ţáky a studenty, které orientační běh oslovil. Díky propagaci na školách 

byl v ročníku 2008/2009 vytvořen rekord v počtu startujících. Poprvé se závod 

uskutečnil ve všech 14-ti krajích a startovalo v nich 1821 ţáků a studentů základních 

a středních škol. Ve srovnání s předchozím ročníkem 2007/2008 se startovní pole 

rozrostlo o 46%. Počty zúčastněných běţců a běţkyň a vítězné školy krajského kola 

znázorňuje následující tabulka 4.1: 
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Tabulka 4.1 Počet závodníků v jednotlivých krajích a vítězné školy, Přebor škol 2008/2009 

Kraj D II + H II D III + H III + D IV + H IV D V + H V Počet 

Praha ZŠ Korunovační ZŠ TGM Modřany G. Jana Keplera 

170 Středočeský ZŠ Zvole ZŠ Kostelec n. Č. lesy - 

Jihočeský ZŠ Máj II. Č.Budějovice 
Gymn. VN Jindřichův 

Hradec 
SPŠ stavební Č. 

Budějovice 120 

Pardubický ZŠ Závodu míru Pardubice 
Gymnázium Dašická 

Pardubice 
Gymnázium Dašická 

Pardubice 201 

Královohradecký ZŠ Úprkova HK ZŠ nám. Míru Vrchlabí 
Gymnázium B. 
Němcové HK 129 

Liberecký ZŠ Studenec ZŠ Studenec 
Gymnázium Jana P. 

Turnov 102 

Ústecký ZŠ Verdunská Teplice ZŠ Verdunská Teplice Gymnázium Děčín 154 

Karlovarský 3. ZŠ Sokolov 8. ZŠ Sokolov Gymnázium Sokolov 94 

Plzeňský 2. ZŠ Plzeň ZŠ Kralovice 
Masarykovo 
gymn.Plzeň 52 

Vysočina ZŠ Smetanova Chotěboř Gymnázium Chotěboř Gymnázium Jihlava 113 

Jihomoravský ZŠ Zemědělská ZŠ Blaţkova Brno - 210 

Olomoucký ZŠ B. Němcové Zábřeh 
Cyrilometod. gymn. 

Prostějov Gymnázium Šumperk 260 

Zlínský ZŠ Luhačovice ZŠ Luhačovice Gymnázium Lesní Zlín 103 

Moravskoslezský ZŠ .Lukášové,Ostrava ZŠ Englišova, Opava 
Gymn.Třinec, 
Komenského 113  

Celkový počet závodníků 1821 

Zdroj: http://www.orientacnibeh.cz  

 

Praha a Středočeský kraj pořádaly závod společně, přihlásilo se 170 

sportovců a vítězové byli vyhlášeni za kaţdý kraj zvlášť. Můţeme si z tabulky 4.1 

dále všimnout, ţe v tomto rekordním ročníku se nejvíce mladých sportovců přihlásilo 

do Olomouckého krajského finále. Tento počet dalece překonal ostatní, i kdyţ za 

zmínku stojí i Jihomoravský kraj, kde se i bez účasti středních škol do závodu 

postavilo 210 mládeţníků. 

Nárůst zájemců o Přebor škol nebyl krátkodobý. To dokazují čísla 

z posledního ročníku 2009/2010, kdy se na startovní čáru celkem postavilo o pouhé 

3 závodníky méně, neţ tomu bylo v rekordním ročníku 2008/2009. Negativní 

stránkou byla neúčast Plzeňského kraje. Zde se i přes oslovení tamních klubů, 

nepodařilo najít pořadatele, který by se ujal uspořádání sportovní akce. Tabulka 4.2 

názorně ukazuje, ţe se trend zvyšujícího se počtu přihlášených nezastavil. 
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Tabulka 4.2 Počet závodníků v jednotlivých krajích a vítězné školy, Přebor škol 2009/2010 

Kraj D II + H II D III + H III + D IV + H IV D V + H V Počet 

Praha ZŠ Korunovační 
První reálné obn. 

gymnázium  G. Jana Keplera 182 

Středočeský ZŠ Zvole 
Gymn. V.B. Třebízského 

Slaný  
Gymn. V. Hraběte 

Hořovice 136 

Jihočeský ZŠ Máj II. Č.Budějovice 
Gym. Jírovcova 
Č.Budějovice 

Gym. Jírovcova 
Č.Budějovice 123 

Pardubický ZŠ Choceň 
Gymnázium Dašická 

Pardubice 
Gymnázium Dašická 

Pardubice 173 

Královohradecký ZŠ a MŠ Jičín 
ZŠ Štefánikova Hradec 

Králové  
Gymn. F.M.Pelcla 

Rychnov n. K. 170 

Liberecký ZŠ Studenec ZŠ Studenec Gymnázium Turnov 142 

Ústecký ZŠ Verdunská Teplice 
Gymnázium Roudnice n. 

L. Gymnázium Děčín 145 

Karlovarský 3. ZŠ Sokolov ZŠ Sokolov, Křiţíkova - 47 

Plzeňský - - - - 

Vysočina 2.ZŠ Ţďár nad Sázavou Gymnázium Jihlava Gymnázium Jihlava 90 

Jihomoravský ZŠ Zemědělská ZŠ Blaţkova Brno - 201 

Olomoucký ZŠ 8. května Šumperk ZŠ 8. května Šumperk Gymnázium Šumperk 204 

Zlínský ZŠ Luhačovice ZŠ Luhačovice Gymnázium Lesní Zlín 64 

Moravskoslezský ZŠ Koperníkova Třinec ZŠ Dr. Lukášové Ostrava 
Gymn. Komenského 

Třinec 141  

Celkový počet závodníků 1818 

Zdroj: http://www.orientacnibeh.cz   

 

K vysoké účasti nemalou měrou přispěl opět Olomoucký a Jihomoravský kraj, 

kde se v obou případech počet závodníků lehce přehoupl přes 200. Nárůst 

startujících lze pozorovat i u jiných krajů. Na rozdíl od minulého, se tento ročník 

pořádal v Praţském a Středočeském kraji zvlášť, coţ součet účastníků v těchto dvou 

regionech téměř zdvojnásobilo. Tradičně velkým zájmem se můţe pochlubit 

Pardubický kraj. 

Čísla a výsledky z letošního ročníku Krajských finále budeme znát aţ 

v průběhu května, kdy se pořádá většina akcí.  
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4.2 Alokace skutečných nákladů na pořádání okresního a krajského 

kola Přeboru škol v orientačním běhu 

Klub prostřednictvím závodu poskytuje veřejnosti sluţbu v oblasti sportu. 

Nejsou tedy vyráběny ţádné hmotné produkty.  

Aby bylo moţné co nejpřesněji dané sportovní akci přiřadit skutečné náklady, 

rozděluji je na základě účelového členění, na náklady jednicové a reţijní. Jednicové 

náklady souvisí s konkrétní jednotkou výkonu. Reţijní náklady jsou spojené se 

zabezpečením a uspořádáním samotné sportovní akce.  

Jelikoţ se jedná o jednorázovou akci, jejíţ doba trvání se počítá spíše na 

hodiny, nepokládám za nutné členit náklady na fixní a variabilní. Všechny náklady 

spojené s danou sportovní akcí, se mohou označit za reţijní, protoţe jsou spojené se 

zabezpečením a uspořádáním samotné sportovní akce, coţ je pro konkrétní případ, 

který popisuji, stěţejní.  

4.2.1 Spotřeba materiálu 

První nákladovou skupinou je číslo 501 - Spotřeba materiálu. Materiálové 

zabezpečení závodu je velice různorodé.  

Předmětem kalkulace je drobný spotřební materiál slouţící k zabezpečení 

plynulého a správného uspořádání sportovní akce. Jsou to například: 

 krepové papíry – slouţí pro vyznačení povinného úseku na trati, který 

se vyuţívá v případě přeběhu frekventované silnice, oběhu 

nebezpečného prostoru, doběhu do cíle od poslední kontroly nebo 

pouze pro zatraktivnění tratě pro diváky. Další vyuţití krepového 

papíru, je pro vyznačení cesty na start závodu, jehoţ umístění se často 

od samotného centra a shromaţdiště liší. 

 pásky na vymezení prostoru – jedná se asi o 5 - 10 cm širokou pásku 

z měkkého plastu. Jak jiţ pojmenování napovídá, pouţívají se pro 

vymezení zakázaného nebo nebezpečného prostoru. Do tohoto 

prostoru závodník, pod hrozbou diskvalifikace, nemůţe vběhnout. 
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Vyuţití, najdou pásky také u vyznačení doběhového koridoru, 

zamezující přihlíţejícím lidem, vkročit běţci do cesty.  

Jejich spotřeba se na různých závodech můţe lišit podle charakteru 

závodního prostoru. Pokud se jedná konkrétně o okresní a krajská kola, jejich vyuţití 

není velké. Tratě probíhají pouze malým prostorem a často se stavitel snaţí tratě 

koncipovat tak, aby se nebezpečným místům vyhnul. Uvedené ceny jsou s DPH, 

ceník a popis materiálie uveden v příloze č. 6. 

 

Tabulka 4.3 Spotřební materiál – Krepový papír a  
páska na vymezení prostoru 

Materiál 
Cena 

(Kč/ks) 
Počet kusů 

Kč 
celkem 

Krepový papír 
(různé barvy) 

9,5 8 76 

Páska na vymezení 
prostoru (500 m) 

216 1 216 

Celkové náklady 292 
         Zdroj: vlastní zpracování  

 

Dalším předmětem kalkulace je materiál slouţící závodníkům k regulérnímu 

zdolání trati. Jedná se o: 

 mapy – jsou základní potřebou pro závodníka k absolvování závodu. 

Jelikoţ jsou náklady na tvorbu zcela nové mapy velice vysoké, není tato 

moţnost při pořádání tohoto typu orientačního závodu obvyklá. 

Většinou se vyuţívá mapa, dříve zmapovaného prostoru, která se 

pouze aktualizuje s minimálními náklady.  

Největší podíl zde mají náklady na barevný tisk, pohybující se podle rozměru 

mapy od 12 Kč do 20 Kč za jeden kus. Nejčastější rozměr mapy je A4. Cena 

barevného tisku mapy i s tratí je 14 Kč/ks (viz. příloha č. 1). Tato poloţka je závislá 

na počtu účastníků, který se v jednotlivých krajích liší. Pro stanovení průměrného 

počtu závodníků vycházím z  tabulky 4.2, podle které se v loňském ročníku 

zúčastnilo všech krajských kol celkem 1818 běţců.  
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Tabulka 4.4 Průměrný počet závodníků v jednom kraji 

Celkový počet závodníků 
ve všech krajích 

1818 

Počet zúčastněných krajů 
13 

Průměrný počet závodníků 
v jednom kraji (zaokrouhleně) 

140 

               Zdroj: vlastní zpracování  

 

Tabulka 4.5 Celkové náklady na mapy 

Náklady na 1 mapu (Kč/ks) 14 

Průměrný počet závodníků 
v jednom kraji (zakrouhleně) 

140 

Celkové náklady na mapy (Kč) 1960 

               Zdroj: vlastní zpracování  

 

Nezanedbatelnou poloţkou v nákladech na materiál jsou věcné ceny a 

odměny pro nejlepší závodníky. Kromě diplomů, pohárů, drobných dárků a kniţních 

poukázek, to jsou také trička pro postupující školy do celostátního finále. Oceňováni 

jsou tři nejúspěšnější dívky a hoši v osmi kategoriích. Celkem je rozdáno 24 diplomů, 

stejně tak kniţních poukázek. Do celostátního kola postupují dvě školy, které obdrţí 

pro své reprezentanty tričko. 

Tabulka 4.6 Náklady na věcné ceny 

Materiál Cena za kus Počet kusů Kč celkem 

Diplom 15 24 360 

Kniţní poukázka (1. místo) 300 8 2400 

Kniţní poukázka (2. a 3. místo) 200 16 3200 

Tričko 200 20 4000 

Celkové náklady na věcné ceny 9960 
    Zdroj: vlastní zpracování  

 

Občerstvení je závodníkům bezplatně poskytováno po doběhu v cíli. Náklad 

na občerstvení je závislý na počtu účastníků. V kalkulaci jsem počítal s průměrným 

počtem závodníků, který je uveden v tabulce 4.4. Ţákům a studentům je občerstvení 

poskytováno v podobě nápojů v 500 ml plastových (skleněných) lahvích. Celkové 

náklady na občerstvení pro závodníky jsem vypočítal jako průměr cen různých druhů 
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nápojů vynásobený počtem účastníků. Výpis cen jednotlivých nápojů poskytuje 

tabulka 4.5. 

Tabulka 4.7  Náklady na občerstvení pro závodníky 

Nápoj 500 ml 
Průměrná cena 
s DPH (Kč/ks) 

Počet kusů Kč celkem 

Mattoni (slazené, 
neslazené) 

8,91 140 1247 

Magnesia 8,36 140 1170 

Aquila 8,36 140 1170 

Dobrá voda 7,26 140 1016 

Nikol (sklo) 3,14 140 440 

Průměr  7,206 140 1009  
    Zdroj: vlastní zpracování  

 

Průměrné náklady na občerstvení jsem počítal z ceníku velkoobchodu, který je 

pro ukázku v příloze č. 3. 

Do ostatního materiálu, řadím kancelářské potřeby, papír pro tisk propozic 

k závodu, výsledků a popisů kontrol a inkoust do tiskárny. Jsou to potřeby pro 

opakované pouţití, jejichţ náklad na spotřebu nelze přesně pro jednorázovou 

sportovní akci vykalkulovat. 

4.2.2 Cestovné 

Nákladová skupina 512 – Náklady na cestovné jsou často v kalkulacích na 

celkové náklady uspořádání krajského kola Přeboru škol opomíjeny. Podle místa 

pořádání a vzdálenosti od sídla sportovního klubu se můţe výše náhrady na 

cestovné v různých krajích lišit. Pokusím se spočítat náklady na cestovné 

zprůměrováním skutečných nákladů na jiţ uskutečněná krajská finále. Vzdálenost 

místa závodu počítám od centra obce, kde má klub sídlo.  

Cestuje-li zaměstnanec na místo konání závodu motorovým vozidlem, dle 

dohody se zaměstnavatelem to můţe být motorové vozidlo zaměstnavatele nebo 

soukromé vozidlo zaměstnance (vlastní nebo vypůjčené). Pokud pouţije vozidlo 

zaměstnavatele, zaměstnanec nemá nárok na ţádné náhrady za pouţití vozidla. V 

případě cesty soukromým vozidlem, mu přísluší za kaţdý ujetý kilometr základní 
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náhrada. Při pouţití přívěsu k silničnímu motorovému vozidlu zaměstnavatel sazbu 

základní náhrady za 1 km jízdy zvýší nejméně o 15 %. Sazbu základní náhrady u 

nákladních automobilů, autobusů nebo traktorů zaměstnavatel poskytne zaměstnanci 

nejméně ve dvojnásobné výši, neţ je stanovená pro osobní silniční motorová vozidla. 

Ujeté vzdálenosti osobním automobilem jen zřídka překročí 20 kilometrů. 

Prostorem probíhající sportovní akce je často park, příměstský les nebo městská 

zástavba v obci pořádajícího klubu. V Ostravě je shromaţdiště a trať závodu 

umísťována nejčastěji do 10 km vzdáleného příměstského Bělského lesa v městské 

části Ostrava – Jih.  Výjimku tvoří rok 2009, kdy se krajské finále pořádalo v Opavě, 

vzdálené od centra Ostravy 33,3 km. V roce 2010 bylo shromaţdiště přemístěno do 

městské části Ostrava – Bártovice. Vzdálenost od centra je 5,3 km. V Praze, kde se 

krajská a okresní kola konají často v Oboře Hvězda, je ujetá vzdálenost na místo 

pořádání a zpět 16,8 km. Materiál a pracovníci jsou do míst pořádané akce dováţeni 

většinou 4 – 6 soukromými osobními automobily. 

Částky v kalkulacích nákladů na cestovné osob podílejících se na pořádání 

Přeboru škol nejsou vysoké, ovšem v celkových nákladech by se s nimi mělo počítat. 

Pro rok 2011 je sazba náhrad za pouţívání motorových vozidel stanovena na 3,7 

Kč/km. Vzdálenost, která je nutná aby osobní automobil ujel pro zajištění sportovní 

akce a odvoz materiálu, je dlouhá 20 - 30 km. Počet automobilů na jednodenní akci 

se pohybuje okolo 5. Celkové náklady na cestovné jsou vyčísleny v tabulce 4.8. 

 

Tabulka 4.8 Celkové náklady na cestovné 

Počet 
automobilů 

Km na jeden 
automobil 

Celkový počet 
km 

Sazba náhrad za pouţívání 
silničního osobního 
motorového vozidla 

Celkové náklady 
na cestovné (Kč) 

5 25 125 3,7 463 

      Zdroj: vlastní zpracování 
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4.2.3 Ostatní služby 

Ostatní služby – 518 zahrnují předměty kalkulace, které pomáhají pořadatelů, 

uspořádat sportovní akci na důstojné úrovni. V této nákladové poloţce počítám 

s těmito předměty kalkulace: 

 poštovné, mobil, pevná linka, internet – jsou velice těţce vyčíslitelný 

náklad. Z důvodu jeho obtíţné kalkulace se v mnohých sportovních 

klubech stává, ţe nejsou do celkových nákladů vůbec zařazeny. Jediné 

z čeho můţeme vycházet, je minutová sazba telefonních operátorů a 

celkový počet provolaných minut, ať uţ mobilním telefonem nebo 

pevnou linkou. Poštovné je z důvodu vyuţití elektronické komunikace 

zanedbatelné. Zpoplatnění internetu můţe být zahrnuto v ceně nájmu 

objektu, ve kterém jsou přístroje k němu připojeny. Nejčastěji jsem se 

v účetnictví klubů setkával s částkou nepřesahující 400 Kč. 

 náklady na propagaci – v tomto předmětu kalkulace se objevují náklady 

na tisk plakátů, které jsou vyvěšovány ve školách daného kraje a mají 

za úkol upozornit na blíţící se krajské nebo okresní kolo. Ţáky a 

studenty škol by měly zaujmout a přesvědčit je, aby si orientační běh 

vyzkoušeli. Ročníku 2009/2010 se všech krajských finále zúčastnilo 

okolo 230 základních a středních škol. Náklady na barevný tisk plakátů 

zobrazuje Příloha č. 2.3 

Pokud bychom chtěli do kaţdé školy, která se v minulém ročníku 

zúčastnila závodu, dát plakát na propagaci Přeboru škol, celkové 

náklady budou: 

 

Tabulka 4.9 Celkové náklady na tisk plakátů 

Počet škol 
Cena za tisk 

(Kč/ks) 
Celkové náklady na tisk 

plakátů v Kč 

230 13 2990 
           Zdroj: vlastní zpracování  

 

                                            

3
 Zdroj: http://www.nord-service.cz/ 
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 nájem nebytových prostor, vztahující se k zajištění sportovní akce – 

k tomuto účelu můţe slouţit budova školy v blízkosti prostoru závodu 

nebo jiný objekt, kde se závodníci i se svým doprovodem shromaţďují. 

Nemusí to být nutně budova. Často to je pozemek s travnatou plochou, 

kde si zúčastněné školy v případě nepříznivého počasí mohou postavit 

oddílové stany (tunely). Ty jsou dostatečně velké pro 10 – 15 lidí. 

Patří k tomu i parkoviště, pro odstavení osobních automobilů nebo 

autobusů. Cena nájemného se liší podle atraktivity místa, od 2000 do 

4000 Kč. Přesná částka je na dohodě s majitelem vyuţívaného 

prostoru. 

 nájem movitého majetku, vztahující se k zajištění sportovní akce – 

základním majetkem slouţícím k pořádání závodu jsou startovní 

digitální hodiny. Podle těchto hodin kaţdý závodník pozná, kdy má 

vyběhnout na trať. Závod by nemohl proběhnout bez stojanů,  

oranţovo - bílých lampionů a elektronických razících jednotek (SI), 

zaznamenávající průchod závodníka kontrolním stanovištěm. Tento 

materiál je moţné si za poplatek vypůjčit od svazu orientačního běhu 

příslušného kraje. 

Část pravidel Moravskoslezského krajského svazu orientačního běhu 

(MSKSOB) pro manipulaci se sadou SI (SPORTident), podle které se půjčování 

majetku řídí: 

 Obsah sady SI  

 Hlavní sada - Seznam materiálu  

 50 ks SI jednotek BSF8 (101-150)  

 30 ks SI jednotek BSF7 (151-167, 2x clear, 2x check, 1x start, 2x 100, 2x 

Finish, 4 programovatelné rezervní jednotky)  

 17 ks stojanů pro jednotky BSF7 (151-167)  

 10 ks Al stojanů pro jednotky BSF7  

 11 ks Al "řídících" stojanů bez razících kleští (BSF7)  

 50 ks Al stojanů pro jednotky BSF8 (101-150)  
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 2 ks stojanů 100 (s kleštěma)  

 5 ks rezervních stojanů s kleštěma (pro BSF7)  

 70 ks lampionů  

 3 ks vyčítacích SI jednotek BSF7 USB  

 1 ks servisní čip "SERVICE OFF"  

 1 ks servisní čip "PRINT RESULTS"  

 1 ks servisní čip "OFF"  

 1 ks programovací magnet  

 2 ks adaptér LPT Cenronix->USB  

 1 ks stříbrný kufr, kovový  

 1 ks stojan bez kleští BSF7 (rezervní)  

 samolepky  

Předpokládané maximální mnoţství kontrol na roznos do lesa je 67 (výjimečně 

70 pokud zůstane pouze 1 rezervní jednotka). 

 Půjčovné pro oddíly MSKSOB mimo krajský ţebříček (ŢA,ŢB a jiné) je 1000 

Kč/den, v případě vícedenní akce sleva dle domluvy. Půjčovné pro oddíly mimo 

MSKSOB činí 2000 Kč/den. V případě vícedenní akce je moţnost slevy dle domluvy.  

Při poškození nebo ztrátě vyplní oddíl "Protokol o poškození", který předá 

správci sady. Protokol je vyhotoven ve 3 originálech, přičemţ oddíl, správce a 

sekretář MSKSOB obdrţí po jednom originálu.  

Částky při ztrátě či poškození některé časti sady:  

 SI jednotka 3 000,- Kč  

 vesta 500,- Kč  

 stojan 200,- Kč  

 lampion 80,- Kč  

 destička na upevnění SI jednotky 50,- Kč  
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 poškození obalu SI jednotky 200,- Kč  

 ztráta oblastního SI 700,- Kč  

 nevysušení/nevyčištění lampiónů a vest při předání 500,- Kč  

 přeprogramování zakázaných krabiček 500,- Kč 4  

 

 Sociální zařízení – vyuţívá se sociální zařízení, které je umístěno 

v objektu a sjednáváno v ceně nájemného nebytových prostor. Nebo to 

mohou být mobilní toalety, objednané a vypůjčené od externí firmy. 

Na českém trhu působí dva největší poskytovatelé mobilních toalet. Je to firma 

TOITOI a firma JOHNNY SERVIS. Oba nabízejí sociální zařízení potřebná pro 

pořádání akcí, kde se vyskytuje větší počet lidí.  

 

JOHNNY SERVIS – model JOHNNY SPORT 

       Obrázek 4. 1 Mobilní toaleta 

 

 

Zdroj:  http://www.johnnyservis.cz   

         

 

    

        Zdroj: http://www.johnnyservis.cz   

                                            

4
 Zdroj: pravidla půjčování SI: http://ob.vsb.cz/msksob/soubory/dokumenty/2010/sada_SI.pdf 

 

Parametry Rozměry 

Vnější výška 231 cm 

Vnitřní výška 208 cm 

Vnější šířka 110 cm 

Vnitřní šířka 104 cm 

Vnější délka 119 cm 

Vnitřní délka 104 cm 

Sběrná nádrţ 227 litrů 

Výška sedátka 48 cm 

Hmotnost (plastová základní liţina) 74,25 kg 

Hmotnost (dřevěná základní liţina) 85 kg 

Plocha pro štítek na bočním panelu 30 x 58 cm 

Plocha pro štítek na panelu dveří 40 x 53 cm 

 

Tabulka 4.10 Technické parametry JOHNNY SERVIS 

http://www.johnnyservis.cz/images/stories/mobilni_toalety/mobilni_toalety/new/johnny_servis_mobilni_toalety_johnny_sport2.jpg
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TOITOI – model TOITOI Fresh 

Technická data:  

 šířka: 120 cm 

 hloubka: 120 cm 

 výška: 230 cm 

 hmotnost: 82 kg 

 

Na závody krajského a okresního kola, kterých se zúčastňuje kolem 140 

závodníků, je optimální počet těchto mobilních zařízení asi 3 – 4. Cena za 

jednodenní pronájem takového mnoţství, ve které je obsaţen dovoz a odvoz 

zařízení, je 2000 Kč.  

Kalkulace nákladů na nájem movitého majetku: 

Tabulka 4.11 Nájem movit. majetku 

Majetek Kč za nájem 

Sada SI 1000 

Mobilní toalety 2000 

Startovní hodiny 200 

Celkem 3200 
   Zdroj: vlastní zpracování  

 

Reproduktory, mikrofon a další zvuková zařízení jsou jiţ méně důleţitá pro 

pořádání takovéto sportovní akce. Na druhou stranu, jejich vyuţití zpříjemní pobyt na 

shromaţdišti závodníkům, kteří zrovna nezávodí na trati. Pomocí tohoto 

elektronického zařízení se na závodech reprodukuje hudba, komentátor hlásí 

průběţné výsledky a na konci je mikrofon s reproduktory vyuţit pro slavnostní 

vyhlášení výsledků. Je to majetek, který si klub půjčí nebo jej vlastní. 

 

Obrázek 4.1 Mobilní toaleta 

Zdroj: http://www.toitoi.cz   



 41 

Výpis předmětů kalkulace a jejich hodnota v nákladové poloţce Ostatní sluţby 

je zobrazen v tabulce 4.12.  

Tabulka 4.12 Ostatní služby - celkem 

Služba Cena v Kč 

Poštovné, mobil, pev. linka, internet 500 

Nájem nebytových prostor 3000 

Propagace 2990 

Nájem movitého majetku 3200 

Celkem 9690 

        Zdroj: vlastní zpracování  

 

4.2.4 Mzdové náklady 

Mzdou nebo platem se rozumí peněţité plnění nebo plnění peněţité hodnoty 

(naturální mzdy) poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za vykonanou práci. 

Odměňování za práci zaměstnanců v pracovním poměru je v současné době 

upraveno přímo v zákoníku práce. Dříve se řídilo dvěma samostatnými zákony 

(zákon o mzdě a zákon o platu).  

I nadále zůstává rozlišení odměny za práci na:  

a) Plat - Platem jsou odměňováni zaměstnanci státu, územních 

samosprávných celků (krajů a obcí), státních fondů, příspěvkových 

organizací, jejichţ náklady na platy a odměny za pracovní pohotovost 

jsou plně zabezpečovány z příspěvku na provoz poskytovaného z 

rozpočtu zřizovatele, školských právnických osob řízených 

Ministerstvem školství, mládeţe a tělovýchovy, krajem nebo obcí a 

veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízení.  

b) Mzdu - Mzdou jsou odměňováni zaměstnanci ostatních 

zaměstnavatelů. Mzdou se rozumí peněţité plnění nebo plnění 

peněţité hodnoty (naturální mzdy) poskytované zaměstnavatelem 

zaměstnanci za vykonanou práci. 

http://firmy.finance.cz/zakony-legislativa/zakonik-prace/
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Mzda a plat se poskytují podle sloţitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce, 

podle obtíţnosti pracovních podmínek, podle pracovní výkonnosti a dosahovaných 

pracovních výsledků.  

Složitost, odpovědnost a namáhavost práce se posuzuje podle vzdělání a 

praktických znalostí a dovedností potřebných pro výkon této práce, podle sloţitosti 

předmětu práce a pracovní činnosti, podle organizační a řídící náročnosti, podle míry 

odpovědnosti za škody, zdraví a bezpečnost, podle fyzické, smyslové a duševní 

zátěţe a působení negativních vlivů práce.  

Pracovní podmínky se posuzují podle obtíţnosti pracovních reţimů 

vyplývajících z rozvrţení pracovní doby, například do směn, dnů pracovního klidu, na 

práci v noci nebo práci přesčas, podle škodlivosti nebo obtíţnosti dané působením 

jiných negativních vlivů pracovního prostředí a podle rizikovosti pracovního prostředí.  

Pracovní výkonnost se posuzuje podle intenzity a kvality prováděných prací, 

pracovních schopností a pracovní způsobilosti a výsledky práce se posuzují podle 

mnoţství a kvality. 

Zaměstnavatelé musí za práci stejné hodnoty stanovit zaměstnancům stejnou 

mzdu a plat. Stejnou prací nebo prací stejné hodnoty se rozumí práce stejné nebo 

srovnatelné sloţitosti, odpovědnosti a namáhavosti, která se koná ve stejných nebo 

srovnatelných pracovních podmínkách, při stejné nebo srovnatelné pracovní 

výkonnosti a výsledcích práce. 

Za odměnu za práci se nepovažují náhrady mzdy, cestovní náhrady, 

odstupné, výnosy z kapitálových podílů nebo obligací a odměny za pracovní 

pohotovost (nejméně ve výši 10% průměrného výdělku) či jiné benefity 

zaměstnavatele, které nejsou poskytovány za práci, ale jen v souvislosti se 

zaměstnáním.5 

 

                                            

5
 Zdroj: http://www.finance.cz/dane-a-mzda/informace/mzda/plat_a_mzda/ 

 

http://www.finance.cz/dane-a-mzda/cestovni-nahrady/nahrady/
http://www.finance.cz/dane-a-mzda/informace/mzda/plat_a_mzda/
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4.2.4.1 Mzdové náklady v případě Přeboru škol 

Na průběhu sportovní akce v orientačním běhu se podílí z největší části ředitel 

závodu, který akci věnuje velký podíl svého mimopracovního času. S majiteli 

pozemků domlouvá pronájem nebytových prostor, vztahující se k pořádání sportovní 

akce. Jeho úkolem je pokusit se zajistit grant, který by pokryl část nákladů.  

Dalším pracovníkem je rozhodčí, který dohlíţí na dodrţování pravidel během 

konání a průběhu běţeckých závodů. Stavitel tratí, kromě samotného pracovního 

nasazení během probíhající akce, má několik dní před samotným tiskem map za úkol 

postavit regulérní tratě vyhovující předepsaným kategoriím. 

Mám zkušenost, ţe pořádání závodu v orientačním běhu je velice specifická 

záleţitost. Zaměstnanci jsou samotní členové pořádajícího oddílu a před konáním 

závodu jsou jim ředitelem rozděleny funkce, které budou zastávat. Mnohdy to jsou 

pořadatelé, kteří jiţ mají mnoho zkušeností se zabezpečením chodu orientačního 

závodu. Jejich pracovní funkce je na kaţdé takové akci stejná a proto mohou 

dosahovat kvalitních výsledků. Jelikoţ se jedná o jednorázovou akci, trvající asi 8 

hodin, jsou s nimi sepisovány dohody o provedení práce.  

Rozsah práce, na který se dohoda o provedení práce uzavírá, nesmí být větší 

neţ 150 hodin v kalendářním roce. Do rozsahu práce se započítává také doba práce 

konaná zaměstnancem pro zaměstnavatele v témţe kalendářním roce na základě 

jiné dohody o provedení práce. Neexistuje zde zkušební lhůta, tudíţ spolupráce 

můţe být ukončena kdykoliv a bez udání důvodu. Odměna plynoucí z provedení 

prací na základě dohody je osvobozena od sociálního a zdravotního pojištění.  

 

Tabulka 4.13 Průměrná mzda v letech 2007 - 2010 

Mzda v Kč za měsíc 2007 2008 2009 2010 

Průměrná hrubá měsíční mzda v nepodnikatelské sféře 22387 23337 24433 24289 

Průměrná hrubá měsíční mzda v podnikatelské sféře 20661 22559 23411 23873 

Průměrná hrubá měsíční mzda 20957 22691 23488 23951 

         Zdroj: http://www.finance.cz  
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Tabulka 4.13 zobrazuje průměrnou měsíční mzdu v České republice 

v posledních čtyřech letech. Průměrný počet odpracovaných hodin měsíčně je 170. 

Částka průměrného měsíčního platu za rok 2010 vydělená počtem pracovních hodin 

za měsíc: 

Tabulka 4.14 Průměrná hodinová mzda 

Průměrná hrubá měsíční mzda v Kč 23951 

Měsíčně odpracovaných hodin 170 

Průměrná hodinová mzda v Kč 139 

           Zdroj: vlastní zpracování  

 

Personální obsazení 

Na plynulém chodu krajského kola Přeboru škol se podílí členové oddílu, kteří 

mají s orientačním během praktické zkušenosti. Všechny funkce hrají důleţitou roli 

v uspořádání takového závodu.  

 ředitel závodu – od něj to všechno začíná. Plánuje a rozděluje funkce. 

Zařizuje důleţité věci, bez kterých by se závod nemohl konat, mezi 

které patří zajištění prostoru závodu a shromaţdiště, sjednávání grantu, 

domlouvání sponzorů a zajištění tisku map. Je manaţerem, který nese 

největší zodpovědnost na úspěšném či neúspěšném uspořádání 

závodu. 

 rozhodčí – dohlíţí na celý průběh akce a kontroluje správné 

dodrţování pravidel. Je stále přítomen v centru, kde se vše odehrává, 

aby měl přehled o fair-play chování závodníků. Musí být tam, kde se 

řeší neshody a rozpory v pravidlech. Kaţdý rozhodčí musí projít 

školením, které organizuje Soutěţní komise sekce OB. Školení 

probíhají pro rozhodčí 1. třídy (R1) aţ 3. třídy (R3). Pro Přebor škol 

stačí, aby měl rozhodčí 3. třídu.  Podmínky pro získání kvalifikace R3 

-   minimální stáří uchazeče je 18 let, 

-   předchozí praxe při pořádání závodů v OB, 

- absolvování školení R3 a úspěšné sloţení závěrečných 

zkoušek. 
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Pro udrţení kvalifikace R3 je nutné absolvovat seminář rozhodčích 

nebo školení R3 minimálně jednou za 8 let. Drţiteli, který nemá po čtyři 

po sobě jdoucí roky závodní registraci v OB, ani v tomto období 

neabsolvoval seminář nebo školení rozhodčích, kvalifikace R3 zaniká, 

pokud skupinu rozhodčích nepoţádá o prodlouţení. K ţádosti je třeba 

uvést přehled pořadatelské praxe za poslední 4 roky. 

 stavitel tratí – také musí disponovat získanou 3. třídou R3. Jeho 

úkolem je postavit tratě odpovídající obtíţnosti s přihlédnutím k věku, 

pohlaví a výkonnostní třídě závodníků v dané kategorii. Má k dispozici 

mapu závodního prostoru a vhodným umístěním kontrol vede trať tak, 

aby co nejvíce prověřil mapovou a fyzickou schopnost závodníka. 

 roznašeči a sběrači kontrol – od stavitele tratí dostanou mapu, kde 

jsou zakresleny všechny kontroly, nacházející se v závodním prostoru. 

Kaţdá kontrola jiţ má přidělen svůj kód, proto musí stavitel na místo 

daného kontrolního stanoviště přinést stojan, lampion a jednotku SI se 

správným kódem. K roznášení a sběru mají moţnost vyuţít vesty, které 

jsou součástí vypůjčené sady SI. Tyto vesty mají 18 kapsiček, ve 

kterých se razící jednotky SI pohodlně roznáší i sbírají. Na začátku je 

důleţité, celý závodní prostor si rozdělit tak, aby kaţdý roznašeč věděl, 

které kontroly má za úkol na místo přinést. Kaţdému je přidělena ještě 

skupina kontrol, kterou roznášel kolega, tu musí zkontrolovat, zda jsou 

v ní stojany s lampiony a jednotkami SI správně umístěny. V dalším 

průběhu závodu musí být v pohotovosti, kdyby některá z kontrol 

v terénu přestala fungovat nebo byla odcizena, aby co nejrychleji na 

dané místo přinesl kontrolu novou. Po skončení závodu, stojany 

s lampiony a jednotkami SI, které roznášel, zpět posbírá. 

 IT – správa webové stránky závodu, naprogramování elektronických 

razících jednotek SI, vyčítání čipů a tisk výsledků to jsou úkoly pro 

pracovníky výpočetního střediska. 

 obsluha startu – kromě stavby startovního koridoru, je náplní jejich 

práce, kontrola startujících závodníků podle startovní listiny. Hlídají, aby 

ţádný z běţců neodstartoval do závodu dříve, čímţ by měl nad 

ostatními soupeři výhodu. Protoţe místo startu můţe být od 

shromaţdiště vzdáleno několik stovek metrů, je nutné, aby lidé na 
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startu měli moţnost neustálého telefonního spojení s centrem závodu, 

ředitelem a výpočetním střediskem.  

 obsluha cíle – důleţitou úlohu mají zaměstnanci v cíli. Musí 

kontrolovat, aby doběhnuvší závodník odevzdal mapu. Pokud by se 

mapa s tratí dostala k závodníkům, kteří ještě neodstartovali, získali by 

tím výhodu a závod by ztratil na regulérnosti. V prostoru cíle se 

pohybuje také zdravotník, který zasahuje v případě zranění některého 

ze sportovců. K lidem v cíli se můţe přidat i obsluha, rozdávající 

závodníkům občerstvení. 

 

Tabulka 4.15 Mzdové náklady celkem 

Profese 
Počet osob 

vykonávajících 
profesi 

Odpracovaných 
hodin 

Hodinová 
mzda v Kč 

Mzda na 
osobu v Kč 

Mzdové 
náklady 
celkem v 

Kč 

Ředitel závodu 1 20 139 2780 2780 

Rozhodčí 1 8 139 1112 1112 

Stavitel tratí 1 8 139 1112 1112 

Roznašeč a sběrač 
kontrol 

4 8 139 1112 4448 

IT pracovník 2 8 139 1112 2224 

Obsluha startu 4 8 139 1112 4448 

Obsluha cíle 2 8 139 1112 2224 

Zdravotník 1 8 139 1112 1112 

Celkem 16   19460 

Zdroj: Vlastní zpracování  

 

Ţádný člověk podílející se na pořádání závodu, není vázán čistě jen na svou 

profesi. Pokud jeho úsek ukončil činnost (např. obsluha startu po odstartování všech 

závodníků), zapojí se do prací na jiném místě. 
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4.2.5 Celkové náklady na pořádání okresního a krajského kola Přeboru škol 

v orientačním běhu 

Skutečné náklady vynaloţené klubem na uspořádání běţeckého závodu 

představují částku 42 834 Kč.  

Největší nákladovou poloţkou jsou mzdové náklady, které zaujímají více neţ 

45% z celkové sumy vynaloţených nákladů. Celkem je mzdami rozpočet zatíţen 

částkou 19 460 Kč, která je rozdělena podle profesí mezi zaměstnance. Téměř 

třetinový podíl (30,87%) na celkových nákladech zaujímá spotřeba materiálu. 

Celková hodnota je tvořena náklady na občerstvení, mapami, spotřebním materiálem 

a největší poloţkou věcnými cenami.  Sluţby, jako je nájem, propagace a telefon 

jsou v kalkulaci vyčísleny hodnotou 9 690 Kč. V porovnání s celkovými náklady, 

sluţby tvoří 22,62%. Skoro zanedbatelnou částkou 463 Kč a 1% se na celkových 

nákladech podílí náhrady za cestovné zaměstnancům za pouţití soukromých 

osobních automobilů. Podrobný výpis vynaloţených nákladů je uveden v příloze č. 4. 

4.3 Alokace skutečných nákladů na pořádání celostátního finále 

Přeboru škol v orientačním běhu 

Uspořádáním Celostátního finále je pověřen klub, který se přihlásil do 

výběrového řízení a splňuje podmínky, stanovené ČSOS. Ve srovnání s okresním a 

krajským kolem, je finále na vyšší úrovni. Na trati se střetávají běţci a běţkyně 

z nejlepších škol všech krajů České republiky. V ročníku 2008/2009 bylo zavedeno 

pravidlo, které krajům, jehoţ školy se v předchozím finále umístily do 6. místa, 

umoţňují nasadit do příštího finále automaticky školy dvě. Oproti krajskému kolu je 

ve finále nejniţší vypisovanou kategorií H7/D7, coţ jsou ţáci 6. a 7. tříd základních 

škol a primy a sekundy osmiletých gymnázií. Přesto, ţe ve finále chybí nejmladší 

kategorie H5/D5 (4. a 5. třída základních škol), se finálového kola zúčastňuje více 

sportovců a sportovkyň. 

V roce 2010, 9. června oddíl OB Kotlářka Praha ve spolupráci s Domem dětí a 

mládeţe Prahy 6, uspořádali republikové finále v Oboře Hvězda. Přihlášky obdrţeli 

od 325 ţáků a studentů, reprezentujících celkem 27 škol. 
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Počty přihlášených dle jednotlivých kategorií: 

Tabulka 4.16 Počet startujících v jednotlivých kategoriích 

Kategorie 
Počet 

startujících 

D7 61 

H7 55 

D9 50 

H9 49 

DS 53 

HS 57 

Celkem 325 

      Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Z tohoto více neţ dvojnásobného počtu zúčastněných, ve srovnání s krajským 

kolem můţeme očekávat i zvýšené náklady, především na spotřebu materiálu. 

4.3.1 Spotřeba materiálu 

Náklady na spotřební materiál (krepový papír, páska na vymezení prostoru) 

jsou podobné, jako ve dvou niţších úrovních závodů. První rozdíl najdeme u nákladů 

na mapy. Kdyţ vycházím ze shodného ceníku tisku map, který jsem pouţil pro 

kalkulaci v předchozí kapitole 4.2, má náklad na mapy pro finále, při potřebném 

počtu map 325 kusů a ceně 11 Kč za jeden výtisk, hodnotu 3 575 Kč. 

 Díky vyššímu počtu tisknutých map, se cena za jednu mapu sníţila ze 14 na 

11 korun. Ovšem náklady na mapy jsou ve finálovém závodě o více neţ 1600 korun 

vyšší. 

Při výpočtu potřebných finančních prostředků pro zajištění občerstvení 

závodníkům v cíli, mohu vyuţít průměrnou cenu jednoho nápoje (500 ml), zjištěnou 

na základě ceníku v příloze č. 3. V předchozí kapitole 4.2 v tabulce 4.7 jsem s touto 

průměrnou cenou kalkuloval náklady na občerstvení závodníkům krajského kola. 

Více neţ dvojnásobné náklady finále na občerstvení, znázorňuje tabulka 4.17.  

 



 49 

Tabulka 4.17 Náklady na občerstvení pro závodníky finále 

Nápoj 500 ml 
Průměrná 

cena s DPH 
(Kč/ks) 

Počet kusů Kč celkem 

Mattoni  8,91 325 2896 

Magnesia 8,36 325 2717 

Aquila 8,36 325 2717 

Dobrá voda 7,26 325 2360 

Nikol (sklo) 3,14 325 1021 

Průměr 7,206 325 2342 
  Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Náklady na věcné ceny, jiţ nelze jednoduše podle počtu přihlášených 

závodníků posuzovat. Vyhlašovaných kategorií je méně, ale hodnota předávaných 

odměn se zvýšila. 

Tabulka 4.18 Náklady na věcné ceny pro finále 

Materiál 
Cena za 

kus 
Počet 
kusů 

Kč 
celkem 

Diplom 15 18 270 

Kniţní poukázka 
(1. místo) 

500 6 3000 

Kniţní poukázka 
(2. a 3. místo) 

300 12 3600 

Tričko 200 20 4000 

Celkové náklady na věcné ceny 10870 
          Zdroj: Vlastní zpracování  

 

Nevypsáním nejniţší kategorie pro první stupeň základní školy, se počet 

kategorií sníţil na 6. Odměňovaných závodníků na prvních třech místech je celkem 

18. Trička dostanou dvě nejlepší školy vyhlašované zvlášť pro skupinu základních 

škol (HD7, HD9) a zvlášť pro střední školy (HDS). Náklad na věcné ceny pro nejlepší 

sportovce, se zvýšil bezmála o tisíc korun, na 10 870 Kč. 
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4.3.2 Cestovné 

V kolonce cestovní náhrady, mezi krajským kolem a celostátním finále, 

nebude ţádný rozdíl. Republikové kolo je materiálově i personálně podobně náročné, 

jako kolo krajské, proto není nutné pouţít pro dovoz materiálu více automobilů. 

Umístění centra závodu je v samotné obci se sídlem pořádajícího klubu nebo v její 

blízkosti. Celkové náklady na cestovné jsou pro finále shodné jako pro krajský závod 

a to v hodnotě 463 Kč. V celkové sumě nákladů, je cestovné zastoupeno jedním 

procentem. 

4.3.3 Ostatní služby  

Poštovné, mobilní telefon, pevná linka ani internet nezatíţí celkové náklady 

finále více, neţ náklady krajského kola. Propagace, nemusí být na tak vysoké úrovni, 

jako v případě krajského kola. Celostátního finále se automaticky zúčastňují školy, 

postupující z krajských závodů. Propagace jiţ není tak nutná, ale určitou částku si 

vyţádá. 

Movitý majetek, související se zajištěním sportovní akce plní stejnou funkci, 

jak na krajských úrovních, tak ve finálových. Předmětem kalkulace je majetek stejné 

hodnoty. Výčet předmětů a cena nájemného: 

 Sada SI, jejíţ obsah je vypsán v kapitole 4.2, vypůjčená od MSKSOB 

za poplatek 1 000 Kč. 

 Mobilní toalety, poskytnuté soukromou firmou (TOITOI, JOHNNY 

SERVIS) za cenu nájmu 2 000 Kč. 

 Startovní hodiny za symbolickou cenu 200 Kč. 

Výše nájemného nebytových prostor, vztahující se k zajištění sportovní akce, 

nedoznal oproti krajskému kolu ţádných změn. Pořadatel můţe, prostřednictvím 

spřátelené školy, zajistit reprezentantům vzdálenějších škol ubytování a stravu. 

Ovšem veškeré náklady a výnosy si připisuje samotná škola, která poskytne 

prostory. 
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Celkové náklady ostatních sluţeb, jsou díky jednodušší a levnější propagaci o 

bez mála 2 000 Kč niţší. Přesnou sumu ukazuje stručná tabulka 4.19. 

Tabulka 4.19 Náklady finále - ostatní služby celkově  

Služba Cena v Kč 

Poštovné, mobil, pev. linka, internet 500 

Nájem nebytových prostor 3000 

Propagace 1000 

Nájem movitého majetku 3200 

Celkem – ostatní služby 7700 
           Zdroj: Vlastní zpracování  

 

4.3.4 Mzdové náklady 

I kdyţ je celostátní finále Přeboru škol v orientačním běhu závodem na vyšší 

úrovni neţ krajské kolo, jeho personální zabezpečení je na stejné kvalitativní a 

kvantitativní úrovni. Sloţení zaměstnanců se v závodech orientačního běhu nijak 

výrazně neliší. Celkové náklady na mzdu, vycházející z dohody o provedení práce, 

jsou 19 460 Kč. Pro detailnější seznámení s jednotlivými profesemi a jejich mzdami, 

viz. tabulka 4.15.   

4.3.5 Celkové náklady na pořádání celostátního finále Přeboru škol 

v orientačním běhu 

Konečná hodnota kalkulace nákladů na pořádání nejvyšší úrovně Přeboru škol 

je 44 702 Kč. Narostla o 1 868 Kč. 

Největší nárůst proti nákladům krajského kola, jsem zaznamenal 

v nákladovém účtu – Spotřeba materiálu. Téměř čtyř tisícový rozdíl je způsoben 

početnějším startovním polem. Větší počet přihlášených závodníků se podepsal na 

růstu nákladů na občerstvení, které svou hodnotu, ve srovnání s krajským kolem, 

zdvojnásobily na 2 342 Kč. Také na částce 3 575 Kč za mapy se podepsal větší 

počet závodníků. Věcné ceny zatíţily celkovou kalkulaci sumou 10 870 Kč. Spotřební 

materiál (krepové papíry a pásky na vymezení prostoru) zůstal, se svou hodnotou 
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nákladů 292 Kč, nezměněn. Celkem spotřebovaný materiál zaujímá v celkové 

kalkulaci 38,21% (17 079 Kč), coţ je o 3 858 Kč a 7,34 procentního bodu více neţ 

v celkových nákladech krajského kola. 

Hodnota mzdových nákladů (19 460 Kč) zůstala nezměněna, ovšem její podíl 

na celkových nákladech finále (43,53%) se sníţil. Také účet Ostatní sluţby vykazuje 

v kalkulaci hodnotu 7 700 Kč, která je o dva tisíce niţší, neţ v kalkulaci krajské 

úrovně závodu. Je to díky menším nákladům na propagaci. Nájemné a náklady za 

poštovné, telefon a internet zůstaly na stejné úrovni. Cestovné svým 1% podílem, jiţ 

jen doplňuje celkové náklady na pořádání celostátního finále. Ucelený výpis 

vynaloţených nákladů je zobrazen v příloze č. 5. 
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5 Závěr 

V diplomové práci se zabývám vyčíslením nákladů, nutných k uspořádání 

krajského a celostátního finále Přeboru škol v orientačním běhu.  

Z výsledků práce vyplývá, ţe hlavním břemenem, zatěţujícím rozpočet 

pořádajícího klubu, jsou mzdové náklady. Na celkových nákladech se podílí největší 

sumou. Další, ne méně významnou poloţkou nákladů, podílející se na zajištění akce, 

jsou materiální náklady. Předmětem kalkulace je spotřební materiál a náklady na 

jeho zajištění. Mapy jsou základním materiálem potřebný pro zdolání trati. Náklady 

na mapy a občerstvení pro závodníky jsou ovlivněny počtem přihlášených závodníků, 

coţ je moţné vidět, při srovnání krajského a celostátního kola. Spotřební materiál 

slouţí ke hmatatelnému průběhu závodu a jsou základním článkem pro to, aby se 

samotný závod mohl konat. Podpůrné sluţby, vytvářejí příjemnější a sportovní 

atmosféru na závodech v orientačním běhu. Celkovou sumu vynaloţených nákladů, 

doplňují cestovní náhrady. Cestovné tvoří malý podíl, ale také velice důleţitý.  

Cílem práce bylo spočítat všechny náklady, které se při pořádání závodu 

Přeboru škol v orientačním běhu vyskytují. Byl jsem v kontaktu se zkušenými 

pořadateli, od kterých jsem čerpal cenné informace a rady k vypracování diplomové 

práce. Vyuţil jsem také své osobní zkušenosti se závodní a pořadatelskou činností. 

Závod v orientačním běhu se nekoná v drahých sportovních halách, odehrává 

se ve skromných podmínkách v přírodě. Diplomová práce potvrzuje, ţe s určitými 

náklady počítat musíme. Náklady, které nepokryje dotace, jsou dopláceny ze 

soukromých finančních prostředků členů pořadatelského klubu. 

 

 

 

 

 



 54 

Seznam použité literatury 

 

1. BERNÁTKOVÁ, P. Návrh zpracování výsledné kalkulace akce pořádané 

kulturním zařízením v Kopřivnici , Ostrava: VŠB – Technická univerzita 

Ostrava, 2010. 45 s.  

2. ČVANČAROVÁ, Z. a kol. Podniková ekonomika A. 1.vyd. Ostrava: 

Ekonomická fakulta, VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2008. 309 s. ISBN 

978-80-248-1421-6 

3. DLUHOŠOVÁ, D. Finanční řízení a rozhodování podniku: analýza, 

investování, oceňování, rizika, flexibilita. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2006. 191 s. 

ISBN 80-86119-58-0. 

4. DLUHOŠOVÁ, D.; MRUZKOVÁ, J.; RATMANOVÁ, I. Teorie nákladů a 

kalkulace. 1. vyd. Ostrava: Ekonomická fakulta, VŠB – Technická univerzita 

Ostrava, 1997. 83 s.  

ISBN 80-7078-444-X 

5. JANOK, M. Kalkulácie. 1. vyd. Bratislava: MIKA-Conzult, 1995. 128 s.  

ISBN 80-967295-1-9  

6. JENSEN, M. C.; Meckling, W. H.: Theory of the Firm: Managerial Behavior, 

Agency Costs and Ownership Structure. Journal of Financial Economics, 

1976, roč. 3, č. 4, s. 305-360 

7. KRÁL, B. Nákladové a manaţerské účetnictví. 1.vyd. Praha: Prospektrum, 

1997. 407 s. ISBN 80-7175-060-3. 

8. KUDERA, J. Moderní teorie firmy. Praha: Grada Publishing, 2000. 167 s. 

ISBN 80-7169-954-3.  

9. MAREK, P. a kol. Studijní průvodce financemi podniku. 2. aktualiz. vyd. Praha: 

Ekopress, 2009. 634 s. ISBN 979-80-86929-49-1 



 55 

10. MAŘÍK, M. a kol. Metody oceňování podniku: proces ocenění – základní 

metody a postupy. 2. upr. a rozš. vyd. Praha: Ekopress, 2007. 492 s. ISBN 

978-80-86929-32-3. 

11. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY. Zásady 

programů Státní podpory sportu. Praha, 2008 

12. OGEROVÁ, B.; FIBÍROVÁ, J. Řízení nákladů. 1. vyd. Praha: HZ Editio, 1998. 

155 s. ISBN 80-86009-24-6. 

13. POPESKO, B. Moderní metody řízení nákladů. Praha: Grada Publishing, 

2009. 240 s. ISBN 978-80-247-2974-9 

14. SWOBODA, P. Kalkulace nákladů a cenová politika v tržní ekonomice. Přel. 

K. Balaţovičová. 15. vyd. Praha: Právnické a ekonomické nakladatelství a 

knihkupectví Linde Praha a. s., 1992. 95 s. ISBN 80-901210-1-2 

15. SYNEK, M. Manažerská ekonomika. 4. aktualizované vyd. Praha: Grada 

Publishing, 2007. 464 s. ISBN 978-80-247-1992-4. 

 

Internetové zdroje 

 

16. http://www.finance.cz/dane-a-mzda/cestovni-nahrady/motorova-vozdila/ 

17. http://www.finance.cz/dane-a-mzda/informace/mzda/plat_a_mzda/ 

18. pravidla půjčování SI, dostupné z WWW: 

<http://ob.vsb.cz/msksob/soubory/dokumenty/2010/sada_SI.pdf 

19. http://www.orientacnibeh.cz 

20. http://www.ftvs.cuni.cz 

21. http://www.nord-service.cz/ 

 

http://www.finance.cz/dane-a-mzda/cestovni-nahrady/motorova-vozdila/
http://www.finance.cz/dane-a-mzda/informace/mzda/plat_a_mzda/
http://ob.vsb.cz/msksob/soubory/dokumenty/2010/sada_SI.pdf
http://www.orientacnibeh.cz/
http://www.ftvs.cuni.cz/
http://www.nord-service.cz/


 
 

Seznam zkratek 

OB                   Orientační běh 

SI                     Sportident 

ČSOS              Český svaz orientačních sportů 

AŠSK              Asociace školských sportovních klubů ČR 

MSKSOB        Moravskoslezský krajský svaz orientačního běhu 

ŢA                   Ţebříček A 

ŢB                   Ţebříček B 

DPH                Daň z přidané hodnoty 
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