
 

 

 

 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

EKONOMICKÁ FAKULTA 

 

 
KATEDRA MANAGEMENTU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Řízení nákladů vybraného podniku 

 

Costs Management of a Selected Company 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student: Bc. Jiří Štefek 

 

Vedoucí diplomové práce:  Ing. Terezie Bartusková 

 

 

 

Ostrava 2012



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Místopřísežné prohlášení 

 

„Prohlašuji, že jsem celou práci, včetně všech příloh, vypracoval samostatně.“ 

 

 

V Ostravě dne 26. dubna 2012 

    

 _____________________________ 

 Bc. Jiří Štefek 

 

 

 



3 

 

Obsah  

1 ÚVOD ........................................................................................................................................... 5 

2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA ŘÍZENÍ NÁKLADŮ ........................................................... 6 

2.1 Řízení nákladů .................................................................................................................. 6 

2.2 Finanční a manažerské účetnictví .................................................................................... 6 

2.3 Pojetí a charakteristika nákladů ........................................................................................ 7 

2.4 Klasifikace nákladů .......................................................................................................... 8 

2.4.1 Druhové třídění nákladů ............................................................................................ 8 

2.4.2 Účelové třídění nákladů ............................................................................................ 9 

2.4.3 Klasifikace nákladů podle vztahu k objemu výkonů .............................................. 10 

2.4.4 Klasifikace nákladů v manažerském rozhodování .................................................. 12 

2.4.5 Další třídění nákladů ............................................................................................... 13 

2.5 Nákladové funkce ........................................................................................................... 14 

2.5.1 Druhy nákladových funkcí ...................................................................................... 14 

2.5.2 Stanovení nákladových funkcí ................................................................................ 15 

2.6 Analýza bodu zvratu ....................................................................................................... 17 

2.7 Kalkulace nákladů .......................................................................................................... 20 

2.7.1 Struktura nákladů v kalkulaci .................................................................................. 21 

2.7.2 Nákladová alokace .................................................................................................. 22 

2.7.3 Typy kalkulační metod ............................................................................................ 23 

2.8 Plánování nákladů .......................................................................................................... 26 

2.8.1 Rozpočet .................................................................................................................. 26 

2.8.2 Analýza odchylek .................................................................................................... 28 

2.9 Náklady ve finanční analýze .......................................................................................... 29 

3 CHARAKTERISTIKA PODNIKU INGE OPAVA, SPOL. S R.O. ..................................... 30 

3.1 Základní údaje ................................................................................................................ 30 

3.2 Profil a historie společnosti ............................................................................................ 30 

3.3 Popis činnosti podniku ................................................................................................... 32 

3.4 Ekonomická situace podniku ......................................................................................... 34 

4 PRAKTICKÁ APLIKACE ŘÍZENÍ NÁKLADŮ .................................................................. 35 

4.1 Finanční analýza nákladů ............................................................................................... 35 

4.1.1 Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty................................................................. 35 

4.1.2 Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty ............................................................. 37 

4.1.3 Vertikální analýza nákladů ...................................................................................... 40 



4 

 

4.2 Klasifikace nákladů na variabilní a fixní ........................................................................ 42 

4.3 Sestavení nákladové funkce ........................................................................................... 44 

4.4 Analýza bodu zvratu ....................................................................................................... 46 

4.5 Identifikace a analýza odchylek ..................................................................................... 50 

5 NÁVRHY A DOPORUČENÍ ................................................................................................... 57 

6 ZÁVĚR ....................................................................................................................................... 60 

Seznam použité literatury ............................................................................................................ 61 

Seznam zkratek............................................................................................................................. 63 

Prohlášení o využití výsledků diplomové práce 

Seznam příloh 



5 

 

1 ÚVOD  

 Hlavním úkolem manažerů ve všech podnicích je řízení. Je to logické, protože i slovo 

management je odvozeno od anglického manage, což znamená v češtině řídit. Řízení podniku 

v sobě zahrnuje různé funkce. Jednou z nich je také rozhodování. Řídící pracovníci musí často 

rozhodovat o struktuře a objemu produkce, o cenách výrobků, o investicích, o způsobech 

financování podniku, musí vybírat mezi různými variantami nebo se rozhodovat zda daný 

polotovar vyrobit nebo nakoupit. Základním obecným kritériem pro rozhodování je porovnání 

nákladů (kolik něco stojí) s výnosy (kolik z toho získáme). A tak se plánování, sledování, 

kontrolování a analýza nákladů, jakožto součást řízení nákladů, stávají stěžejními činnostmi 

řídících pracovníků ve snaze správně se rozhodovat a  efektivně vynakládat omezené zdroje 

a tak zajišťovat prosperitu daného podniku. 

 Právě řízení nákladů vybraného podniku je téma této diplomové práce. Cílem je 

analyzovat náklady z interních účetních výkazů vybraného podniku a vyhodnotit jejich 

strukturu, vývoj a způsob jejich plánování a zjistit tak, jestli podnik vynakládá své zdroje 

efektivně a doporučit návrhy sloužící ke zlepšení jejich řízení a efektivnímu využívání. 

 Diplomová práce je rozdělena na dvě části – teoretickou a praktickou. Teoretická část 

řízení nákladů je zaměřena na pojetí a charakteristiku nákladů, jejich informační zdroje, jejich 

klasifikaci, nákladové funkce, analýzu bodu zvratu, finanční analýzu nákladů a nástroje řízení 

nákladů, kterými jsou kalkulace a rozpočet (včetně analýzy odchylek). V praktické části jsou 

tyto poznatky aplikovány na vybranou firmu INGE Opava, spol. s r.o., jejíž činnost a stručná 

ekonomická situace je popsána v kapitole o charakteristice podniku. Po komplexní analýze 

podniku z hlediska nákladů, bude nakonec provedeno vyhodnocení a budou navržena možná 

řešení a doporučení pro řízení nákladů.  

 Při zpracování teoretické části diplomové práce bude čerpáno z odborné české 

i zahraniční literatury a z internetových zdrojů. V praktické části bude použita analýza 

interních dokumentů organizace. Vertikální a horizontální analýzou výkazu zisku a ztráty 

budou porovnávány jednotlivé položky výkazu a srovnávány mezi sebou jednotlivé roky. 

Klasifikační analýzou budou určeny variabilní a fixní náklady a nákladová funkce. 

Porovnáváním a poměřováním plánovaných a skutečně dosažených ekonomických veličin 

budou zjištěny absolutní a relativní odchylky. Rozhovor s finančním ředitelem organizace, 

jako forma kvalitativního dotazování, pak bude sloužit k doplnění a upřesnění informací 

získaných výše uvedenými kvantitativními metodami. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA ŘÍZENÍ NÁKLADŮ  

2.1 Řízení nákladů  

 Náklady jsou jedny z nejsledovanějších ekonomických veličin v podniku, jejich velikost 

a struktura rozhoduje o potřebě kapitálu a spolu s tržbami ovlivňují zisk. Pokud chce podnik 

optimalizovat (maximalizovat) zisk, musí optimalizovat také tržby a náklady prostřednictvím 

jejich plánování a řízení.  

 Plánování tržeb však vychází spíše z dat založených na marketingových průzkumech 

a statistických metodách pro odhad objemu prodejů a cen, které jsou v tržním prostředí dány 

trhem. Náklady mohou být na rozdíl od tržeb ovlivňovány účinnějšími nástroji a metodami 

jejich řízení jako jsou například rozpočetnictví, kalkulace a technicko-hospodářské normy. 

Dalším důvodem, proč je výhodnější se primárně zaměřit na náklady je, že v dnešním vysoce 

konkurenčním prostředí je velice obtížné zvyšovat zisk neustálým zvyšováním objemu 

výrobků, které by navíc vyžadovalo vložení dalšího kapitálu. A tak především v situaci už 

zavedeného podniku se stabilním objemem tržeb stejně jako v období ekonomické krize, je 

lepší variantou pro zvýšení rentability dosahování stejné úrovně výkonů s nižšími náklady.  

 Popesko (2009, str. 19) vyjmenovává další důvody, proč by se měl podnik zaměřit 

na řízení nákladů: „Pokud se naší organizaci podaří snížit náklady vynakládané na jednotku 

produkce, získáme široké pole možností, jimiž můžeme dlouhodobě rozvíjet podnikání jako 

celek. Společnost vyrábějící s nižšími náklady může zisk, který vyprodukuje nad rámec 

nějaké průměrné míry ziskovosti, investovat do svého dalšího rozvoje. Může si dovolit snížit 

cenu svých výkonů, což se projeví ve zvýšené poptávce po výkonech této firmy“. 

Každopádně i přes výčet těchto důvodů pro řízení nákladů to neznamená, že by manažeři snad 

měli úplně ustoupit od řízení tržeb, které je právě u začínajících firem při obsazování trhu 

stěžejním prvkem.  

2.2 Finanční a manažerské účetnictví  

 Před samotnou definicí, klasifikací a hlubší analýzou nákladů je třeba zmínit, že existuje 

více pohledů na tuto významnou ekonomickou veličinu. Toto odlišné pojetí souvisí 

s odlišným účelem a funkcí dvou základních druhů účetnictví. Účetnictví je důležitým 

zdrojem podnikových informací a tedy i zdrojem informací o nákladech podniku.  

 Fibírová, Šoljaková a Wagner (2007, str. 18) vysvětlují, že: „rozdílný přístup externích 

a interních uživatelů k účetním informacím, odlišnost systému kritérií hodnocení, který 
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používají, a odlišnost v časové orientaci jejich měření vedou ve svém důsledku k odlišnostem 

účetních informací finančního a manažerského účetnictví“. 

 Finanční účetnictví je účetním systémem sloužícím potřebám především externích 

uživatelů (stát, banky, obchodní partneři, atd.). Tento druh účetnictví je standardizován 

pomocí závazných norem (v ČR je to zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, dále účetní osnovy 

a postupy účtování). Náklady jsou evidovány v 5. účtové třídě a vždy musí souviset s výnosy 

příslušného období. Výsledkem finančního účetnictví jsou účetní výkazy: rozvaha, výkaz 

zisku a ztráty a výkaz peněžních toků. Z finančního účetnictví vychází daňové účetnictví pro 

výpočet daňové povinnosti podniku. 

 Manažerské účetnictví (management accounting) slouží pro potřeby manažerského 

rozhodování a není, až na výjimky, regulováno závaznými předpisy. Tím pádem je jeho forma 

u různých podniků odlišná. Výstupem manažerského účetnictví mohou být např. normy, 

výkazy, přehledy nebo účetní sestava. Manažerskému účetnictví předcházelo nákladové 

účetnictví, pro které je typické zjišťování nákladů a pohled pouze do minulosti. Poslední 

vývojovou etapou tohoto účetního systému je tzv. management nákladů (cost management), 

který slouží mimo jiné i pro aktivní ovlivňování nákladů. 

 Hradecký, Lanča a Šiška (2008, str. 76) uvádějí, že dnešní podoba manažerského 

účetnictví předpokládá integraci: 

 nákladového účetnictví, 

 rozpočetnictví, 

 kalkulací. 

2.3 Pojetí a charakteristika nákladů   

 Jak už bylo zmíněno výše, existují dva základní účetní systémy: finanční a manažerské 

účetnictví. Jejich odlišné charakteristiky daly vzniknout dvěma odlišným pohledům na 

náklady. 

 Podle finančního (účetního) pojetí se náklady vymezují, jak uvádí Král (2006, str. 44): 

„jako úbytek ekonomického prospěchu, který se projevuje poklesem aktiv nebo přírůstkem 

dluhů a který v hodnoceném období vede ke snížení vlastního kapitálu (jiným způsobem než 

je výběr kapitálu vlastníky)“. 

 Náklady v manažerském pojetí charakterizuje Popesko (2009, str. 32) jako: 

„hodnotově vyjádřené, účelné vynaložení ekonomických zdrojů podniku, účelově 

souvisejícího s ekonomickou činnosti“. Podstatná je účelnost (náklady jsou vynakládány 

racionálně a hospodárně) a účelovost (těsný vztah mezi náklady a výkony). Toto pojetí 
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nákladů se dále může podrobněji členit na hodnotové pojetí (náklady jsou oceňovány na 

úrovni současných reálných hodnot) a ekonomické pojetí (zohledňuje oportunitní náklady). 

 Jednoduše řečeno, může být za náklad ve finančním pojetí považováno něco (jakýkoliv 

úbytek hodnot), co v manažerském pojetí náklad být nemusí a naopak. Popřípadě jsou 

v těchto dvou systémech náklady evidovaný v jiné výši. 

2.4 Klasifikace nákladů  

 Před zkoumáním a analýzou nákladů pro účely jejich pochopení a řízení, je důležité 

udělat si ve velkém počtu nákladových položek pořádek jejich roztříděním podle různých 

kritérií.  

2.4.1 Druhové třídění nákladů  

 Jedním z kritérií pro třídění nákladů jsou spotřebované výrobní faktory. Tato klasifikace 

se nazývá druhové třídění nákladů a základními nákladovými druhy jak je uvádí Synek (2011, 

str. 81) jsou: 

 spotřeba surovin a materiálu, paliv a energie, provozních látek, 

 odpisy budov, strojů, výrobního zařízení, nástrojů, nehmotného investičního majetku, 

 mzdové a ostatní osobní náklady (mzdy, platy, provize, sociální a zdravotní pojištění), 

 finanční náklady (pojistné, placené úroky, poplatky, aj.), 

 náklady na externí služby (opravy a udržování, nájemné, dopravné, cestovné). 

 Nákladové druhy jsou náklady externí, prvotní a jednoduché (viz podkap. 2.4.5 Další 

třídění nákladů). Klasifikace podle nákladových druhů je při řízení nákladů důležitá, protože 

nám pomáhá poznat, jakou relativní váhu má který nákladový druh na celkových nákladech 

a na které náklady se tedy při snižování nákladů zaměřit. 

 Ve finančním účetnictví je podobná klasifikace nákladů provedena ve výkazu zisku 

a ztráty, kde se náklady člení na: 

 provozní náklady, 

 finanční náklady, 

 mimořádné náklady. 

 V příloze č. 1 je zkrácená verze výkazu zisku a ztráty, kde lze najít konkrétní položky 

nákladů, které tvoří jednotlivé výše uvedené třídy nákladů. Další takovýto typ klasifikace 

nákladů je uplatněn v účtové osnově (5. účtová třída). 
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2.4.2 Účelové třídění nákladů  

 Další klasifikace nákladů se nazývá účelové třídění nákladů, kde se náklady člení podle: 

a) místa vzniku a odpovědnosti (podle středisek), 

b) výkonů (kalkulační členění nákladů). 

 Účelové třídění nákladů se oproti druhotnému liší svou provázaností s výkony 

a činnostmi podniku. Především pro řízení nepřímých mzdových nákladů a externích nákladů 

je důležité zjistit vztah těchto nákladů k účelu jejich vynaložení a k prováděným aktivitám. 

a) Třídění nákladů podle místa vzniku a odpovědnosti: 

 Klasifikací podle tohoto hlediska zjišťujme, kde náklady vznikly a kdo je za jejich vznik 

odpovědný. Místo vzniku nákladů je tak přirazeno k určitým vnitropodnikovým 

(hospodářským) střediskům, což jsou základní útvary, ve kterých se sledují náklady, výnosy 

a výsledek hospodaření. Ta dále mohou být členěna na nákladová střediska (např. jednotlivé 

dílny). Nástrojem jak motivovat tyto střediska k nákladové odpovědnosti a zvyšování 

efektivnosti je odpovědnostní účetnictví, které zaznamenává jejich hospodaření. 

 Ve vnitropodnikových střediscích se dále podrobněji člení náklady na: 

 náklady technologické a náklady na obsluhu a řízení,  

 náklady jednicové a režijní. 

 Technologické náklady bezprostředně souvisejí s určitou technologií (např. mzdy 

pracovníků a spotřeba materiálu pro daný technologický celek). Řídí se technicko-

hospodářskými normami. Oproti tomu náklady na obsluhu a řízení vznikají při obsluze 

technologického procesu a jsou společné pro několik technologických celků (např. náklady na 

skladování, opravy zařízení, mzdy managementu) a řídí se limity, normativy a rozpočty. 

 Jednicové náklady (prime costs) jsou ty náklady, které přímo souvisí s určitou 

jednotkou výkonu (např. náklady na spotřebu materiálu pro danou jednotku výkonu), 

kalkulují se do norem spotřeby a základním nástrojem jejich řízení je kalkulace. Ostatními 

náklady, které přímo úměrně nemění s počtem provedených výkonů, jsou režijní náklady 

(overhead costs), zahrnující náklady na obsluhu a řízení a část technologických nákladů. Na 

jednotky výkonu jsou přiřazovány pomocí rozvrhových základen. Řízení režijních nákladů je 

tak obtížnější a méně účinné než řízení jednicových nákladů. Základním nástrojem jejich 

řízení je jejich rozpočet. 
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 Režijní náklady, jak uvádí Čechová (2006) se dále člení podle jejich funkce na: 

 zásobovací režie (náklady na zásobování), 

 výrobní režie (výrobní náklady společné pro celý výrobní útvar), 

 správní režie (náklady na řízení a správu podniku), 

 odbytová režie (náklady odbytového útvaru). 

b) Třídění nákladů podle výkonů (kalkulační členění nákladů): 

  V tomto případě je pro klasifikaci nákladů podstatný přesně vymezený výkon neboli 

tzv. kalkulační jednice (nákladový objekt), ke které jsou přirazeny jednotlivé náklady, které 

byly na její výrobu vynaloženy. 

 Z hlediska způsobu přiřazení nákladů na kalkulační jednici lze náklady členit na: 

 přímé náklady, 

 nepřímé náklady. 

 Přímé náklady přímo souvisejí s konkrétním druhem výkonů a dokážeme je na ně 

přímo vztáhnout. Nepřímé náklady nesouvisejí s konkrétní produkcí. 

 Lazar (2001, str. 19) se pak snaží rozlišit jednicové náklady od přímých takto: „pokud 

bychom měli tyto dvě skupiny vzájemně srovnat, pak přímými náklady jsou náklady 

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

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

náklady.“ 

2.4.3 Klasifikace nákladů podle  vztahu k objemu výkonů  

 Tříděním nákladů podle tohoto kritéria analyzujeme náklady podle toho, jak se mění 

v závislosti na změnách objemu výroby. Důležitost této klasifikace vyzdvihuje Popesko (2009, 

str. 39) tvrzením: „toto členění bývá také považováno za specifický nástroj manažerského 

účetnictví, protože na rozdíl od výše uvedených klasifikací, které byly zaměřeny v podstatě na 

minulé, již spotřebované náklady, je cílem členění ve vztahu k výkonům zaměřeno na 

zkoumání chování nákladů za předpokladu různých variant objemu budoucích výkonů. 

Poznání toho, jak budou náklady reagovat na změnu v objemu výkonů, se stává jedním ze 

základních nástrojů pro tvorbu manažerských rozhodnutí.“  

Podle vztahu k objemu výroby rozlišujeme tři kategorie nákladů: 

 variabilní náklady, 

 fixní náklady, 

 smíšení náklady. 
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 Variabilní náklady (variable costs) jsou ta část celkových nákladů, která se při 

změnách objemu výroby mění. Tato změna nákladů se může vyvíjet třemi způsoby. Pokud se 

náklady mění přímo úměrně s úrovní objemu výroby, jedná se o proporcionální (lineární) 

náklady. V případě, že náklady rostou rychleji než objem výroby, jsou to nadproporcionální 

(progresivní) náklady a pokud rostou pomaleji, tak se jedná o podproporcionální (degresivní) 

náklady (podrobněji viz podkap. 2.5 Nákladové funkce). 

 Fixní náklady (fixed costs) jsou ty náklady, které nejsou závislé na změnách objemu 

výroby a vznikají, i když se nic nevyrábí (např. odpisy, mzdy řídících pracovníků, pojištění, 

nájemné atd.). Fixní náklady se nemění pouze v krátkém období. V dlouhém období se tyto 

náklady mění, ne však plynule, ale skokem (např. při změně výrobního programu).  

 Důležitým charakteristickým znakem této skupiny nákladů taky je, že s růstem objemu 

výroby jednotkové (průměrné) fixní náklady klesají, protože se rozpouštějí do stále většího 

objemu produkce. Jedná se o tzv. degresi nákladů. Vyšším využíváním výrobní kapacity tak 

lze snižovat celkové průměrné náklady a tím zvyšovat zisk na jednotku výkonu.  

Obr. 2.1: Průběh jednotkových fixních nákladů – degrese fixních nákladů 

  

 S fixními náklady jsou spojeny také termíny jako provozní páka a provozní riziko. 

Provozní páka vyjadřuje podíl fixních nákladů na celkových nákladech. Při vysokém podílu 

fixních nákladů může mála změna tržeb způsobit velkou změnu provozního zisku. Takto 

vyjádřená procentní změna zisku, vyvolaná jednoprocentní změnou prodaného množství, 

se označuje jako stupeň provozní páky. 

    procentní změna zisku 

Stupeň provozní páky = ---------------------------------------- (2.1) 

  procentní změna tržeb 

S rostoucím stupněm provozní páky však také roste provozní (podnikatelské) riziko, protože 

provozní páka působí nejen při zvyšování tržeb, ale i druhým směrem při snižovaní tržeb, kdy 

u podniku s relativně vysokým podílem fixních nákladů nastane významnější pokles zisku. 
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 Synek (2011) dále v souvislosti s fixními náklady poukazuje na tři další jevy: 

 relativní úspora fixních nákladů, 

 nevyužité fixní náklady, 

 remanence nákladů. 

 Relativní úspora fixních nákladů nastává při zvyšování objemu produkce a neměnných 

fixních nákladech. Nevyužité fixní náklady je ta část fixních nákladů, která odpovídá 

nevyužité výrobní kapacitě a na druhou stranu poskytuje informaci o jejím efektivním 

využívání. Remanence nákladů poukazuje na to, že s omezováním výroby fixní náklady 

většinou neklesají, ale zůstávají na stejné úrovni. Důsledkem může být, že například při 

vyřazení ztrátových výrobků ještě více klesne zisk (pokud se fixní náklady jako odpisy, úroky, 

nájemné nesníží). 

 Poslední skupinou nákladů, tříděných podle vztahu k objemu výkonů, jsou smíšené 

náklady (semi-variable costs), což znamená, že mají smíšený charakter. Chadwick (1993, 

str. 53) je popisuje jako: „ty náklady, které zahrnují oba elementy, fixní i variabilní. Například 

pracovník může být placen fixní mzdou (fixní element) a prémií založenou na výkonu 

(variabilní element)“. V praxi tato skupina tvoří velký podíl nákladů z důvodu, že klasifikace 

na čistě variabilní a fixní náklady je prakticky neproveditelná nebo neúčelná. 

2.4.4 Klasifikace nákladů v  manažerském rozhodování  

 Tento typ klasifikace nákladů vychází z odhadu budoucích nákladů a slouží 

k manažerskému rozhodování, ve kterém se pojetí nákladů zakládá na třech základních rysech 

(relevantní náklady, přírůstkové náklady, krátkodobý a dlouhodobý pohled). 

 Relevantní náklady (relevant costs) se mění v závislosti na přijetí nebo nepřijetí 

konkrétního rozhodnutí. Relevantními náklady jsou třeba tzv. rozdílové náklady (differential 

costs), které vyjadřují rozdíl mezi náklady před a po přijetí rozhodnutí. Náklady, které se při 

změně varianty nezmění, jsou pak irelevantní (irrelevant costs) a jejich zahrnutí do 

rozhodování o určité variantě může dané rozhodnutí nesprávně ovlivnit. Jednou z variant 

irelevantních nákladů jsou utopené náklady (sunk costs), které byly vynaloženy v minulosti 

a nelze je již změnit. V tomto případě se řeší spíše způsob a míra jejich využiti. 

 Explicitní náklady jsou přímo vyjádřené, v účetnictví přesně evidovány a podnik je 

platí. Naopak implicitní náklady vyjádřeny přímo nejsou, ale při různých rozhodnutích 

s nimi můžeme kalkulovat. Takovým typem v účetnictví neevidovaných nákladů jsou 

oportunitní náklady (oportunity costs), neboli náklady obětované příležitosti, jež představují 
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ušlý výnos jiné nejlepší varianty, která nebyla realizována. Tyto náklady mají sice fiktivní 

charakter a jsou obtížně kvantifikovatelné, pomáhají nám však při rozhodování mezi různými 

variantami a v situaci omezených ekonomických zdrojů. 

2.4.5 Další třídění nákladů  

 Čechová (2006) uvádí kromě výše uvedených i další členění nákladů: 

 externí a interní, 

 prvotní a druhotné,  

 jednoduché a komplexní. 

 Externí náklady vstupují do příslušné aktivity zvenčí, zatímco interní náklady 

vznikají uvnitř podniku (střediskové výkony oceněné ve vnitropodnikových cenách). 

 Prvotní náklady se objevují v dané aktivitě poprvé a jsou tedy vlastně náklady 

externími. Druhotné náklady jsou vyvolané spotřebou nákladů prvotních (přerozdělování 

prvotních nákladů uvnitř podniku) a jsou tak náklady interními. 

 Jednoduché náklady jsou vyjádřeny jen jednou položkou (jsou zároveň externími 

i prvotními), zatímco komplexní náklady jsou složeny z více prvků. 

 Na konec kapitoly o klasifikaci nákladů je třeba se zmínit taky o základních kategoriích 

nákladů, jimiž jsou: 

 celkové náklady, 

 průměrné náklady, 

 přírůstkové náklady. 

 Celkové náklady jsou sumou všech nákladů vynaložených na určitý objem produkce.  

 Průměrnými (jednotkovými) náklady jsou náklady na jednotku produkce. Vypočítají 

se jako podíl celkových nákladů a celkového množství produkce. Používají se pro měření 

hospodárnosti.  

 TC 

AC = ---------- (2.2) 

  Q 

 kde: AC = průměrné náklady, 

  TC = celkové náklady, 

  Q = objem produkce. 
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 Přírůstkové náklady (marginal costs) jsou přírůstkem celkových nákladů vyvolaným 

přírůstkem produkce. Pokud tuto změnu nákladů vztáhneme na jednotku výkonu, dostaneme 

marginální (mezní) náklady, tedy náklady vyvolané přírůstkem produkce o jednu jednotku. 

 Δ TC 

MC = ------------ (2.3) 

  Δ Q 

 kde: MC = mezní náklady, 

  Δ TC = změna celkových nákladů, 

  Δ Q = změna objemu produkce. 

2.5 Nákladové funkce  

 Nákladové funkce, jak uvádí Synek (2011, str. 90): „vyjadřují matematickou formou 

vztah mezi náklady a objemem výroby (výstupem) podniku.“  

2.5.1 Druhy nákladových funkcí  

 Jak už bylo uvedeno v kapitole zabývající se klasifikací nákladů podle vztahu k objemu 

výkonu (podkap. 2.4.3), existují tyto varianty vývoje nákladů: 

 proporcionální (lineární), 

y = a + b ∙ x  

 nadproporcionální (progresivní), 

y = a + b ∙ x + c ∙ x
2
  

 podproporcionální (degresivní), 

y = a + b ∙ x - c ∙ x
2
  

 degresivně – progresivní, 

y = a + b ∙ x - c ∙ x
2
 + d ∙ x

3
  

 kde: y = celkové náklady, 

  x = objem produkce, 

  a = fixní náklady, 

  b, c, d = parametry nákladové funkce. 

 Lineární náklady se vyvíjí lineárně k objemu výkonů, progresivní náklady rostou 

rychleji než objem výroby a degresivní zase pomaleji. V praxi ovšem většinou není takto 

striktní vývoj nákladů běžný. Stává se totiž, že s přibývajícím množstvím vyrobených 

produktů se mění i způsob vývoje nákladů.   Pokud totiž podnik začíná vyrábět výrazně pod 
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úrovní své výrobní kapacity, tak se s růstem produkce postupně zvyšuje produktivita 

variabilních výrobních faktorů a v procesu jejich využívání směřuje výroba k jejich 

optimálnímu poměru. Náklady rostou pomaleji než objem produkce, vyvíjejí se tedy 

podproporcionálně.  Za určitým množstvím produkce se ale podnik nemůže vyhnout nižší 

produktivitě v důsledku toho, že variabilní vstupy naráží na omezení fixních vstupů. S tím 

mohou být také spojené některé dodatečné náklady a vývoj nákladů začne mít 

nadproporcionální charakter. Tento typ nákladové funkce se označuje jako degresivně-

progresivní.  

Obr. 2.2: Nákladové funkce 

 

2.5.2 Stanovení nákladových funkcí  

 Abychom mohli vymodelovat přesný tvar nákladové funkce, je třeba zjistit její 

jednotlivé členy, tedy fixní a variabilní část.  

 Metodami jak správně nákladové funkce stanovit jsou: 

 klasifikační analýza, 

 metoda dvou období, 

 grafická metoda, 

 regresní a korelační analýzy.  
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 Klasifikační analýza je metoda, pro kterou je stěžejní klasifikace jednotlivých nákladů 

na fixní a variabilní (viz podkap. 2.4.3). Výhodou je provedení takovéto klasifikace nákladů 

už v nákladovém účetnictví. Třídění nákladů je obtížnější o to, že v podniku většinou existují 

i náklady smíšeného charakteru. I přestože pro různá odvětví a podniky může být stejný druh 

nákladů klasifikován (ve vztahu k objemu výroby) odlišně, je obvyklé, že všechny jednicové 

náklady (přímý materiál, přímé mzdy a ostatní jednicové náklady) se zcela řadí do 

variabilních nákladů a správní režie do fixních nákladů. Dalšími typickými příklady fixních 

nákladů jsou odpisy, nájemné, leasing, pojistné, část energie, časové mzdy a náklady na 

technickou přípravu výroby. 

 Metoda dvou období se využívá spíše k orientačnímu odhadu nákladové funkce. 

Princip této metody je založen na tom, že se vybere období s největším a nejmenším objemem 

výroby (kromě období s extrémními hodnotami způsobené mimořádnými událostmi). Do 

každé rovnice pro obě tyto období dosadíme údaje o objemu výroby a vynaložených 

celkových nákladech a řešíme pak jako soustavu dvou rovnic o dvou neznámých. Doporučuje 

se tuto metodu stanovení nákladové funkce kombinovat s grafickou metodou, abychom zjistili, 

jestli krajní body vhodně vystihují normální vývoj nákladů. 

 Grafická metoda slouží k odhadu nákladové funkce prostřednictvím bodového 

diagramu. Bodový diagram je vlastně jednoduchý dvojrozměrný graf, ve kterém pro 

konkrétní vyprodukovaný objem výroby (osa x) zaznamenáme vynaložené celkové náklady 

(osa y). Tyto dvojice hodnot jsou v grafu znázorněny bodem a těmito body pak proložíme 

přímku tak, aby od ní byly všechny body co nejméně vzdáleny. 

 Metoda regresní a korelační analýzy je pro stanovení nákladové funkce nejpřesnější. 

Na rozdíl od předešlých metod, umožňuje určit i nelineární funkce (progresivní, degresivní). 

K výpočtu parametrů (a, b) lineární nákladové funkce se používají tyto vzorce: 

 n ∙ ΣX ∙ Y - ΣX ∙ ΣY 

b = ------------------------------------- (2.4) 

    n ∙ ΣX
2
 – (ΣX)

2
 

a = Y – b ∙ X (2.5) 

 kde: X = objem výroby, 

  Y = náklady, 

  n = počet sledovaných období. 
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2.6 Analýza bodu zvratu 

 Bod zvratu (Break Even Point) je bod (objem produkce), ve kterém se celkové náklady 

rovnají celkovým výnosům. Stanovení bodu zvratu neboli také prahu využitelnosti popisuje 

Lang (2005, str. 25) jako: „zanesení výnosové přímky do grafu nákladové funkce. Přitom je – 

zjednodušeně – předpokládáno, že pro první prodané kusy je dosažen stejný výnos jako pro 

poslední prodanou jednotku na horní hranici kapacity podniku. Prahu využitelnosti je tedy 

dosaženo, pokud celkový výnos stačí k pokrytí veškerých fixních a variabilních nákladů. 

V bodě prahu využitelnosti tedy není dosaženo ani zisku, ani ztráty.“ 

 Pro analýzu bodu zvratu (Cost-Volume Profit Analysis) je tak nutné mít stanovenou 

nákladovou funkci (viz podkap. 2.5.2), z čehož taky vyplývá nutná klasifikace nákladů na 

fixní a variabilní část (viz podkap. 2.4.3). Pokud známe nákladovou funkci (fixní a variabilní 

náklady) a cenu produkce, můžeme bod zvratu (BZ) matematicky odvodit a vypočítat takto: 

  T = p ∙ q     (vývoj tržeb při neměnné ceně), 

 CN = FN + b ∙ q  (vývoj celkových nákladů), 

 T  =  CN 

  p ∙ q = FN + b ∙ q 

   FN 

q (BZ) = ------------  (2.6) 

    p - b 

 kde: T = celkové tržby, 

  p = cena výrobku, 

  q = množství výrobků, 

  CN = celkové náklady, 

  FN = fixní náklady, 

  b = jednotkové variabilní náklady. 

 Rozdíl mezi cenou a variabilními náklady označujeme jako příspěvek na úhradu 

fixních nákladů a zisku [u] (contribution margin). Tato částka slouží k tomu, aby nejprve 

pokryla celkové fixní náklady a posléze, po dosažení produkce na úrovni bodu zvratu, 

přispívala k tvorbě zisku. 

u = p - b  (2.7)  
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 Ukazatelem vztahující se k bodu zvratu je bezpečnostní marže (margin of safety, MS). 

Nagy a Vanderbeck (1996, str. 455) uvádějí, že tento ukazatel: „signalizuje, o kolik může 

podnik snížit objem prodeje, aniž by se dostal do ztráty“. 

 Tskut - TBZ 

MS = --------------------- (2.8) 

   Tskut 

 kde: Tskut = skutečně dosažené tržby, 

  TBZ = tržby v bodě zvratu. 

 Na Obr. 2.3 vidíme, že je výsledek hospodaření do úrovně bodu zvratu záporný, nad 

bodem zvratu začíná podnik generovat zisk. Je také logické, že pokud si podnik stanoví 

nějakou minimální hranici zisku, musí vyprodukovat více výrobků než při klasickém bodu 

zvratu. Při dalším růstu produkce se v této situaci (proporcionální vývoj tržeb i nákladů) dále 

zvyšuje zisk podniku, maximální hranice zisku je pak dána výrobní kapacitou. 

Obr. 2.3: Bod zvratu 

 

 Abychom předešli situaci, kdy by bod zvratu ležel nad úrovní výrobní kapacity a výroba 

by tak byla ztrátová, je užitečné zjistit, jaký je podíl využité kapacity v bodu zvratu. K tomu 

nám slouží ukazatel kritické využití výrobní kapacity: 

 Q(BZ) ∙ 100 

VK krit = ------------------------- (2.9) 

        Q(max) 
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 kde: VKkrit = kritické využití kapacity, 

  Q(BZ) = objem produkce v bodu zvratu, 

  Q(max) = maximální objem produkce. 

 Protože cílem podniku určitě není vyrábět na úrovni bodu zvratu a pokrýt příspěvkem na 

úhradu pouze fixní náklady, ale také realizovat určitý zisk, je možné analýzu bodu zvratu 

využít k výpočtu množství produkce pro stanovenou úroveň minimálního zisku:  

   FN + Zmin 

q (BZ) = ------------------- (2.10) 

       p - b 

 kde: Zmin = minimální zisk. 

 Při stanovení bodu zvratu v základní variantě ovšem nastává určitý problém, který 

popisuje Popesko (2009, str. 45): „Problém je, že objem výkonů podniku je stanoven 

v naturálních jednotkách, tedy např. v počtu kusů výrobků. Základním předpokladem pro 

uplatnění tohoto přístupu je homogenita těchto výkonů.“ Při různorodou produkci tak musíme 

závislost nákladů a objemu výroby vyjádřit pomocí globální nákladové funkce: 

CN = FN + h ∙ Q (2.11) 

 kde: h = haléřový ukazatel variabilních nákladů. 

Parametrem h jsou vyjádřeny variabilní náklady jako podíl celkových variabilních nákladů na 

celkových tržbách. Vzorec pro bod zvratu je pak podobný: 

      FN     FN + Zmin 

q (BZ) = ------------------- ,   popř.   q (BZ) = ------------------- (2.12) 

       1 – h    1 - h 

Jmenovatel 1 – h vyjadřuje výši příspěvku na úhradu fixních nákladů a zisku připadající na 

1 Kč tržeb. 

 Pomocí analýzy bodu zvratu lze propočítávat také ukazatele limitu variabilních a fixních 

nákladů nebo limitu ceny. Postup je analogický jako pro odvození bodu zvratu, vychází se 

tedy z rovnosti celkových tržeb a celkových nákladů, pouze se místo objemu výroby vyjádří 

jiná potřebná ekonomická veličina (jednotkové variabilní náklady, fixní náklady nebo cena 

produkce), při znalosti hodnot všech ostatních veličin (včetně objemu vyráběné produkce). 

 Stanovení limitu variabilních nákladů je vyjádřeno vzorcem: 

   FN      FN 

b = p - ---------,  popř.  h = 1 - ---------  (2.13) 

   q   q 
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Jedná se tedy o maximální přípustnou mez variabilních nákladů na jeden výrobek a může se 

využít pro předběžnou kalkulaci výrobku nebo pro technickou přípravu výrobku. 

Ukazatel h pak vyjadřuje limitu haléřové nákladovosti variabilních nákladů, tedy maximální 

mez variabilních nákladů připadajících na 1 Kč tržeb. 

 Pro stanovení limitu fixních nákladů se používá vzorec: 

FN = q ∙ (p – b),  popř.   FN = q ∙ (1 – h) (2.14) 

Tento limit stanovuje maximální výši fixních nákladů a může sloužit při rozhodování 

o výběru výrobního zařízení nebo technologického postupu. 

 Stanovení limitu ceny se vypočítá ze vzorce: 

  FN 

p = ---------  +  b (2.15) 

   q  

Každá cena nižší než limit vypočítaný tímto vzorcem bude pro podnik ztrátová, protože 

nestačí pokrýt průměrné náklady výrobku, jedná se tedy o minimální výši ceny. Všechny tři 

vzorce jsou odvozeny pro situaci, kdy podnik negeneruje žádný zisk. Pokud chceme tyto 

ukazatele vypočítat s přihlédnutím k určitému minimálnímu zisku, musíme ho do svých 

výpočtů taky zahrnout.  

 Dalším využitím analýzy bodu zvratu je dopad změny podílu variabilních a fixních 

nákladů na tvorbu zisku. Tento efekt provozní páky (včetně vzorce 2.1) byl už popsán 

v podkapitole 2.4.3. V praxi se tak obvykle můžeme, při výběru z různých variant 

technologických postupů, setkat s tím, že varianta s vyššími fixními náklady vykazuje nižší 

variabilní náklady a naopak. Podnik s vyšší úrovní automatizace (s vyššími fixními náklady 

a nižšími jednotkovými variabilními náklady) sice na jednu stranu dosáhne bodu zvratu až při 

daleko vyšším objemu produkce, avšak po jeho dosažení bude růst zisku zase daleko rychlejší 

díky vyššímu příspěvku na úhradu. Pro výslednou volbu konkrétní varianty je tak hlavním 

kritériem především objem očekávané produkce a tedy dostatečné využití výrobní kapacity.  

2.7 Kalkulace nákladů  

 Kalkulaci definují Fibírová, Šoljaková a Wagner (2007, str. 111) jako: „přiřazení 

(propočet) nákladů, marže, zisku, ceny anebo jiné hodnotové veličiny na naturálně vyjádřenou 

jednotku výkonu“. Předmět kalkulace je tedy vymezen kalkulační jednicí (konkrétní výkon, 

nákladový objekt) a kalkulovaným množstvím (počet kalkulačních jednic). 
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 Kalkulace jsou tak důležitým nástrojem hodnotového řízení. Funkce kalkulace 

v systému řízení podniku vyjmenovávají Hradecký, Lanča a Šiška (2008, str. 175): 

 představují základní informační podklad pro řízení jednotlivých výkonů; 

 slouží jako základ při plánování a kontrole v operativním řízení, např. při kontrole 

jednicových nákladů výkonů, při oceňování stavu a změny stavu hotových výrobků 

a nedokončené produkce; 

 jsou jedním z významných podkladů pro rozhodování o struktuře a sortimentu 

produkovaných výkonů; 

 jsou výchozí základnou pro rozhodování, týkajícího se cenové politiky; 

 slouží jako podklad pro stanovení vnitropodnikových cen. 

2.7.1 Struktura nákladů v kalkulaci  

 Struktura nákladů je vyjádřena v kalkulačním vzorci, tedy soupisu jednotlivých druhů 

nákladových položek v rámci kalkulace, stanoven individuálně v každém podniku. Kalkulační 

vzorec využívá kalkulační členění nákladů.  

 V tuzemsku je pozůstatkem z minulosti tzv. typový kalkulační vzorec. Tento 

standardizovaný kalkulační vzorec prosazovaný v dobách centrálně plánovitého řízení se 

postupně stal základem pro kalkulační vzorce používané v českých podnicích. Ač si jej 

v současnosti mohou podniky upravit podle své potřeby (doplnit o další položky jednicových 

a režijních nákladů), pořád tento typ kalkulačního vzorce představuje tzv. kalkulaci úplných 

nákladů neboli absorpční kalkulaci (viz podkap. 2.7.3 Typy kalkulačních metod), kterou 

nelze využít pro řešení všech rozhodovacích úloh.  

Tab. 2.1: Typový kalkulační vzorec  

1. Přímý materiál 

2. Přímé mzdy 

3. Ostatní přímé náklady 

4. Výrobní (provozní) režie 

Vlastní náklady výroby (provozu) 

5. Správní režie 

Vlastní náklady výkonu 

6. Odbytové náklady 

Úplné vlastní náklady výkonu 

7. Zisk (ztráta) 

Cena výkonu (základní) 

Pramen: Král (2006, str. 134) 
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 Tržní prostředí vedlo ke vzniku jiných postupů kalkulování, projevujících se variantně 

strukturovanými náklady, vycházejících z toho, že cena je dána trhem a založených na 

rozlišení variabilních a fixních nákladů (důležité pro manažerské rozhodování).  

 Takovým příkladem je kalkulační vzorec variabilních (neúplných) nákladů.  

Tab. 2.2: Kalkulační vzorec neúplných nákladů 

+ Tržní cena 

- Jednicový materiál 

- Jednicová mzda 

- Ostatní jednicové náklady 

- Variabilní část režie, týkající se daného výrobku 

Variabilní náklady 

= Příspěvek na úhradu za období 

Pramen: Hradecký, Lanča a Šiška (2008, str. 179) 

 Modifikací této kalkulace je kalkulace variabilních nákladů se stupňovitým 

rozvrstvením fixních nákladů, kde příspěvek na úhradu postupně přispívá k úhradě různých 

skupin fixních nákladů (fixní náklady: výrobku, skupiny výrobků, útvaru, řízení podniku jako 

celku). 

 Dalším podobným typem kalkulace je tzv. dynamická kalkulace, která sice vychází 

z tradiční kalkulace úplných vlastních nákladů výkonu (typový kalkulační vzorec), je však 

rozšířena o klasifikaci nákladů na variabilní a fixní (a to hlavně položky režií). Umožní tak 

ukázat, jak budou náklady ovlivněny změnami objemu výkonů. 

2.7.2 Nákladová alokace  

 Jak bylo uvedeno v podkap. 2.4.2, kalkulační členění nákladů třídí náklady na přímé 

a nepřímé, podle toho jak dokážeme přiřadit náklady na kalkulační jednici. Pokud jsou tedy 

evidovány náklady v druhovém členění, musí být provedena transformace nákladů na 

kalkulační členění.  

 Přímé náklady dokážeme přiřadit jednotlivému druhu výkonu relativně snadno. 

Přiřazení nepřímých (režijních) nákladů může být však docela problematické, protože jsou 

společné pro více nákladových objektů. Abychom tedy mohli nepřímé náklady přiřadit 

konkrétnímu výkonu (nákladovému objektu), musíme použít nějaký přepočet k vyjádření 

podílu určitého výkonu na spotřebě určitého nákladu.  

 Takovýto mechanismus nákladové alokace (cost allocation) popisuje Popesko (2009, 

str. 48) takto: „při nákladové alokaci používáme určitou zprostředkující veličinu, pomocí níž 

přiřazujeme náklady objektu alokace. Tato veličina bývá označována termínem 
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rozvrhová základna (allocation base, recovery base) u tradičních nákladových systémů nebo 

také jako vztahová veličiny (cost driver) u moderních procesních nákladových systémů“.  

 Při volbě způsobu, jakým přiřazovat (alokovat) náklady, musíme brát v potaz také druh 

rozhodovací úlohy, tedy důvod přiřazování nákladů kalkulační jednici (cíl alokace). 

Poskytnuté informace o nákladech tak musí být pro dané rozhodnutí relevantní.  

 Základní typy rozhodovacích úloh, jak je vyjmenovává Král (2006) jsou následující: 

 rozhodování o způsobu využití ekonomických zdrojů na vytvořené kapacitě (např. 

sortiment výrobků, nakupovat nebo vyrábět polotovary); 

 propočty nákladů vynaložených v souvislosti s výkony (např. posouzení dlouhodobé 

efektivnosti výkonů); 

 cenová rozhodování (např. návrh nebo obhajoba ceny); 

 motivační rozhodování (zainteresovanost manažerů a zaměstnanců na dosažení 

podnikových cílů); 

 reprodukční úlohy (zda objem, sortiment a cena produkce uhradí celkové náklady); 

 určení vázanosti ekonomických zdrojů v podniku (např. ocenění nedokončené výroby). 

 Kromě způsobů alokace a cílů alokace nákladů, je důležité rozlišovat také principy 

alokace. Základním a nejúčinnějším principem přiřazování nákladů výkonům je princip 

příčinné souvislosti (cost-and-effect allocation), který vychází z toho, že výkonu by měli být 

přiřazeny náklady, které příčinně vyvolal. Dalšími principy alokace jsou princip únosnosti 

(reprodukce) nákladů a princip průměrování, které podnik musí aplikovat, pokud nelze 

uplatnit princip příčinné souvislosti. 

2.7.3 Typy kalkulační metod  

 Pravě podle způsobu alokace nepřímých nákladů pak rozeznáváme různé kalkulační 

metody. Těchto metod a jejich variant je velké množství a volba konkrétní kalkulační metody 

záleží jak na druhu podniku, tak na dalších faktorech (např. struktura výkonů, náklady na 

zjištění vstupních dat pro kalkulaci atd.).  

 Jedním ze způsobů, jakým lze nákladové kalkulace členit, je založen na tom, jestli jsou 

v nich absorbovány všechny náklady nebo jen jejich určitá část. V tomto případě rozlišujeme: 

 absorpční kalkulace (absorption costing) - kalkulace úplných nákladů, 

 neabsorpční kalkulace (variable costing) - kalkulace neúplných nákladů (variabilních). 
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Obr. 2.4 : Základní typy nákladových kalkulací  

 
Pramen: Popesko (2009, str. 61) 

 Přirážková kalkulace (zakázková kalkulace) je kalkulací plných nákladů a je založena 

na přiřazování režijních nákladů výkonu pomocí rozvrhové základny (veličina vyjadřující 

podílu režijních nákladů, jejichž spotřebu daný výkon vyvolal) a zúčtovací přirážky (přirážka 

k přímým nákladům). Postup kalkulování je následující: 

1. Zvolíme rozvrhovou základnu (většinou určitá položka přímých nákladů). 

2. Na základě stanovené rozvrhové základny vypočteme režijní přirážku (absorption 

rate). Pokud je rozvrhová základna stanovena v peněžní formě (např. objem přímých 

mezd), bude režijní přirážka vyjádřená v procentech (po vynásobení koeficientu režie 

číslem 100). Pokud je stanovena v naturálních jednotkách (např. počet hodin práce), pak 

bude sazba režijní přirážky vyjádřená v peněžních jednotkách. 

  NRN 

RP = -----------     (2.16) 

   RZ 

 kde: RP = koeficient režie (nebo sazba režijní přirážky v Kč), 

  NRN = nepřímé režijní náklady, 

  RZ = rozvrhová základna [v Kč nebo v naturálních jednotkách]. 

Pokud se pro jednotlivé druhy režijních nákladů používá jiná rozvrhová základna, jedná 

se o diferencovanou přirážkovou kalkulaci. 

3. Sazba režijní přirážky (RZ v naturálních jednotkách) pak odpovídá podílu režijních 

nákladů připadající na výrobek. Tento podíl vypočteme taky (pokud je RZ v peněžní 

formě) jako součin koeficientu režie a části rozvrhové základny obsažené ve výrobku. 

 V praxi je přirážková kalkulace nejpoužívanější metodou díky své jednoduchosti 

a široké využitelnosti při výrobě různorodých výrobků. Problémem je určení rozvrhové 
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základny, protože při volbě některého z přímých nákladů automaticky předpokládáme, že 

režijní náklady jsou výkony spotřebovávány přímo úměrně k přímým nákladům. Dalším 

problémem je, že se jedná o statickou kalkulaci nezohledňující změny v objemech výroby, 

čímž může docházet k chybnému rozvrhu režijních nákladů (dá se řešit použitím dynamické 

kalkulace, viz výše podkap. 2.7.1). 

 Kalkulace variabilních nákladů (metoda krycího příspěvku) napravuje nedostatky 

tradičních přirážkových kalkulací, způsobené nepřesným přiřazováním fixních nákladů 

a alokuje na jednici pouze variabilní náklady (přímé náklady a variabilní část režie). Jedná se 

tedy o kalkulaci neúplných nákladů. Rozdílem mezi cenou výkonu a jeho variabilními 

náklady je příspěvek na úhradu fixních nákladů a zisku. Součtem jednotkových příspěvků na 

úhradu dostaneme celkový příspěvek na úhradu. Fixní náklady, které jsou považovány za 

skupinu nákladů vynaložených pro zajištění chodu podniku v určitém období, jsou odečteny 

od tohoto celkového příspěvku až při potřebě kvantifikovat hospodářský výsledek podniku.  

 Protože příspěvek na úhradu zůstává konstantní bez ohledu na aktuální využití kapacity, 

je kalkulace variabilních nákladů dobrým nástrojem pro rozhodování v úlohách založených na 

existující kapacitě nebo při rozhodováních o ceně (stanovení minimální ceny). Nevýhodou 

této kalkulace je, že není schopna co nejpřesněji vyčíslit náklady na určitý výkon. 

 Důležitým kritériem plánování a kontroly zisku je pak hrubá rentabilita (relativní 

příspěvek na úhradu). 

  U     u 

Rh = ------------ ,   nebo   Rh = -------- (2.17) 

 CV   c 

 kde: Rh = hrubá rentabilita, 

  U = celková marže, 

  CV = celkové výnosy, 

  u = příspěvek na úhradu výrobku, 

  c = cena výrobku. 

 V otázkách stanovení optimálního sortimentu by tak mělo být stěžejní kritériem 

upřednostňování výrobků s nejvyšším jednotkovým příspěvkem na úhradu. V tomto ohledu je 

však třeba brát v úvahu i spotřebu omezené kapacity výrobou výrobku.  
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Tab. 2.3: Struktura nákladů v kalkulaci variabilních nákladů 

Cena výrobku 

Přímé náklady 
Režijní náklady Zisk 

Hrubé rozpětí 

Přímé náklady Variabilní režie Fixní režie Zisk 

Variabilní náklady Příspěvek na úhradu fixních nákladů a zisku 

Pramen: Popesko (2009, str. 90) 

 Kalkulace podle aktivit (Activity-Based Costing - ABC) je relativně novou metodou 

nákladové kalkulace. Cílem metody ABC je rozvržení nepřímých nákladů podle skutečné 

příčinnosti jejich vzniku a to pomocí přiřazení těchto nákladů jednotlivým aktivitám 

(činnostem). 

 Tato kalkulace je obvykle součástí managementu procesů (Activity-Based Management 

– ABM). Obecně se tato metoda označuje také jako Activity-Based Cost Management (ABC/M) 

nebo česky jako procesní řízení nákladů. ABC přístup se snaží řídit a ovlivňovat náklady 

pomocí řízení a ovlivňování podnikatelských aktivit. Tato metoda tak mapuje a oceňuje 

procesy a aktivity, které organizace provádí a popisuje vztah k podnikovým výkonům. 

Výhodou této metody je vyšší přesnost alokace nákladů, především v současné době, kdy 

režijní náklady tvoří stále vyšší podíl celkových nákladů. Nevýhodou je pak velmi rozsáhlý 

objem dat, který je třeba zjistit. 

 Kromě tří výše uvedených kalkulačních metod existují ještě další. Jejich využití je 

už však specifičtější. Jednou z těchto nejznámějších metod je kalkulace dělením.  

 Kalkulace dělením (division costing) je nejjednodušší kalkulační technikou. Obecným 

principem této kalkulace nákladů na jednici je vydělení celkových nákladů počtem jednotek 

výkonů. V tomto případě bychom mluvili o prosté kalkulaci dělením, která je využitelná 

pouze v homogenní výrobě (vyrábí se jediný druh výkonu). Pokud však výkony nejsou zcela 

homogenní, ale liší se pouze jedním technickým parametrem (např. velikost, hmotnost, jakost) 

můžeme použít kalkulaci dělením s poměrovými (ekvivalentními) čísly. 

2.8 Plánování nákladů  

2.8.1 Rozpočet   

 Rozpočet definují Hradecký, Lanča a Šiška (2008, str. 124) jako: „kvantitativní (číselné), 

v peněžních jednotkách vyjádřené údaje o očekávané, resp. plánované realitě“. Rozpočet se 
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vypočítává pro určité období a je zaměřen na náklady a výnosy. Oblast rozpočetnictví 

(budgeting) je orientovaná na budoucnost a zabývá se tvorbou, sestavováním 

a vyhodnocováním rozpočtů. 

 Rozpočty můžeme třídit podle široké škály hledisek. Rozlišujeme tak rozpočty: 

 celopodnikové (souhrnné) zahrnující rozpočetní rozvahu, rozpočetní výsledovku 

a rozpočet peněžních toků. 

 vnitropodnikové (základní) zahrnují střediskové rozpočty a rozpočty režijních 

nákladů. 

 Základem pro rozpočtování režijních nákladů jsou limity (horní hranice) nákladů 

a normativy režijních nákladů (stanoví spotřebu dílčích položek nákladů v závislosti na 

technických jednotkách). Základními útvary, za které se rozpočty sestavují a kontrolují, jsou 

hospodářská nebo nákladová střediska. Rozpočet režijních nákladů představuje základní 

nástroj řízení režijních nákladů.  

 Jiným členěním můžeme rozlišovat rozpočet: 

 pevný, které nerozlišuje mezi variabilními a fixními náklady a pro kontrolu se musí 

přepočítávat na skutečně vyprodukovaný objem výkonů; 

 pohyblivý (variantní, pružný) počítá samostatně s fixními a variabilními náklady. 

 Podle způsobu sestavení rozpočtu jej členíme na: 

 rozpočet přírůstkový, vycházející z údajů o nákladech v minulosti a upravuje se 

podle změn plánovaného objemu produkce (např. indexní metoda); 

 rozpočet od nuly (Zero Based Budgeting - ZBB), který nevychází z údajů minulého 

období, ale orientuje se na budoucí období a jeho aktivity. 

 Dále můžeme rozlišovat rozpočty: 

 na pevné období, které se sestavují pouze na celé období a neberou v úvahu změny; 

 klouzavé (Rolling Budgets), které se sestavují na celé období i na kratší úseky (na 

základě těchto dílčích rozpočtů se zpřesňují rozpočty pro další dílčí období). 

 Podle období, pro které se sestavují, se člení: 

 dlouhodobé rozpočty, 

 roční rozpočty, 

 krátkodobé (čtvrtletní, měsíční) rozpočty. 

 Podle volnosti dodržení rozpočtu můžeme rozpočet členit na: 

 limitní, který nemá být překročeny; 
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 volný (indikativní), jehož výše může být vázána na dosažení jiné významné veličiny. 

 Nakonec rozlišujeme rozpočty 

 celkové, které jsou sestavovány pro celkovou činnost útvaru; 

 dílčích aktivit, které rozeznávají náklady podle příčin.  

 Při tvorbě podnikového rozpočtů je důležité vyjít z odhadu objemu a struktury výkonů 

(předpoklad poptávky). Analýzu poptávky provádíme pomocí marketingového plánu, 

z kterého vycházíme při sestavování plánu odbytu. Na základě posouzení možností výroby 

a dodavatelů se sestavuje plán výroby, který spolu s plánem odbytu je základním zdrojem dat 

pro plán tržeb a plán jednicových nákladů (plán materiálu a plán práce). Pomocí těchto 

informací o nákladech a výnosech lze nakonec sestavit rozpočet výnosů a jednicových 

nákladů. Rozpočet režijních nákladů však bývá na objemu a struktuře výkonů nezávislý. 

Sestavuje se tedy většinou podle objemu a struktury nákladů minulého období a následně je 

korigován.  

 Kontrola rozpočtu pak porovnává skutečně vzniklé náklady s rozpočtovanými náklady 

a analyzuje vzniklé odchylky, které se dále rozdělují na dílčí odchylky. Pro kontrolu hlavního 

podnikového rozpočtu se pak využívá metoda standardních nákladů (standard casting), která 

stanovuje standardní náklady. Tyto náklady představují předem stanovené náklady, které 

podnik spotřebuje za standardních podmínek (např. při standardním využití kapacity). 

2.8.2 Analýza odchylek  

 Analýza odchylek představuje stanovení předpokládaných hodnot ekonomických 

veličin (nákladů, výnosů a zisku), zjištění jejich skutečné výše a následné porovnávání. 

Předpokládanou výši hodnotové veličiny můžeme stanovit pomocí standardu na jednotku 

výkonu popř. na standardní dílčí části výkonů (při kusové výrobě). Primárními standardy jsou 

vlastně normy a normativy spotřeby. Pro standardy fixních nákladů na jednotku výkonu se 

musí stanovit také předpokládaný (standardní) objem výkonu za určité období. 

 Odchylku pak Fibírová, Šoljaková a Wagner (2007, str. 400) definují jako: „rozdíl mezi 

výši určité veličiny podle standardů a její skutečnou výši. Odchylky mohou mít charakter buď 

pozitivní (nižší skutečné náklady než standardní náklady nebo vyšší skutečné výnosy 

z prodeje než standardní výnosy z prodeje), nebo negativní.“ 

 Proces zjišťování odchylek probíhá: 

 následně (po skončení období), 

 průběžně (umožňuje ovlivnit odchylky ihned při vzniku). 
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 Nakonec by se po zjištění odchylek měla zjistit příčina jejich vzniku, přiřadit 

odpovědnost za její vznik a provést opatření k jejich nápravě. 

2.9 Náklady ve finanční analýze  

 Finanční analýza podniku poskytuje informace o finančním stavu podniku a hodnotí tak 

jeho výkonnost. Hlavními zdroji finanční analýzy, z kterých čerpáme údaje, jsou účetní 

výkazy finančního účetnictví (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích). 

 V souvislosti s náklady můžeme finanční analýzu využít především pro horizontální 

a vertikální analýzu (analýza absolutních ukazatelů) výkazu zisku a ztráty. V tomto výkazu 

je použita druhová klasifikace nákladů (viz podkap. 2.4.1). 

 Horizontální analýza (analýza vývojových trendů) poskytuje informace o změnách 

jednotlivých položek účetního výkazu v čase. Sledovat pak můžeme absolutní změnu nebo 

procentní změnu. 

Absolutní změna = hodnota t – hodnota t-1 (2.18) 

   

  absolutní změna 

Procentní změna = ----------------------------   ∙  100 (%) (2.19) 

  hodnota t-1 

 Vertikální analýza dává přehled o tom, jak jsou jednotlivé položky daného výkazu 

zastoupeny (v procentech) na vybraném základu.  

 Kromě analýzy absolutních ukazatelů lez využít i analýzu poměrových ukazatelů, 

která dává do poměru položky účetních výkazů vzájemně mezi sebou. Vlastně jediným 

relevantním ukazatelem pro analýzu nákladů je rentabilita nákladů (Return on Costs). 

   zisk 

Rentabilita nákladů = ----------------- (2.20) 

  náklady 

Tento ukazatel vypovídá o efektivnosti hospodářské činnosti podniku. Ukazuje, jaký podíl 

zisku připadá na 1 Kč nákladů. Vývoj tohoto ukazatele by měl vykazovat rostoucí tendenci. 

Posuzováno podle současných podmínek by se měl tento ukazatel pohybovat nad 10%. 
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3 CHARAKTERISTIKA PODNIKU INGE OPAVA, SPOL. S R.O. 

3.1 Základní údaje  

Obchodní firma:  INGE Opava, spol. s r.o.  

Sídlo společnosti: Stará silnice 3, 746 01 Opava 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

Základní kapitál: 200 tis. Kč 

Datum vzniku: 12. 8. 1994 

Identifikační číslo:  61943665 

Předmět podnikání: - koupě zboží za účelem jejího dalšího prodeje a prodej 

 - zprostředkovatelské služby 

 - zámečnictví 

 - výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 

Obr. 3.1: Logo společnosti 

  

3.2 Profil a historie společnosti  

 INGE Opava spol. s r.o. je jedním z významných českých výrobců zářivkových svítidel. 

Od roku 1997 sídlí ve vlastním výrobním areálu a zaměstnává cca 100 zaměstnanců. Firma 

má vlastní vývojové a designerské středisko a laboratoř pro měření technických parametrů 

svítidel.  

 V roce 2008 na základě projektu rozdělení odštěpením společnosti INGE Opava, spol. 

s r.o. došlo k jejímu rozdělení formou odštěpení se založením jedné nové společnosti INGE 

nemovitosti s.r.o. na kterou přešla část jmění rozdělované společnosti INGE Opava, spol. s r.o. 

V důsledku této přeměny se změnila i struktura vlastního kapitálu společnosti, snížením 

základního kapitálu ze 400 tis. Kč na 200 tis. Kč, zákonného rezervního fondu ze 40 tis. Kč 

na 20 tis. Kč a nerozděleného zisku minulých let z 24 076 tis. Kč na 14 804 tis. Kč.  

 V roce 2002 společnost implementovala systém řízení jakosti a v roce 2003 získala 

certifikát ISO 9001:2001. Pozornost věnuje také dalšímu vzdělávání pracovníků a spolupráci 

s univerzitami a technickými vysokými školami. 

 Vlastnickou strukturu společnosti tvoří dva společnici s rozdílným obchodním podílem, 

oba dva jsou zároveň i jednatelé společnosti. Výše základního kapitálu činí 200 tis. Kč a je 

zcela splacen. 
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Obr. 3.2: Organizační struktura 

 

 Deklarovanými hodnotami a záměry společnosti jsou: 

 globální přítomnost, 

 naprostá orientace na zákazníka, 

 vysoká kvalita výrobků, 

 inovace, které přinášejí nová řešení a úspory, 

 společná odpovědnost za životní prostředí. 

 Společnost spolupracuje s architekty, projektanty, obchodními a montážními firmami 

s cílem vyvinout, vyrobit a dodat osvětlovací soustavy dle požadavků a potřeb zákazníků. 

Také pravidelně vystavuje na významných veletrzích a pro odbornou veřejnost pořádá 

semináře. Mezi její hlavní obchodní partnery patří obchodní a projekční firmy nejen 

v Čechách, ale i na Slovensku, v Rusku, Polsku, Německu, Francii a Anglii. Vyrábí však 

svítidla i pro zákazníky v jiných zemích, nejen v Evropě.  

 Ve spolupráci s Českou osvětlovací společností a Technickou universitou VŠB Ostrava 

realizuje společnost INGE projekt vývoje a výroby svítidel s vysokou účinností. 

 Také ochrana životního prostředí je pro společnost jedním z prvořadých cílů. Svítidla 

jsou tak vyvíjena s ohledem na snížení spotřeby materiálu a energie při jejich výrobě 

a provozu. INGE je součástí systému sběru a recyklace elektrozařízení a obalových materiálů. 

Tab. 3.1: Údaje o zaměstnancích a odměnách orgánů společnosti 

 2010 2009 2008 

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců 101 94 96 

       z toho jednatelé 2 2 2 

Výše osobních nákladů zaměstnanců 26 340 23 713 24 015 

       z toho výše osobních nákladů jednatelů 1 180 1 320 1 443 

Náklady jsou v tis. Kč. 

Pramen: Příloha k účetní závěrce za roky 2008 – 2010 
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3.3 Popis činnosti  podniku 

 Podnik nabízí výrobu, prodej a montáž široké škály svítidel a osvětlení pro kanceláře, 

banky, hotely, obchody, školy, nemocnice, společenské prostory a další veřejné a průmyslové 

prostory.  

 Podnik vyrábí interiérová a speciální svítidla, zejména: 

 osvětlovací systémy z tažených hliníkových profilů, 

 podhledová svítidla, 

 přisazená svítidla pro přímou montáž na strop či stěnu, 

 reklamní a informační panely, 

 atypická a na zakázku vyráběná svítidla, 

 svítidla pro dopravní stavby, 

 svítidla pro osvětlování výstavních vitrín. 

 Sortiment nabízených výrobků zahrnuje jednotlivé typy osvětlení a jejich varianty lišící 

se od sebe barevným provedením, elektronickou výbavou, krytem, světelným zdrojem, délkou 

a hmotností. 

Obr. 3.3: Osvětlení Futurama Business Parku v Praze 

 

 Společnost neustále investuje do výrobních strojů a zařízení. Vlastní technologii 

na řezání a další zpracování hliníkových profilů, zpracování plechů, lakování a technologii 

na výrobu V mřížek a parabolických mřížek pro svítidla na trubice T8 a T5.  
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 Společnost INGE vlastní také světelnou laboratoř, kde provádí světelně technická 

měření všech nových svítidel, ale i namátkové měření náhodně vybraných svítidel z výroby. 

 Kromě vlastní výroby a dodávek svítidel podnik nabízí i další služby: 

 konzultační činnost včetně kontrolního měření stávajícího osvětlení a jeho posouzení, 

 návrh osvětlení a výpočty osvětlenosti dle platných norem, 

 technická pomoc při instalaci osvětlovací soustavy včetně nastavení parametrů 

u řízených osvětlovacích soustav, 

 kontrolní měření s vyhodnocením parametrů nainstalovaných svítidel a soustav, 

 program pro výpočet osvětlení s databází podnikem vyráběných svítidel, 

 vývoj nových svítidel včetně měření světelných parametrů, elektrických veličin 

a teplot. 

 Společnost INGE je také schopna zpracovat energetický audit osvětlení budovy nebo 

projektu a navrhnout optimální řešení osvětlení s ohledem na maximální úsporu energie 

a provozních nákladů při současném splnění hygienických norem.  

 Podnik vyrábí také složité, počítači řízené soustavy svítidel. Takovéto osvětlovací 

soustavy, řízené pomocí programů, je možné spravovat a diagnostikovat na dálku pomocí 

internetu. 

 V současné době tvoří podíl exportu na celkovém prodeji více než 50 % a stále roste. 

Trvale vysoký podíl, více než 30 % na obratu firmy, mají nové výrobky zavedené do výroby 

v průběhu jednoho roku.
 1

 

Tab. 3.2: Informace o tržbách (v tis. Kč) 

Tržby z prodeje 
Zeměpisné umístění trhů 

Tuzemsko EU Třetí země Celkem 

2008 

Výrobků 34 891 38,8% 48 563 54% 6 478 7,2% 89 932 100% 

Služeb 1 139 47,7% 1 215 50,9% 34 1,4% 2 388 100% 

2009 

Výrobků 29 050 35,6% 49 566 60,8% 2 909 3,6% 81 525 100% 

Služeb 518 23,3% 1 623 73% 84 3,7% 2 225 100% 

2010 

Výrobků 19 384 27,6% 47 211 67,2% 3 624 5,2% 70 219 100% 

Služeb 378 23,3% 1 222 75,2% 24 1,5% 1 624 100% 

Pramen: Příloha k účetní závěrce za roky 2008 - 2010 

                                                 
1
 www.inge.cz 
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 Z výše uvedené tabulky o tržbách podle geografického hlediska, lze vidět, že se jedná 

o silně exportně orientovanou firmu, přičemž tento trend dále roste. V roce 2010 firma 

prodala do zahraničí výrobky, jejichž podíl na celkových tržbách byl více než 70 %. 

3.4 Ekonomická situace podniku  

 Pro stručnou analýzu ekonomické situace společnosti INGE Opava jsem vybral základní 

finanční ukazatele, kterých firma dosahovala za poslední tři roky. Rozvaha a výkaz zisku a 

ztráty podniku za roky 2009 až 2011 jsou uvedeny v příloze č. 2 a v příloze č. 3. 

Tab. 3.3: Základní finanční ukazatele 

Ukazatel 2011 2010 2009 

Celková aktiva (pasiva) [tis. Kč] 62 801 65 680 52 777 

 Podíl dlouhodobého majetku 24,90 % 24,84 % 24,72 % 

 Podíl oběžných aktiv 74,75 % 74,94 % 75,03 % 

 Podíl vlastního kapitálu 28,22% 18,15 % 34,21 % 

 Podíl cizích zdrojů 71,78 % 81,55 % 65,28 % 

Výnosy celkem [tis. Kč] 111 953 76 635 86 876 

Náklady celkem [tis. Kč] 106 155 82 769 85 142 

 Výsledek hospodaření za účetní období [tis. Kč] 5 798 -6 134 1 734 

Rentabilita celkových aktiv 11,80 % -7,46 % 5,25 % 

Rentabilita vlastního kapitálu 32,72 % -51,45 % 9,60 % 

Rentabilita tržeb 5,14 % -8,54 % 2,07 % 

Rentabilita nákladů 5,47 % -7,42 % 2,05 % 

Běžná likvidita 1,60 1,30 1,30 

 V roce 2010 došlo k výraznému nárůstu aktiv přibližně o 25 % a podnik tak 

v současnosti disponuje aktivy přesahujícími 60 miliónů korun. Z toho pouze jedna čtvrtina 

jsou dlouhodobá aktiva, ostatní aktiva mají oběžný charakter a tento podíl je v čase stabilní. 

O něco větší podíl na celkových pasivech tvoří vlastní kapitál, téměř 30 % celkových pasiv. 

Aktiva podniku jsou tedy financována z velké části z cizích zdrojů, ovšem za poslední tři roky 

zde nelze vypozorovat nějaký určitý trend. 

 Z hlediska finanční výkonnosti podniku byl nejkritičtější rok 2010, kdy celkové náklady 

převýšily celkové výnosy, a podnik se dostal do ztráty 6 miliónů korun. Tuto nepříznivou 

situaci se podařilo vykompenzovat v roce 2011 výrazným nárůstem výnosů o více než 45 % 

a podnik tak dosáhl čistého zisku 5,8 miliónů korun. 

 Obdobné hodnocení ukazují poměrové ukazatele rentability. Rok 2010 byl ve znamení 

znehodnocení kapitálu, které činilo u vlastního kapitálu 50 % a rok 2011 naopak zhodnocení 

vlastního kapitálu o více než 30 %. V posledním roce na 100 Kč vynaložených nákladů 

připadlo přibližně 5 Kč zisku, což je nejlepší hodnota za poslední 3 roky. Zlepšil se taky 

ukazatel běžné likvidity, kdy jsou krátkodobé závazky kryty oběžnými aktivy 1,6 krát. 
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4 PRAKTICKÁ APLIKACE ŘÍZENÍ NÁKLADŮ  

 Úkolem v  praktické části diplomové práce bude komplexní analýza nákladů podniku 

INGE Opava, spol. s r.o. sloužící k návrhům a doporučením pro lepší řízení nákladů. Aplikací 

poznatků z teoretické části diplomové práce bude provedena identifikace významných 

položek nákladů a analýza jejich vývoje, klasifikace nákladů na variabilní a fixní část, 

sestavení nákladové funkce, analýza bodu zvratu a analýza odchylek nákladů, výnosů 

a výsledku hospodaření za jednotlivé měsíce. Jako zdroje dat budou sloužit účetní závěrky, 

účetní výsledovky s mezisoučty a manažerské tabulky podniku.  

4.1 Finanční analýza nákladů  

 Pro finanční analýzu nákladů je stěžejním zdrojem dat výkaz zisku a ztráty. V tomto 

finančním výkazu, zveřejňovaném v účetní závěrce pro každý rok, jsou náklady klasifikovány 

podle spotřebovávaných výrobních faktorů, jedná se tedy o druhové třídění nákladů 

(viz podkap. 1.4.1). V této kapitole bude provedena vertikální a horizontální analýza výkazu 

zisku a ztráty, přičemž bude následně pozornost zaměřena pouze na náklady a jejich podíl na 

celkových nákladech podniku v jednotlivých letech.  

4.1.1 Vertikální  analýza výkazu zisku a ztráty  

 Nejprve byla provedena vertikální analýza výkazu zisku a ztráty, aby mohly být 

identifikovány významné položky tohoto výkazu. Tento rozbor se týká zastoupení 

jednotlivých položek ve výkazu zisku a ztráty za roky 2009, 2010 a 2011. V tabulce Tab. 4.1 

jsou pak uvedeny pouze ty položky, jejichž podíl na výkonech přesáhl alespoň v některém 

ze sledovaných období 1 procento. Nezkrácené verze vertikální analýzy výkazu zisku a ztráty 

je uvedena v příloze č. 4. 

Tab. 4.1: Zkrácený výkaz zisku a ztráty k vertikální analýze  

Zkrácený výkaz zisku a ztrát 2011 2010 2009 

II. Výkony 100,00% 100,00% 100,00% 

1. 
Tržby za prodej vlastních výrobků a 

služeb 
102,98% 95,39% 98,54% 

2. Změna stavu zásob vlastní výroby -2,98% 3,89% 0,97% 

B. Výkonová spotřeba 62,44% 67,05% 66,05% 

1. Spotřeba materiálu a energie 52,22% 51,79% 50,46% 

2. Služby 10,22% 15,26% 15,59% 
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+ Přidaná hodnota 37,56% 32,95% 33,95% 

C. Osobní náklady 27,71% 34,97% 27,93% 

1. Mzdové náklady 20,65% 26,32% 21,24% 

3. 
Náklady na sociální zabezpečení a 

zdravotní pojištění 
6,87% 8,65% 6,69% 

E. Odpisy DNM a DHM 2,71% 3,75% 2,49% 

H. Ostatní provozní náklady 1,05% 0,69% 1,43% 

* Provozní výsledek hospodaření 6,78% -5,28% 4,12% 

N. Nákladové úroky 1,37% 1,57% 0,80% 

XI. Ostatní finanční výnosy 1,37% 0,93% 1,69% 

O. Ostatní finanční náklady 1,39% 2,18% 2,55% 

* Finanční výsledek hospodaření -1,39% -2,80% -1,65% 

*** Výsledek hospodaření za úč. období 5,29% -8,14% 2,04% 

 Výše uvedená tabulka neobsahuje položku obchodní marže, protože podnik neprodává 

žádné zboží. Tržby jsou tak tvořeny pouze prodejem vlastních výrobků a služeb a tato 

položka má také nejvyšší zastoupení na výkonech podniku, přesahující ve všech třech letech 

hodnotu 95 %. V roce 2011 dosáhly tržby dokonce větší hodnoty než celkové výkony 

z důvodu prodání zásob vlastních výrobků z minulého období. Dalším dobrým výsledek za 

rok 2011 je pokles podílu výkonové spotřeby na výkonech o 5 procentních bodů z 67 % na 

62 %, což je důsledkem snížení podílů využívaných služeb na 10 %. Zastoupení dvou 

hlavních složek na průměrné výkonové spotřebě za poslední tři roky ukazuje Obr. 4.1. 

Obr. 4.1: Podíl jednotlivých složek výkonové spotřeby 

 

 Více než třetinu výkonů pak tvoří přidaná hodnota. Z této částky musí podnik kromě 

jiných nákladů uhradit i osobní náklady svých zaměstnanců. Jak lze však vidět z Tab. 4.1 

v  roce 2010 nemohla přidaná hodnota pokrýt ani všechny osobní náklady, které tvořily 35 % 

hodnoty výkonů, a to už byla první příčina toho, proč se v tomto roce dostal podnik do ztráty. 
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Důvodem takto vysokého podílu osobních nákladů byl růst osobních nákladů i přes pokles 

tržeb výrobků (viz horizontální analýza výkazu zisku a ztráty). Podíl dvou významných 

složek na průměrných osobních nákladech za 3 roky je zobrazen na výsečovém grafu 

v Obr. 4.2. Dominantní složkou jsou zde mzdové náklady, přibližně jednu čtvrtinu pak tvoří 

náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění.  

Obr. 4.2: Podíl jednotlivých složek osobních nákladů 

 

 O rok později pak došlo ke zlepšení a podíl osobních nákladů poklesl na hodnoty z roku 

2009. Tímto vznikla rezerva o velikosti 10 % hodnoty výkonů pro úhradu zbylých nákladů 

a tvorbu zisku. Ostatní položky výkazu zisku a ztráty už mají na výkonech daleko nižší podíl. 

Například podíl odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku je přibližně 3 % 

a nákladových úroků je 1 %. 

 Co se týká výsledkových položek, finanční výsledek hospodaření byl ve všech třech 

letech záporný a jeho podíl byl v posledním roce 1,4 %. Žádné mimořádné události pro vznik 

mimořádných výnosů nebo nákladů za sledované období nenastaly a tak je výsledek 

hospodaření za účetní období (zisk po zdanění) totožný s výsledkem hospodaření za běžnou 

činnost. Trend mezi léty 2009 až 2011 kolísal, což bylo způsobeno pro podnik krizovým 

rokem 2010, kdy tvořila ztráta 8 % hodnoty výkonů a opět nejlepší výsledek byl zaznamenán 

v roce 2011, kdy tvořil zisk 5 % výkonů.  

4.1.2 Horizontální  analýza výkazu zisku a ztráty  

 Horizontální analýzou je zachycen vývoj jednotlivých významných položek výkazu 

zisku a ztráty v čase, a to jak absolutně, rozdílem hodnot mezi roky 2010–2009 a 2011-2010, 

tak relativně, procentní změnou mezi těmito roky. Nezkrácené verze horizontální analýzy 

výkazu zisku a ztráty je uvedena v příloze č. 5. 
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Tab. 4.2: Zkrácený výkaz zisku a ztráty k horizontální analýze  

Zkrácený výkaz zisku a ztrát 
Relativní změna (v %) 

Absolutní změna  

(tis. Kč) 

2011/2010 2010/2009 2011-2010 2010-2009 

II. Výkony 45,59% -11,38% 34 338 -9 673 

1. 
Tržby za prodej vlastních výrobků a 

služeb 
57,18% -14,22% 41 078 -11 908 

2. Změna stavu zásob vlastní výroby -211,54% 256,76% -6 196 2 108 

B. Výkonová spotřeba 35,59% -10,04% 17 973 -5 634 

1. Spotřeba materiálu a energie 46,80% -9,05% 18 254 -3 881 

2. Služby -2,44% -13,23% -281 -1 753 

+ Přidaná hodnota 65,94% -14,00% 16 365 -4 039 

C. Osobní náklady 15,35% 10,97% 4 044 2 604 

1. Mzdové náklady 14,24% 9,80% 2 823 1 770 

3. 
Náklady na sociální zabezpečení a 

zdravotní pojištění 
15,62% 14,68% 1 018 834 

E. Odpisy DNM a DHM 5,27% 33,46% 149 709 

H. Ostatní provozní náklady 120,38% -57,34% 626 -699 

* Provozní výsledek hospodaření (-287,04)% -213,58% 11 404 -7 471 

N. Nákladové úroky 27,46% 74,30% 324 503 

XI. Ostatní finanční výnosy 113,69% -51,32% 797 -739 

O. Ostatní finanční náklady -7,37% -24,31% -121 -527 

* Finanční výsledek hospodaření (-27,64)% (50,21)% 583 -705 

*** Výsledek hospodaření za úč. období (-194,54)% -453,75% 11 933 -7 868 

 Vývoj většiny položek výkazu má podobný charakter a to pokles jejich hodnot v roce 

2010 a následný růst v roce 2011. Protože byl v roce 2010 pokles výnosových položek větší 

než pokles nákladových položek, dostal se podnik do ztráty. V relativním vyjádření se 

propadl výsledek hospodaření za účetní období až o 454 %. Příčinou bylo to, že na firmu 

dolehla krize z roku 2009. Protože jejich produkty jsou na stavby dodávány mezi posledními, 

dopadne na ni pokles ve stavebnictví vždy až po určité době. Z důvodu krizových stavů také 

byl a je za strany odběratelů tlak na nižší ceny a to především v zahraničí. Tržby tak poklesly 

téměř o 12 milionů korun. Za zmínku stojí také to, že v tomto roce podnik vyprodukoval 

výkony v hodnotě více než 2 miliónů korun, které neprodal a zvýšil tak stav zásob vlastní 

výroby o 257 %. Výkonová spotřeba pak poklesla pouze o 5,6 milionů korun. Tím se tedy 

přidaná hodnota propadla o 14 %. Ovšem osobní náklady naopak vzrostly o 11 %. V roce 
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2010 totiž byli přijati pro tuzemský trh 3 obchodní zástupci včetně obchodního ředitele a s tím 

byl také spojený nákup osobních aut, notebooků, telefonů apod. Jak je pak vidět níže na 

Obr. 4.3, už v tomhle okamžiku se podnik dostal do ztráty, kdy z přidané hodnoty nepokryl 

ani osobní náklady. Dalším fixním nákladem, který nereagoval na pokles objemu výroby 

a tržeb, byly odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, jež dokonce vzrostly 

o 33 %. V tomto roce totiž firma investovala přes 25 miliónů do modernizace strojního 

vybavení včetně vybavení měřícího zařízení do vývoje. Nakonec v roce 2010 nárůst 

nákladových úroků o 74 % způsobil prohloubení ztráty finančního výsledku hospodaření 

o 700 tis. Kč.  

 V roce 2011 se však situace výrazně zlepšila a výsledek hospodaření za účetní období 

vzrostl o téměř 12 milionů (záporná hodnota relativní změny u této položky značí, že se 

podniku vlastně o 194 % snížila ztráta z minulého období) a dostal se tak do zisku 5,8 milionů 

korun. Tento pozitivní stav byl způsoben rychlejší růstem výkonů (o 46 %) oproti růstu 

výkonové spotřeby (o 36 %). Přidaná hodnota tak vzrostla o 16,4 milionů korun, což už plně 

stačilo pro pokrytí všech ostatních nákladů a tvorbu zisku. 

Obr. 4.3: Graf vývoje vybraných položek výkazu zisku a ztrát 

 

 Položkou vyznačující se jednoznačným (nekolísavým) trendem jsou například služby, 

které zaznamenaly klesající trend a podnik za ně tedy utrácí stále méně prostředků. S nižšími 

tržbami v roce 2010 totiž souvisí nižší náklady na dopravné a nákupem nových strojů podnik 

také přestal využívat kooperace. Naopak osobní náklady mají rostoucí trend a jejich tempo 
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růstu se dokonce v posledním roce zvýšilo na 15 %. Také hodnoty odpisů a nákladových 

úroků rostly v obou dvou letech, jejich tempo růstu však zpomalilo. A nakonec náklady, 

zahrnuté do položky ostatní finanční náklady, se dařilo v posledních dvou letech postupně 

snižovat. 

4.1.3 Vertikální analýza nákladů  

 V předchozích dvou podkapitolách byl analyzován výkaz zisku a ztráty jako celek, 

včetně nákladových i výnosových položek. Nyní se zaměřím v tomto výkazu pouze na 

náklady a jejich podíl na celkových nákladech v letech 2009, 2010 a 2011. 

 Sečtením všech nákladových položek z výkazu zisku a ztrát byly vypočítány celkové 

náklady podniku, ty dosahovali za jednotlivé roky těchto hodnot:  

 v roce 2009: 85 142 tis. Kč, 

 v roce 2010: 82 769 tis. Kč, 

 v roce 2011: 106 155 tis. Kč. 

Tab. 4.3: Vertikální analýza nákladů 

 2011 2010 2009 

Celkové náklady 100 % 100 % 100 % 

Spotřeba materiálu a energie 53,9 % 47,1 % 50,4 % 

Služby 10,6 % 13,9 % 15,6 % 

Výkonová spotřeba 64,5 % 61,0 % 66,0 % 

Mzdové náklady 21,3 % 23,9 % 21,2 % 

Náklady na sociální zabezpečení a 

zdravotní pojištění 
7,1 % 7,9 % 6,7 % 

Osobní náklady 28,4 % 31,8 % 27,9 % 

Odpisy DNM a DHM 2,8 % 3,4 % 2,5 % 

Ostatní provozní náklady 1,1 % 0,6 % 1,4 % 

Nákladové úroky 1,4 % 1,4 % 0,8 % 

Ostatní finanční náklady 1,4 % 2,0 % 2,5 % 

Ostatní náklady 0,2 % -0,3 % -1,5 % 

Daň z PPO 0,1 % 0,1 % 0,4 % 

 Tabulka Tab. 4.3 ukazuje relativní zastoupení jednotlivých nákladových položek na 

celkových nákladech v druhovém členění. Největší podíl má ve všech třech letech spotřeba 

materiálu a energie, přičemž tento podíl má kolísavý vývoj. Z největší pravděpodobností tato 

položka, jako z velké části variabilní náklad, bude závislá na využití výrobní kapacity, což by 
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odpovídaly taky vývoji vyprodukovaných výkonů. Její podíl na celkových nákladech je 

v průměru poloviční. Služby, které jsou spolu se spotřebou materiálu a energie součástí 

výkonové spotřeby, dosahují stále menšího zastoupení na celkových nákladech, v posledním 

sledovaném roce to bylo přibližně 10 % a dohromady tedy výkonová spotřeba tvořila téměř 

65 % celkových nákladů. 

 Položkou s druhou největší hodnotou podílu na celkových nákladech jsou mzdové 

náklady. Ty dosáhly v roce 2010 nejvyšší relativní hodnoty a to téměř čtvrtiny celkových 

nákladů, o rok později tento podíl poklesl na 21 % i přesto, že v absolutním vyjádření tyto 

náklady pořád narůstají (viz horizontální analýza výkazu zisku a ztráty). Významným 

nákladem je taky další položka osobních nákladů. Jsou to náklady na sociální zabezpečení 

a zdravotní pojištění a jejich podíl je přibližně 7 %. Osobní náklady tak mají téměř 30 % podíl 

na celkových nákladech a spolu s výkonovou spotřebou tvoří převážnou část všech nákladů 

podniku. 

Obr. 4.4: Podíl jednotlivých nákladů na celkových nákladech 
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 Další položky jsou zastoupeny na celkových nákladech už v daleko menší míře. Odpisy 

jako typický fixní náklad, jehož podíl se také mění v závislosti na využití výrobní kapacity 

(degrese fixních nákladů), tvoří kolem 3 % celkových nákladů. Většímu poklesu relativní 

hodnoty v roce 2011 zabránilo to, že podnik neustále investuje do dlouhodobého majetku. 

 V kapitole 3.4 o ekonomické situaci podniku bylo uvedeno, že podnik z velké části 

využívá financování cizích zdrojů (až 70 %), nárůst cizího kapitálu byl patrný především 

v roce 2010, kdy také vzrostl podíl nákladových úroků na 1,4 % celkových nákladů a stejnou 

úroveň si pak udržel i o rok později. 

4.2 Klasifikace nákladů na variabilní a fixní  

 Úkolem v této kapitole je provést klasifikaci nákladů podniku na variabilní a fixní část, 

protože v účetnictví podniku INGE Opava takto náklady klasifikovány nejsou. Takovéto 

roztřídění nákladů je důležité nejen pro analýzu toho, jaký vztah mají náklady k objemu 

výroby, ale také posléze ke stanovení nákladové funkce a k výpočtům v analýze bodu zvratu. 

Pro klasifikaci nákladů bude použita klasifikační analýza a data budou čerpány z analytické 

evidence účetnictví podniku, kde jsou jednotlivé nákladové položky detailně evidovány 

pomocí nákladových analytických účtů v 5. účtové třídě. Tato analytická evidence nákladů 

včetně klasifikace na variabilní a fixní je pak přiložena v příloze č. 7 a č. 8. Nakonec bude 

provedeno srovnání výsledků mezi roky 2011 a 2010. Detailní informace za dřívější roky 

nebyly k dispozici, protože v roce 2010 přišel do podniku nový finanční ředitel a tak nemohlo 

být provedeno srovnání delší časové řady.  

 Některé nákladové položky mají smíšený charakter, znamená to, že z části jsou to 

náklady variabilní a z části fixní. Pokud však u takovéto položky nebylo možné nebo 

relevantní určit, jaký podíl tvoří v dané položce fixní část a jaký variabilní, tak byla celá 

přiřazena fixním nebo variabilním nákladům podle toho, co by mohlo podle obecného 

charakteru takovéto položky více převládat. 

 Nejprve bylo v analytické evidenci klasifikováno 123 nákladových položek do tří skupin: 

fixní náklady, variabilní náklady a smíšené náklady.  

 Fixní náklady, které nezávisí na změnách objemu výroby, tvoří náklady typu: 

 pohonné hmoty a údržba firemních vozidel, 

 opravy a údržba, 

 kancelářské potřeby, 

 náklady na reklamu a propagaci,  

 drobný hmotný a nehmotný majetek, 
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 cestovné a náklady na reprezentaci, 

 školení, 

 nájemné 

 odpisy, 

 finanční náklady a pojištění, 

 daně, poplatky a pokuty, 

 provize obchodním zástupcům, 

 ostatní služby. 

 I přesto, že nákladových položek zahraných do fixních nákladů je většina, jejich podíl 

na hodnotě celkových nákladů je menšinový. 

 Variabilní náklady, které na změnách objemu výroby závisí, tvoří: 

 spotřeba přímého materiálu, 

 dopravné, 

 režijní materiál. 

 Poslední skupinu tvoří smíšené náklady, kde byly zařazeny dvě významné skupiny 

nákladů (přibližně 30 % podíl na celkových nákladech), které mají z části charakter fixní 

a z části variabilní. Jejich podíl pak byl určen na základě odhadu finančního ředitele podniku.  

Jedná  se o: 

 náklady na energie, 

 osobní náklady. 

 Fixní náklady na energie (plyn, elektrická energie a voda především pro administrativu 

a správu) tvoří podle tohoto odhadu kolem 15 % nákladů na energie. Fixní osobní náklady 

(technickohospodářských pracovníků a stálých zaměstnanců) tvoří přibližně 2 třetiny všech 

osobních nákladů (mzdové náklady a sociální a zdravotní pojištění). Takovýto vysoký podíl 

fixních osobních nákladů je zapříčiněn především tím, že v dnešních podmínkách není podnik 

schopen propouštět pracovní sílu v závislosti na krátkodobých výkyvech poptávky. 

K zásadnímu snižování osobních nákladů vedou většinou pouze drastické změny v poptávce 

nebo v okolí firmy. Variabilními osobními náklady jsou tak především mzdy sezónních 

zaměstnanců, příplatky za práci přesčas a výkonností bonusy. 

 Součtem všech fixních položek byly vypočítány celkové fixní náklady a součtem 

variabilních položek celkové variabilní náklady. Jak pak lze vidět v Tab. 4.4 nebo na Obr. 4.5 

převažují náklady variabilní. 
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Tab. 4.4: Variabilní a fixní náklady  

 2011 2010 

Variabilní náklady 67 476 64 % 46 616 56 % 

Fixní náklady 38 679 36 % 36 153 44 % 

Celkové náklady 106 155 100% 82 769 100% 

Náklady jsou v tis. Kč. 

 Pro podnik v krizovém roce 2010 byl podíl fixních nákladů docela vysoký a dosahoval 

44 % z celkových nákladů. Důvodem byl určitě pokles variabilních nákladů, protože poklesy 

výkony a tedy i náklady přímo spojené s jejich produkcí. V roce 2011, za lepší situace na trhu 

a při zvýšeném objemu produkce, vzrostly variabilní náklady o 45 %, zatímco fixní pouze 

o 7 %. Tímto se tak zvýšil podíl variabilních nákladů na 64 % z celkových nákladů. Došlo tak 

k degresi fixních nákladů, kdy s růstem objemu výroby poklesly průměrné fixní náklady. 

Obr. 4.5: Podíl variabilních a fixních nákladů 

 

4.3 Sestavení nákladové funkce  

 Sestavení lineární nákladové funkce bude provedeno pomocí klasifikační analýzy. 

Zdrojem dat budou tedy údaje o variabilních a fixních nákladech. Protože podnik nevyrábí 

pouze jeden produkt, ale nabízí širokou škálu výrobků a služeb, bude se jednat o tzv. globální 

nákladovou funkci (vzorec 2.11), vyjadřující vztah mezi celkovou produkcí (Q) a celkovými 

náklady (CN). 

CN = FN + h ∙ Q 

Parametr h je podíl celkových variabilních nákladů na 1Kč tržeb. 

 VN 

h = -------------  

  Q 
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Hodnota fixních nákladů (FN) byla vypočítána při klasifikaci nákladů v minulé kapitole. 

Celková produkce (Q) je produkce vyjádřená v peněžním vyjádření, jsou to tedy tržby, 

popřípadě celkové výnosy (v tis. Kč).   

Tab. 4.5: Parametry nákladové funkce  

 CN FN VN Q h 

2011 106 155 38 679 67 476 111 953 0,6027 

2010 82 769 36 153 46 616 76 635 0,6083 

Náklady a produkce jsou v tis. Kč. 

 V tabulce 4.5 v ukazateli Q byly na místo tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb 

použity celkové výnosy, tedy součet všech výnosových položek (výkony, provozní výnosy 

a finanční výnosy) na které byli náklady v daném roce vynaloženy. Celkové náklady jsou 

totiž spotřebovány nejen na prodané výrobky, ale na všechny výnosy.  

 Z tabulky 4.5 si také můžeme všimnout, že se parametr h, který vyjadřuje sklon 

nákladové funkce, během posledního roku příliš nezměnil a to i přestože byli roky 2010 

a 2011 pro podnik a jeho ekonomickou situaci jinak velmi odlišné. 

 Dosazením hodnot fixních nákladů a parametru h do vzorce globální nákladové funkce, 

byla stanovena konkrétní lineární nákladovou funkci podniku pro roky 2010 a 2011. 

CN2010 = 36 153 + 0,6083 ∙ Q 

Obr. 4.6: Nákladová funkce podniku pro rok 2010 
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CN2011 = 38 679 + 0,6027 ∙ Q 

Obr. 4.7: Nákladová funkce podniku pro rok 2011 

 

 Jak už bylo zmíněno výše, sklon funkce celkových nákladů za oba dva sledované roky 

je téměř totožný, což také vypovídá a správně provedené klasifikaci nákladů na variabilní 

a fixní. Větší změnu, ovšem pořád v řádech jednotek procent, můžeme sledovat u fixních 

nákladů, které vzrostly přibližně o 2,5 milionů korun. V krátkém období se sice fixní náklady 

nemění, mění se ale v dlouhém období, ne však plynule, ale skokem, jak můžeme vidět 

z růstu těchto nákladů. Příčinou je především růst fixní části osobních nákladů, odpisů 

a nákladových úroků. V roce 2010 by teoreticky při nulové produkci podnik spotřeboval 

náklady ve výši 36 153 tis. Kč a o rok později ve výši 38 679 tis. Kč. 

4.4 Analýza bodu zvratu  

 V této kapitole je úkolem zjistit nejen bod zvratu, ve kterém se celkové náklady rovnají 

celkovým výnosům, ale také bezpečnostní marži, provozní páku a limity významných 

ekonomických veličin, jakými jsou fixní a variabilní náklady.   

 Bod zvratu bude zjištěn pouze početně. Pro zanesení výnosové přímky do grafu 

nákladové funkce chybí rovnice výnosové funkce, která je odvozena od funkce poptávky. 

Tato konkrétní funkce poptávky po svítidlech ovšem není podniku známa. 

 Protože podnik nevyrábí homogenní výrobky, nebude pro výpočty použit standardní 

vzorec vyjadřující bod zvratu, ale vzorec (2.12) odvozený z globální nákladové funkce. 
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V něm je výše příspěvku na úhradu fixních nákladů a zisku připadající na 1 Kč tržeb 

vyjádřená ve jmenovateli jako 1 - h, na místo rozdílu ceny a jednotkových variabilních 

nákladů (p – b). Je však také důležité zdůraznit, že při nehomogenní výrobě, při které firma 

vyrábí více výrobků, které různě přispívají k celkovému zisku, ovlivňuje výši zisku nejen 

objem výkonů, ale také jejich struktura. 

Tab. 4.6: Parametry pro výpočet bodu zvratu  

 FN h 1 - h Q (BZ) Q skut. 

2011 38 679 0,6027 0,3973 97 360 111 953 

2010 36 153 0,6083 0,3917 92 294 76 635 

Náklady a produkce v bodu zvratu jsou v tis. Kč. 

 Parametr h, který byl již vypočítán v minulé kapitole, vyjadřuje, kolik haléřů 

variabilních nákladů připadá na 1 korunu výnosů. V obou sledovaných letech to bylo kolem 

60 haléřů. Doplněk do jedné pak vyjadřuje příspěvek na úhradu fixních nákladů a zisku. 

Tento příspěvek tvořil v obou letech přibližně 40 haléřů, v roce 2011 byla jeho hodnota 

o něco vyšší než v roce 2010. Naopak v roce 2010 stačilo uhradit tímto příspěvkem 

o 2,5 milionů nižší fixní náklady než v roce 2011. Podnik by tak potřeboval v roce 2010 

dosáhnout celkových výnosů v hodnotě 92 294 tis. Kč, což se mu však nepodařilo. 

Obr. 4.8: Porovnání bodu zvratu a skutečně dosažených výnosů v roce 2010 
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 Na obr. 4.8 můžeme vidět, že výnosy v hodnotě 76 635 tis. Kč odpovídají, na základě 

stanovené nákladové funkce, celkovým nákladům v hodnotě 82 769 tis. Kč. Aby podnik 

uhradil alespoň fixní náklady a neskončil tak ve ztrátě, která v tomto případě činila 6 milionů 

korun, musel by dosáhnout o 15,7 milionů korun vyšších celkových výnosů. 

 V roce 2011 se kritická úroveň výnosů zvýšila o 5 milionů na 97 360 tis. Kč. Skutečně 

dosažené výnosy ovšem tuto hranici překonali o 14,6 milionů korun, což stačilo kromě 

úhrady fixních nákladů i na tvorbu zisku v hodnotě 5,8 milionů Kč, což je patrné i z Obr. 4.9. 

Obr. 4.9: Porovnání bodu zvratu a skutečně dosažených výnosů v roce 2011 

 

 V bodě BZ2010 na Obr. 4.8 a v bodě BZ2011 na Obr. 4.9 by výnosová křivka protínala 

křivku celkových nákladů. Před tímto bodem by výnosová křivka ležela pod křivkou 

celkových nákladů a za tímto bodem nad ní.  

Tab. 4.7: Doplňující ukazatele analýzy bodu zvratu 

 Qskut. – Q(BZ) MS Limit h Limit 1 - h Limit VN Limit FN 

2011 14 593 13,04 % 0,6545 0,3455 73 274 44 477 

2010 -15 659 -20,43 % 0,5282 0,4718 40 482 30 119 

 Pokud tuto tabulku porovnáme s Tab. 4.6, kde jsou uvedeny skutečně dosažené hodnoty 

fixních nákladů, haléřového ukazatele variabilních nákladů a příspěvku na úhradu, zjistíme, 

o kolik by se podnik v jednotlivých veličinách musel v roce 2010 zlepšit, popřípadě v roce 

2011 mohl zhoršit, aby dosáhl bodu zvratu.  
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 Jak už bylo zmíněno výše, v roce 2011 skutečně dosažené výnosy převyšovali kritickou 

úroveň výnosů o 14,6 milionů korun. O tuto hodnotu mohly výnosy poklesnout a podnik by 

se ještě nedostal do ztráty. V relativním vyjádření tuto skutečnost ukazuje bezpečnostní marže 

(MS) vypočítaná podle vzorce 2.8. Její hodnota za rok 2011 znamená, že podniku pro úhradu 

fixních nákladů stačilo dosáhnout o 13,04 % nižší výnosů a pro rok 2010 by zase naopak 

musel dosáhnout o 20,43 % vyšších výnosů, než skutečně dosáhl.  

 V roce 2010 se podniku nepodařilo dosáhnout takových výnosů, aby pokryli celkové 

náklady. Limit variabilních nákladů vyjádřených na 1 Kč výnosů (vzorec 2.15) ukazuje, že by 

pro rok 2010, při dané produkci a daných fixních nákladech, musel parametr h dosahovat 

hodnoty pouze 0,5282. Což znamená přibližně o 8 haléřů nižší variabilní náklady na 1 Kč 

výnosů, než podnik skutečně v daném roce vynaložil. Vynásobením tohoto ukazatele 

celkovými výnosy dostaneme maximálně přípustný limit celkových variabilních nákladů, 

který by v tomto roce činil 40 482 tis. Kč. Je logické, že rozdíl mezi tímto limitem a skutečně 

vynaloženými variabilními náklady při neměnných fixních nákladech je shodný s hodnotou 

ztráty v tomto roce. Limit minimálního příspěvku na úhradu fixních nákladů (1 - h) byl pak 

0,4718, tedy přibližně 47 haléřů z každé koruny skutečně realizovaných výnosů a byl 

analogicky přibližně o 8 haléřů vyšší než skutečnost. Posledním limitním ukazatelem je 

maximálně přípustná výše fixních nákladů (vzorec 2.16), ta v roce 2010 dosahovala hodnoty 

30 119 tis. Kč. Skutečně vynaložené fixní náklady byli však o 6 134 tis. Kč vyšší. 

 V roce 2011 dosahoval podnik v těchto ukazatelích rezerv. Aby nesklouzl do ztráty, 

mohl na 1 Kč výnosů vynaložit až 65 haléřů variabilních nákladů, tedy o 5 haléřů víc než 

skutečně vynaložil. Maximálně přípustný limit celkových variabilních nákladů by v tomto 

roce mohl činit až 73 274 tis. Kč. Minimální příspěvek na úhradu fixních nákladů byl 0,3455, 

tedy téměř 35 haléřů, skutečná hodnota však byla o 5 haléřů vyšší. Nakonec maximálně 

přípustná výše fixních nákladů dosahovala v roce 2011 hodnoty 44 477 tis. Kč. I tady tak 

podnik dosáhl rezervy a to ve výši 5 798 tis. Kč. 

  Pro rekapitulaci uvedu změny vedoucí k dosažení bodu zvratu v relativním vyjádření. 

V roce 2010 by musel podnik pro dosažení bodu zvratu změnit jednu z veličin ceteris paribus 

následovně: zvýšení výnosů o 20,43 %, nebo snížení variabilních nákladů o 13,16 %, nebo 

snížení fixních nákladů o 16,97 %. K tomu, aby podnik v roce 2011 zajistil neztrátovou 

výrobu, mohl buď snížit výnosy o 13,04 %, nebo zvýšit variabilní náklady o 8,59 %, nebo 

zvýšit fixní náklady o 14,99 %. 

 Posledním zmíněným ukazatelem v analýze bodu zvratu bude stupeň provozní páky 

(vzorec 2.1), který vyjadřuje dopad změny podílu variabilních a fixních nákladů na tvorbu 



50 

 

zisku. Z Obr. 4.5 v kapitole klasifikace nákladů na variabilní a fixní, jsme mohli vidět, že 

v roce 2010 byl podíl fixních nákladů vyšší (44 %) než v roce 2011 (36 %). Tím pádem byl 

v tomto roce i vyšší stupeň provozní páky a to konkrétně 31,9 %. To znamená, že zvýšení 

prodeje o 1 % zvýší zisk o 31,9 %. Ovšem v tomto roce působila provozní páka opačný 

směrem, protože tržby poklesly, a tak snížení tržeb o 14 % snížilo zisk až o 453 %. Vyšší 

hodnota provozní páky, ale taky především naznačuje, že podnik dosáhne bodu zvratu až při 

daleko vyšším objemu produkce, ale po jeho dosažení bude růst zisku rychlejší. V roce 2011 

pak byl stupeň provozní páky až 9krát nižší a dosahoval hodnoty 3,4 %. Zvýšení tržeb o 1 % 

tak zvýšilo zisk o 3,4 %.  

4.5 Identifikace a analýza odchylek 

 V této kapitole bude srovnána výše skutečně dosažených nákladů, výnosů a výsledku 

hospodaření s jejich plánovanými hodnotami za rok 2010 i za jednotlivé měsíce. Následně 

bude provedena analýza vzniklých odchylek, tedy rozdílů mezi plánovanými a skutečnými 

hodnotami. V tomto případě se tedy logicky bude jednat o následnou kontrolu odchylek, která 

však neumožňuje identifikovat přesné příčiny vzniku odchylek. To by bylo možné pouze 

průběžným zjišťováním odchylek. Kompletní přehled plánovaných a skutečných hodnot 

nákladů a výnosů za jednotlivé měsíce roku 2010 je umístěn v příloze č. 10. 

 V podniku INGE Opava je celý proces přípravy plánu určen příkazem ředitele 

společnosti. Výnosy a náklady jsou členěny dle jednotlivých středisek, plán prodeje a krycího 

příspěvku dle jednotlivých obchodních zástupců. To vše je ještě členěno dle jednotlivých 

měsíců. Tímto plánem se společnost drží celý rok, v průběhu sledovaného roku už se pak 

změny v plánu nedělají. Jednotlivé položky nákladů a výnosů vycházejí z probíhajícího roku, 

některé jako plyn a energie dle vývoje cen. Plán prodeje se stanoví dle výhledu zakázek 

a projektů, případně předpokladem možného prodeje. Plán na následující rok je pak 

předkládán majitelům ke schválení v listopadu.  

 Rok 2010 byl pro podnik výjimečný nejen velikým propadem výnosů a zisku, ale také 

tím, že tuto situaci podnik podle svých plánovaných hodnot vůbec neočekával. Po roce 2009, 

kdy podnik dosáhl celkových výnosů ve výši 86 876 tis. Kč a zisku 1 734 tis. Kč, plánoval za 

rok 2010 dosáhnout celkových výnosů v hodnotě 128 650 tis. Kč a zisku až 7 778 tis. Kč. 

Jednalo by se tedy o zvýšení výnosů až o 48 % a zvýšení zisku téměř až o 350 %.  

 Tento rok však podnik zasáhla hospodářská krize a propad zakázek ve stavebnictví 

a místo růstu přišel pokles celkových výnosů o 12 % a zisku až o 435 % a podnik se tak dostal 

do ztráty 6 milionů korun. Zároveň s těmito dvěma hodnotovými veličinami poklesly 
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i variabilní náklady, které jsou závislé na změnách vyrobené produkce. Obr. 4.10 ukazuje 

právě rozdílné hodnoty celkových nákladů (CN) a celkových výnosů (CV) mezi plánem 

a skutečností. Plán celkových výnosů se podařilo naplnit pouze z větší půlky, přesněji na 

59 %, celkové náklady pak na 68 %. Lepší plnění plánu u nákladů než u výnosů způsobily 

náklady, které nedokázaly zareagovat na pokles odbytu, tedy fixní náklady.  

Obr. 4.10: Srovnání nákladů a výnosů s jejich plánovanými hodnotami za rok 2010 

 

 Příčinou poklesu nákladů a výnosů byl, jak už bylo zmiňováno výše, pokles tržeb, tedy 

nižší poptávka v daném roce po svítidlech. Z plánovaných hodnot výnosů pro rok 2010 je 

zřejmé, že podnik špatně odhadl situaci a měl příliš nadnesená očekávání o prodeji svých 

produktů. Z rozdílu mezi plánovanými a skutečnými tržbami v tuzemsku a zahraničí 

(Tab. 4.8), lze vypozorovat, že je odchylka vyšší u zákazníků z ČR.  

Tab. 4.8: Srovnání tržeb za výrobky podle teritoria prodeje (tis. Kč) 

2010 Plán Skutečnost 
Odchylka 

Absolutní Relativní 

Tržby za výrobky - vývoz 72 000 50 834 - 21 166 -29,40 % 

Tržby za výrobky - ČR 50 100 19 384 - 30 716 - 61,31 % 

 Export výrobků byl nižší o 29,4 %, než se plánovalo a tržby za výrobky v tuzemsku 

byly oproti plánu nižší o více než 60 %. Absolutní odchylka celkových výnosů od plánu činila 

52 262 tis. Kč. Položkami, které k tomuto nesouladu mezi plánem a skutečností přispěli 

nejvíce, jsou podle pořadí: tržby za výrobky dodávané do ČR, tržby za výrobky dodávané do 

zahraničí, tržby z prodeje služeb do zahraničí a nakonec tržby z prodeje služeb do ČR.  

 V přehledu skutečně dosažených výnosů za jednotlivé měsíce roku 2010 a jejich 

rozpočtovaných hodnot (Tab. 4.9), lze vidět plánovaný i skutečný vývoj celkových výnosů 
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a výši odchylek v absolutním a relativním vyjádření. Ve všech měsících jsou odchylky 

negativní, to znamená, že výše skutečných výnosů je nižší než plánovaná výše. Nejlépe se 

podařilo naplnit plán výnosů v únoru, kdy je negativní odchylka nejmenší. Rozdíl mezi 

plánem a skutečností byl v tento měsíc pouze 6 % (436 tis. Kč). Naopak měsícem s nejvyšší 

odchylkou výnosů v relativním vyjádření byl červenec, v tento měsíc činil rozdíl až 59 %. 

A až o 7 739 tis. Kč činil rozdíl mezi skutečnými a plánovanými výnosy v září, což je 

nejvyšší odchylka v absolutním vyjádření.  

Tab. 4.9: Srovnání celkových výnosů s plánem za jednotlivé měsíce (tis. Kč) 

 1 2 3 4 5 6 

CV 5 380 6 740 7 080 5 040 8 429 7 790 

Plán 6 667 7 176 8 010 9 044 9 872 11 28 

Odchylka - 1 287 - 436 - 930 - 4 004 - 1 443 - 3 638 

v % - 19,30 % - 6,08 % - 11,61 % - 44,27 % - 14,62 % - 31,83 % 

 7 8 9 10 11 12 

CV 4 883 6 413 6 603 5 939 5 897 6 193 

Plán 11 948 12 780 14 342 13 092 13 281 11 011 

Odchylka - 7 065 - 6 367 - 7 739 - 7 153 - 7 384 - 4 818 

v % - 59,13 % - 49,82 % - 53,96 % - 54,64 % - 55,60 % - 43,76 % 

 Co se týká vývoje a jak lze vidět na Obr. 4.11, byl plánovaný rostoucí trend výnosů až 

do měsíce září a pak mírný pokles. Celkové výnosy se měli pohybovat v intervalu od 

6 667 tis. Kč do 14 342 tis. Kč.  

Obr. 4.11: Srovnání plánovaných a skutečně dosažených výnosů za jednotlivé měsíce 
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 Ve skutečnosti rostly výnosy, s výjimkou dubna, jen do května, kdy dosáhly svého 

maxima na hodnotě 8 429 tis. Kč, pak následoval opět pokles. Nejnižší výnosy byly dosaženy 

v červenci s hodnotou 4 883 tis. Kč. Do plánovaného intervalu se dostaly celkové výnosy 

pouze ve 4 měsících (únor, březen, květen, červen).  

 V grafu lze taky vidět, že v porovnání s plánem si lépe vedla první polovina roku, 

v druhé polovině roku se pohybují odchylky až kolem 50 %. Plán výnosů vycházel 

z předpokladu, že více zakázek bude mít firma v druhé polovině roku, ale skutečnost byla 

právě opačná. 

Tab. 4.10: Srovnání celkových nákladů s plánem za jednotlivé měsíce (tis. Kč) 

 1 2 3 4 5 6 

CN 5 716 6 764 7 423 6 182 7 544 7 577 

Plán 6 796 7 158 8 080 8 833 9 425 10 658 

Odchylka - 1 080 - 394 - 657 - 2 651 - 1 881 - 3 081 

v % - 15,89 % - 5,50 % - 8,13 % - 30,01 % - 19,96 % - 28,91 % 

 7 8 9 10 11 12 

CN 5 379 7 238 5 989 7 906 6 796 7 456 

Plán 11 107 11 719 12 913 11 976 11 765 10 441 

Odchylka - 5 728 - 4 481 - 6 924 - 4 070 - 4 969 - 2 985 

v % - 51,57 % - 38,24 % - 53,62 % - 33,98 % - 42,24 % - 28,59 % 

 Nereálně stanovený plán prodeje a rozpočet výnosů měli vliv i na rozpočet nákladů. 

Pokles objemu prodaných výkonů snižuje nejen výnosy, ale také celkové variabilní náklady. 

Z Tab. 4.10 tak můžeme vidět, že ve všech měsících jsou skutečně vynaložené celkové 

náklady nižší než plánované. Podniku se ale podařilo ušetřit oproti rozpočtu nejen na 

nákladech s přímým vztahem k vyráběné produkci, ale také na některých fixních a smíšených 

nákladech. Jedná se například o odpisy, energie, mzdy a některé služby. Je ovšem třeba zmínit, 

že i tak oproti roku 2009 tyto položky vrostly, ale méně než bylo plánováno. 

 Stejně jako u výnosů, tak také u nákladů se podařilo naplnit plán nejlépe v měsíci únoru. 

Pozitivní odchylka tady činila pouze 5,5 % (394 tis. Kč). Nejvyšší odchylka pak byla 

zaznamenána v září, kdy byly skutečně vynaložené náklady nižší o 53,62 % (6 924 tis. Kč) 

než plánované. 

 Vývoj rozpočtovaných hodnot celkových nákladů za jednotlivé měsíce roku 2010 odráží 

vývoj plánovaných celkových výnosů, tedy rostoucí trend s nejnižší hodnotou v lednu 

a s vrcholem v měsíci září a ve třetím čtvrtletí mírný pokles. Ve skutečnosti byl však trend 
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velmi rozkolísaný. Celkové náklady se měli pohybovat v intervalu od 6 796 tis. Kč 

do 12 913 tis. Kč. Náklady ale nakonec byly do jednotlivých měsíců rozloženy celkem 

rovnoměrně, interval tak byl nízký s hodnotami od 5 379 tis. Kč (leden) do 7 906 tis. Kč 

(července). 

Obr. 4.12: Srovnání plánovaných a skutečně vynaložených nákladů za jednotlivé měsíce 

  

 I přestože skutečné celkové náklady dosáhly nižších hodnot než plánované, 

při podrobnějším členění nákladů lze vidět, že některé nákladové položky své rozpočtované 

hodnoty přesáhly. Byli to kancelářské potřeby, ochranné pomůcky, předplatné časopisů 

a odborná literatura, autokosmetika a maziva, pohonné hmoty, část režijního materiálu, vodné 

a stočné, opravy a udržování, náklady na reprezentaci, reklama a propagace, poštovné, celní 

poplatky, nájem, telefonní poplatky a internet, drobný nehmotný majetek, smluvní pokuty, 

odpis daňových pohledávek, pojistné a některé finanční náklady. Tyto vyšší náklady mohou 

být způsobené buď méně úsporným než plánovaným vynakládáním těchto nákladů, nebo také 

jejich vyšší než očekávanou cenou. 

Tab. 4.11: Srovnání výsledku hospodaření s plánem za jednotlivé měsíce (tis. Kč) 

 1 2 3 4 5 6 

VH - 335 - 24 - 343 - 1 142 885 213 

Plán - 129 18 - 70 211 447 770 

Odchylka - 206 - 42 - 273 - 1 353 438 - 557 

v % (159,69 %) - 233,33 % (390,00 %) - 641,23 % 97,99 % - 72,34 % 
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 7 8 9 10 11 12 

VH - 496 - 825 614 - 1 967 - 899 - 1 264 

Plán 840 1 061 1 429 1 116 1 516 570 

Odchylka - 1 336 - 1 886 - 815 - 3 083 - 2 415 - 1 834 

v % - 159,05 % - 177,76 % - 57,03 % - 276,25 % - 159,30 % - 321,75 % 

 Jedinými měsíci, kdy výnosy převýšily náklady a podnik tak dosáhl zisku, byli květen, 

červen a září. Z toho květen byl jediným měsícem, kdy byl zisk vyšší než jeho plánovaná 

hodnota a to o 98 %. Tato pozitivní odchylka činila 438 tis. Kč.  

 Co se týká velikosti odchylek, nejnižší rozdíl mezi plánem a skutečností výsledku 

hospodaření byl v absolutním vyjádření v únoru, kdy byla jeho hodnota o 42 tis. Kč nižší než 

plánovaná. V relativním vyjádření byly odchylky ve všech měsících vyšší než 50 %, 

ta nejnižší měla hodnotu - 57,03 % (září) a nejvyšší - 641,23 % (duben), to znamená, že 

v dubnu byl výsledek hospodaření více než 6 krát nižší, než podnik plánoval. Měsícem 

s nejvyšší odchylkou v absolutním vyjádření pak byl říjen s hodnotou - 3 083 tis. Kč. Z Obr. 

4.13 lze vidět, že nejnižších odchylek a tedy nejlepšího plnění plánu dosahoval podnik 

v prvním čtvrtletí, v dalších třech čtvrtletích jsou už rozdíly o poznání větší. 

Obr. 4.13: Srovnání výsledku hospodaření s plánem za jednotlivé měsíce 

 

 Plánovaný vývoj hodnot výsledku hospodaření byl podobný jako u předchozích dvou 

ekonomických veličin, tedy rostoucí trend do září. Nejvyššího zisku 1 516 tis. Kč, ale podnik 

plánoval dosáhnout až v listopadu. Podnik také počítal s tím, že bude dva měsíce ve ztrátě a to 

v lednu, kdy měla být ztráta nejvyšší (- 129 tis. Kč) a v březnu, nakonec však byl ve ztrátě 
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9 měsíců. Skutečný trend je jako v případě nákladů kolísavý a výsledek hospodaření se tak 

pohyboval mezi nejvyšší ztrátou z října (- 1 967 tis. Kč) a nejvyšším ziskem z května 

(885 tis. Kč). Důsledkem toho je, že výsledek hospodaření skončil za celý rok 2010 ve ztrátě 

přibližně 6 milionů korun, i přestože podnik pro tento rok plánoval zisk ve výši až 7,8 milionů 

korun. 
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5 NÁVRHY A DOPORUČENÍ   

 Provedená analýza nákladů zjistila u podniku INGE Opava, spol. s r.o. několik 

problémů, které se týkají buď efektivního vynakládání nákladů, nebo přístupu k řízení 

nákladů (především plánování). 

 Z vertikální a horizontální analýzy výkazu zisku a ztráty, kde byly sledovány roky 2009, 

2010 a 2011, bylo zjištěno, že nejkritičtějším rokem pro firmu byl rok 2010. Tento rok na 

podnik dopadla krize ve stavebnictví a podnik se dostal do ztráty. Příčinou byl pokles 

poptávky a špatná reakce v řízení nákladů na tuto situaci.  

 Přidaná hodnota tento rok nedokázala pokrýt ani osobní náklady, které naopak vzrostly 

náborem nových zaměstnanců (obchodních zástupců a obchodního ředitele), jejichž práce se 

ale neprojevila ve zvýšení tržeb. Doporučením by tedy bylo více se zaměřit na osobní náklady, 

které tvoří téměř třetinu celkových nákladů. Tyto náklady, které přibližně z dvou třetin tvoří 

fixní složka, by měli lépe reagovat na vývoj poptávky, například posílením výkonnostních 

odměn. Také plánování lidských zdrojů by se mělo odvíjet od budoucí poptávky, s čímž 

ovšem také souvisí lepší plánování výnosů (viz níže). 

 Dalším problémem můžou být kromě osobních nákladů náklady úrokové. V roce 2010 

činil podíl cizích zdrojů až 80 % celkových pasiv a i přesto, že v současnosti je tento podíl na 

70 procentech, tak nákladové úroky mají stále rostoucí trend. Podnik v současnosti stále dluží 

na bankovních úvěrech (krátkodobých i dlouhodobých) přibližně 30 milionů korun. Na 

úrocích tak v roce 2011 zaplatil 1,5 milionů korun. Pokud však zadlužení klesá a úroky rostou, 

bylo by dobré vyjednat lepší podmínky pro financování. Ty mohou být podpořeny dobrým 

hospodářským výsledkem z roku 2011. 

 Další z položek nákladů, které měli ve všech třech sledovaných letech rostoucí trend, 

byly odpisy. Je sice chvályhodné, že se podnik snaží investovat do zařízení a vybavení, je 

ovšem také sporné, zdali by měl v krizovém roce investovat přes 25 miliónů do modernizace 

strojního vybavení včetně vybavení měřícího zařízení do vývoje, než raději počkat s těmito 

investicemi na vhodnější dobu (s lepšími podmínkami pro financování takovéto investice). 

Jednoznačnou výhodou vyplývající z této investice je však alespoň snížení nákladů na služby, 

kdy se podnik stal více soběstačným a nemusel tak využívat kooperace. Náklady na služby 

tak za dva roky klesly o 2 miliony korun. Využit těchto investic by se také dalo při 

nenaplněné výrobní kapacitě zařízení. Podnik by tak mohl naopak poskytovat kooperace 

a zaplnit výrobní kapacitu pomoci insourcingu, tedy využití volných kapacit k převzetí 
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externích zakázek. Vyšším využitím výrobní kapacity lze totiž snižovat celkové průměrné 

náklady a tím zvyšovat zisk na jednotku výkonu. 

 Odpisy se sice podílí na celkových nákladech pouhými třemi procenty, je ovšem třeba si 

také hlídat úroveň těchto fixních nákladů. Známým jevem fixních nákladů je totiž jejich 

remanence, kdy s omezováním výroby tyto náklady většinou neklesají, ale zůstávají na stejné 

úrovni. Pokud tedy v podniku jsou některé procesy, které přímo nesouvisí s jeho 

podnikatelskou činností, jako například ostraha, úklid nebo vzdělávání, zajišťováno podnikem 

samotným, mohl by tyto činnosti pomocí outsourcingu vyčlenit mimo podnik. 

 S fixními náklady také souvisí klasifikace nákladů podle vztahu k objemu výkonů. 

Podnik neklasifikuje náklady na variabilní a fixní. Doporučením by tak mohlo být, zkoumat 

náklady podle toho, jak reagují na změny v objemu výkonů. Poznání toho, které náklady mají 

fixní charakter a které variabilní, je totiž jedním ze základních nástrojů pro tvorbu 

manažerských rozhodnutí. Tato klasifikace by pak také umožnila lepší řízení nákladů 

prostřednictvím kalkulace variabilních nákladů se stupňovitým rozvrstvením fixních nákladů 

nebo dynamické kalkulace, kde jsou náklady kalkulovány i podle vztahu k objemu výroby 

a usnadňují tak řídícím pracovníkům rozhodování o struktuře, objemu výroby a ceně díky 

znalosti konkrétního příspěvku na úhradu. Znalostí variabilních a fixních nákladů by podnik 

mohl také modelovat vývoj nákladů a tak pružně reagovat na změny v podnikatelském 

prostředí. Mohlo by se tak možná předejít i situaci z roku 2010, kdy 40-ti haléřový příspěvek 

na úhradu nepokryl fixní náklady. 

 Analýza odchylek za rok 2010 odhalila špatné plánování výnosů a nákladů. Rozpočet 

výnosů byl založen na příliš optimistických očekáváních, která se nevyplnila. Od něho se 

odvíjel i rozpočet nákladů. Z analýzy bylo patrné, že nejmenších odchylek rozpočtovaných 

hodnot od skutečných dosáhl podnik v prvních třech měsících. Řešením by tedy mohl být 

Rolling Budget neboli tzv. klouzavý rozpočet, který se sestavuje i na kratší úseky a na základě 

těchto dílčích rozpočtů se zpřesňují rozpočty pro další dílčí období. Plánování se tak stává 

plynulým procesem s vyšší vypovídací schopností. Dalším problémem je, že rozpočet je 

sestavován na základě vynaložených nákladů v minulém období, a tak se nikdo nezabývá 

skutečnou účelností vynaložených nákladů a rozpočty z minulého roku se pouze upraví 

pomocí určitých indexů (vyjadřující např. zvýšení cen). V tomto případě by mohl být řešením 

rozpočet režijních nákladů sestavovaný od nuly (Zero-Based Budgeting), který se orientuje na 

budoucí období a při sestavování prověřuje všechny dosavadní náklady. Konkrétní příčiny 

jednotlivých odchylek by pak měl podnik zjišťovat průběžně a ihned reagovat na změny. Za 

úvahu také stojí vytvoření controllingového oddělení, které by tyto náležitosti s plánováním 
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a kontrolou výnosů a nákladů mělo na starosti. Přihlédnout by se však muselo nejen 

k výhodám z toho vycházejících, ale také k nákladům na implementaci (včetně zaškolení 

administrativních pracovníků). 

 Co se týká hospodárnosti vynakládání vstupů, není v možnostech této práce zjistit 

a vyhodnotit, jestli docházelo k plýtvání materiálem nebo jiných vstupů. Podnik vyrábí 

a prodává širokou škálu výrobků (až 2000 druhů), které se liší různými parametry a jejichž 

výrobní náklady se pohybují od stovek až po desetitisíce korun. Bylo by tak velice obtížné 

analyzovat pro každý druh výrobků plnění norem spotřeby. 

 Mezi pozitiva v nákladovém řízení podniku INGE Opava patří snížení podílu fixních 

nákladů ze 44 % v roce 2010 na 36 % v roce 2011, dlouhodobé snižování nákladů za služby 

a také pružná reakce výkonové spotřeby v závislosti na vývoji objemu výkonů (především 

směrem dolů, když v roce 2010 poklesy výkony o 11 % a výkonová spotřeba o 10 %). 

 Kompletní řešení nákladové situace v podniku ovšem nelze navrhnout pouze analýzou 

základních účetních výkazů. Je třeba důkladně zanalyzovat a poznat vazby mezi výkony 

a náklady. Poznat tyto vazby může podnik pomocí procesního řízení nákladů, které mapuje 

a oceňuje procesy a aktivity, které organizace provádí a popisuje vztah k podnikovým 

výkonům. Alokace nákladů na výrobek by tak mohla být prováděná pomocí kalkulace podle 

aktivit (tzv. ABC kalkulace). Náklady by byly více účelově svázány s podnikovými výkony 

a nedocházelo by tak k plýtvání prostředků a náklady by tak mohly být více pružné 

i v krizových obdobích při snižování poptávky.  

 Snižování nákladů by také nemělo být na úkor snižování hodnoty a kvality výkonů, aby 

firma neodradila zákazníky. Proto je třeba k minimalizaci nákladů přistupovat zodpovědně 

a promyšleně. Spíše než prostým snižováním nákladů by se měl podnik pokusit lepší 

organizací práce a podnikových aktivit dosáhnout se stávajícím objemem nákladů vyšší 

hodnoty svých produktů.  
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6 ZÁVĚR  

 Cílem této diplomové práce byla komplexní analýza nákladů podniku a doporučení 

sloužící ke zlepšení řízení nákladů a jejich efektivnímu využívání. Analýza byla provedena 

z dat z interních účetních výkazů podniku INGE Opava spol. s r.o. Jedná se o organizaci 

podnikající v oblasti svítidel a osvětlovací techniky s velkým podílem exportu.  

 Finanční analýza nákladů byla provedena za roky 2009, 2010 a 2011. Vertikální 

analýzou výkazu zisku a ztráty byli identifikovány významné položky nákladů a výnosů 

a struktura nákladů. Horizontální analýzou tohoto výkazu byl pak zkoumán vývoj těchto 

položek. Dále byly pomocí klasifikační analýzy roztříděny náklady na variabilní a fixní 

a stanovena nákladová funkce za roky 2010 a 2011. Následně byla provedena analýza bodu 

zvratu a určeny limity významných ekonomických veličin. Nakonec byly analyzovány 

odchylky mezi plánovanými a skutečnými hodnotami výnosů, nákladů a hospodářského 

výsledku za rok 2010. 

 Po analýze nákladů byly doporučeny návrhy týkající se problémových oblastí nákladů 

a jejich řízení. Jednalo se především o osobní náklady, nákladové úroky, odpisy, klasifikaci 

nákladů a plánování nákladů. Kalkulacím se praktická část diplomové práce moc nevěnovala 

z důvodu širokého sortimentu produktů. I přesto však byly pro tuto oblast řízení nákladů 

doporučeny návrhy v podobě variabilní kalkulace a kalkulace ABC.  

 Na závěr lze zmínit, že i přes kritický rok 2010, kdy podnik čelil poklesu poptávky 

a obtížné finanční situaci, je pozitivní, že se jeho situace v roce 2011 zlepšila. Pokud vedení 

firmy ještě vezme v potaz některá z doporučení a bude se snažit zlepšit řízení nákladů, je 

velká naděje, že se ztráta 6 milionů korun z roku 2010 už nikdy nebude opakovat a INGE 

Opava spol. s r.o. se stane dlouhodobě prosperující firmou. 
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Seznam zkratek 

ABC – Kalkulace podle aktivit (Activity Based Costing) 

AC – Průměrné náklady (Average Cost) 

b – Jednotkové variabilní náklady 

BZ – Bod zvratu 

CN, TC – Celkové náklady (Total Cost) 

CV – Celkové výnosy 

c, p – Cena (Price) 

FN – Fixní náklady 

h – Haléřový ukazatel variabilních nákladů 

MC – Mezní náklady (Marginal Cost) 

MS – Bezpečnostní marže (Margin of Safety) 

NRN – Nepřímé režijní náklady 

PHM – Pohonné hmoty 

Q, q – Objem produkce (Quantity) 

Q(BZ) – Objem produkce v bodě zvratu 

Q(max) – Maximální objem produkce 

Qskut. – Skutečný objem produkce 

Rh – Hrubá rentabilita 

RP – Režijní přirážka 

RZ – Rozvrhová základna 

SZ a ZP – Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 

T – Tržby 

U – Celková marže 

u – příspěvek na úhradu fixních nákladů a zisku  

VKkrit. – Kritické využití kapacity 

VN – Variabilní náklady 

ZBB – Rozpočet od nuly (Zero-Based Budgeting) 

Zmin – Minimální zisk 
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Příloha č. 1 

Výkaz zisku a ztrát (zkrácená verze) 

I. OBCHODNÍ ČINNOST 

   + tržby za prodej zboží 

   - náklady na prodané zboží 

= OBCHODNÍ MARŽE 

II. VÝROBNÍ ČINNOST 

   + tržby za prodej vlastních 

   +/- změna stavu zásob vlastní činnosti 

   + aktivace 

   - výkonová spotřeba 

= PŘIDANÁ HODNOTA 

   - osobní náklady 

   - daně a poplatky 

   - odpisy nehmotného a hmotného majetku 

   - ostatní provozní náklady 

   + ostatní provozní výnosy 

= PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 

 

III. FINANČNÍ ČINNOST 

   + výnosy z finančních operací 

   - náklady z finančních operací 

= FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 

PROVOZN VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 

   +/- FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 

   - daň z příjmů za běžnou činnost 

= VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA BĚŽNOU ČINNOST 

 

IV. MIMOŘÁDNÁ ČINNOST 

   + mimořádné výnosy 

   - mimořádné náklady 

   - daň z příjmů z mimořádné činnosti 

= MIMOŘÁDNÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 

 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA BĚŽNOU ČINNOST 

   + MIMOŘÁDNÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 

= VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 
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Příloha č. 2 / 1 

Rozvaha podniku INGE Opava, spol. s r.o. za rok 2009 

R O Z V A H A   k  31. 12. 2009 

     

INGE Opava spol. s r.o. 

2009 

Brutto Korekce Netto 

  AKTIVA CELKEM 72 529 -19 752 52 777 

A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL       

B. DLOUHODOBÝ MAJETEK 31 736 -18 692 13 044 

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 280 -237 43 

3.    Software 280 -237 43 

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 31 456 -18 455 13 001 

3.    Samostatné movité věci a soubory mov. věcí 21 778 -18 455 3 323 

7.    Nedokončený dlouh. hmotný majetek 8 495   8 495 

8.    Poskytnuté zálohy na DHM 1 183   1 183 

B.III. Dlouhodobý finanční majetek       

C. OBĚŽNÁ AKTIVA 40 658 -1 060 39 598 

C.I. Zásoby 23 815 -254 23 561 

1.    Materiál 12 353   12 353 

2.    Nedokončená výroba a polotovary 3 629 -171 3 458 

3.    Výrobky 7 833 -83 7 750 

C.II. Dlouhodobé pohledávky       

C.III. Krátkodobé pohledávky 15 671 -806 14 865 

1.    Pohledávky z obchodních vztahů 12 822 -806 12 016 

6.    Stát - daňové pohledávky 2 470   2 470 

7.    Krátkodobé poskytnuté zálohy 180   180 

8.    Dohadné účty aktivní 78   78 

9.    Jiné pohledávky 121   121 

C.IV. Krátkodobý finanční majetek 1 172   1 172 

1.    Peníze 303   303 

2.    Účty v bankách 869   869 

D. OSTATNÍ AKTIVA - přechodné účty aktiv 135   135 

D.I. Časové rozlišení 135   135 

1.    Náklady příštích období 135   135 
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  PASIVA CELKEM 52 777     

A. VLASTNÍ KAPITÁL 18 057     

A.I. Základní kapitál 200     

1.    Základní kapitál 200     

A.II. Kapitálové fondy       

A.III. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 20     

1.    Zákonný rezervní fond 20     

A.IV. Hospodářský výsledek minulých let 16 103     

1.    Nerozdělený zisk minulých let 16 103     

A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 1 734     

B. CIZÍ ZDROJE 34 454     

B.I. Rezervy 11     

4.    Ostatní rezervy 11     

B.II. Dlouhodobé závazky 438     

9.    Jiné závazky 392     

10.    Odložený daňový závazek 46     

B.III. Krátkodobé závazky 13 368     

1.     Závazky z obchodních vztahů 8 894     

5.     Závazky k zaměstnancům 1 278     

6.    Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 654     

7.    Stát - daňové závazky a dotace 74     

8.    Přijaté zálohy 2 047     

10.    Dohadné účty pasivní 119     

11.    Jiné závazky 302     

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 20 637     

1.    Bankovní úvěry dlouhodobé 3 528     

2.    Krátkodobé bankovní úvěry 17 109     

C. OSTATNÍ PASIVA - přechodné účty pasiv 266     

C.I. Časové rozlišení 266     

1.    Výdaje příštích období 266     
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Příloha č. 2 / 2 

Rozvaha podniku INGE Opava, spol. s r.o. za rok 2010 

R O Z V A H A   k  31. 12. 2010 

     

INGE Opava spol. s r.o. 

2010 

Brutto Korekce Netto 

  AKTIVA CELKEM 87 502 -21 822 65 680 

A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL       

B. DLOUHODOBÝ MAJETEK 37 388 -21 073 16 315 

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 1 090 -533 557 

3.    Software 1 090 -533 557 

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 36 298 -20 540 15 758 

2.    Stavby 3 373 -112 3 261 

3.    Samostatné movité věci a soubory mov. věcí 32 911 -20 428 12 483 

7.    Nedokončený dlouh. hmotný majetek 14 
 

14 

B.III. Dlouhodobý finanční majetek       

C. OBĚŽNÁ AKTIVA 49 972 -749 49 223 

C.I. Zásoby 33 648 -267 33 381 

1.    Materiál 19 398 0 19 398 

2.    Nedokončená výroba a polotovary 3 698 -234 3 464 

3.    Výrobky 10 552 -33 10 519 

C.II. Dlouhodobé pohledávky       

C.III. Krátkodobé pohledávky 14 867 -482 14 385 

1.    Pohledávky z obchodních vztahů 9 533 -482 9 051 

6.    Stát - daňové pohledávky 4 967   4 967 

7.    Krátkodobé poskytnuté zálohy 166   166 

8.    Dohadné účty aktivní 126   126 

9.    Jiné pohledávky 75   75 

C.IV. Krátkodobý finanční majetek 1 457   1 457 

1.    Peníze 465   465 

2.    Účty v bankách 992   992 

D. OSTATNÍ AKTIVA - přechodné účty aktiv 142   142 

D.I. Časové rozlišení 142   142 

1.    Náklady příštích období 142   142 

 



iv 

 

 

  PASIVA CELKEM 65 680     

A. VLASTNÍ KAPITÁL 11 923     

A.I. Základní kapitál 200     

1.    Základní kapitál 200     

A.II. Kapitálové fondy       

A.III. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 20     

1.    Zákonný rezervní fond 20     

A.IV. Hospodářský výsledek minulých let 17 837     

1.    Nerozdělený zisk minulých let 17 837     

A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) -6 134     

B. CIZÍ ZDROJE 53 559     

B.I. Rezervy 2     

2.    Rezerva na důchody a podobné závazky 2     

B.II. Dlouhodobé závazky 463     

9.    Jiné závazky 380     

10.    Odložený daňový závazek 83     

B.III. Krátkodobé závazky 21 490     

1.     Závazky z obchodních vztahů 15 841     

5.     Závazky k zaměstnancům 1 255     

6.    Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 672     

7.    Stát - daňové závazky a dotace 70     

8.    Přijaté zálohy 3 000     

10.    Dohadné účty pasivní 135     

11.    Jiné závazky 517     

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 31 604     

1.    Bankovní úvěry dlouhodobé 15 135     

2.    Krátkodobé bankovní úvěry 16 469     

C. OSTATNÍ PASIVA - přechodné účty pasiv 198     

C.I. Časové rozlišení 198     

1.    Výdaje příštích období 198     
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Příloha č. 2 / 3 

Rozvaha podniku INGE Opava, spol. s r.o. za rok 2011 

R O Z V A H A   k  31. 12. 2011 

     

INGE Opava spol. s r.o. 

2011 

Brutto Korekce Netto 

  AKTIVA CELKEM 87 602 -24 801 62 801 

A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL       

B. DLOUHODOBÝ MAJETEK 39 684 -24 049 15 635 

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 3 008 -958 2 050 

3.    Software 2 108 -958 1 150 

7.    Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 900   900 

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 36 676 -23 091 13 585 

2.    Stavby 3 397 -226 3 171 

3.    Samostatné movité věci a soubory mov. věcí 33 279 -22 865 10 414 

B.III. Dlouhodobý finanční majetek       

C. OBĚŽNÁ AKTIVA 47 698 -752 46 946 

C.I. Zásoby 26 066 -714 25 352 

1.    Materiál 15 915 -296 15 619 

2.    Nedokončená výroba a polotovary 2 552   2 552 

3.    Výrobky 7 599 -418 7 181 

C.II. Dlouhodobé pohledávky       

C.III. Krátkodobé pohledávky 20 629 -38 20 591 

1.    Pohledávky z obchodních vztahů 19 188 -38 19 150 

6.    Stát - daňové pohledávky 686   686 

7.    Krátkodobé poskytnuté zálohy 559   559 

8.    Dohadné účty aktivní 172   172 

9.    Jiné pohledávky 24   24 

C.IV. Krátkodobý finanční majetek 1 003   1 003 

1.    Peníze 250   250 

2.    Účty v bankách 753   753 

D. OSTATNÍ AKTIVA - přechodné účty aktiv 220   220 

D.I. Časové rozlišení 220   220 

1.    Náklady příštích období 220   220 
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  PASIVA CELKEM 62 801     

A. VLASTNÍ KAPITÁL 17 722     

A.I. Základní kapitál 200     

1.    Základní kapitál 200     

A.II. Kapitálové fondy       

A.III. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 20     

1.    Zákonný rezervní fond 20     

A.IV. Hospodářský výsledek minulých let 11 703     

1.    Nerozdělený zisk minulých let 17 837     

2.    Neuhrazená ztráta minulých let -6 134     

A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 5 799     

B. CIZÍ ZDROJE 45 079     

B.I. Rezervy 2     

2.    Rezerva na důchody a podobné závazky 2     

B.II. Dlouhodobé závazky 554     

9.    Jiné závazky 379     

10.    Odložený daňový závazek 175     

B.III. Krátkodobé závazky 15 388     

1.     Závazky z obchodních vztahů 9 525     

5.     Závazky k zaměstnancům 1 467     

6.    Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 885     

7.    Stát - daňové závazky a dotace 150     

8.    Přijaté zálohy 3 104     

10.    Dohadné účty pasivní 189     

11.    Jiné závazky 68     

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 29 135     

1.    Bankovní úvěry dlouhodobé 15 135     

2.    Krátkodobé bankovní úvěry 14 000     

C. OSTATNÍ PASIVA - přechodné účty pasiv       
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Příloha č. 3 

Výkaz zisku a ztráty podniku INGE Opava, spol. s r.o. (za roky 2009, 2010, 2011) 

V Ý K A Z   Z I S K U   A   Z T R Á T Y   (tis. Kč) 
  

    Položka č.ř. 2011 2010 2009 

I. Tržby za prodej zboží 01       

A.  Náklady vynaložené na prodané zboží 02       

+ OBCHODNÍ MARŽE 03       

II.  Výkony 04 109 653 75 315 84 988 

1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 112 920 71 842 83 750 

2. Změna stavu zásob vlastní výroby 06 -3 267 2 929 821 

3. Aktivace 07   544 417 

B.  Výkonová spotřeba 08 68 470 50 497 56 131 

1. Spotřeba materiálu a energie 09 57 258 39 004 42 885 

2. Služby 10 11 212 11 493 13 246 

+ PŘIDANÁ HODNOTA 11 41 183 24 818 28 857 

C. Osobní náklady 12 30 384 26 340 23 736 

1. Mzdové náklady 13 22 646 19 823 18 053 

2. Odměny členům orgánů spol. a družstva 14       

3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 7 535 6 517 5 683 

4. Sociální náklady 16 203 0 0 

D. Daně a poplatky 17 45 30 29 

E. Odpisy dl. nehmot. a hmotného majetku 18 2 977 2 828 2 119 

III. Tržby z prodeje dl. majetku a materiálu 19 1 49 300 

1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 1 49 300 

2. Tržby z prodeje materiálu 21       

F. Zůstatková cena prod. dl. majetku a materiálu 22 0 0 300 

1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 0 0 300 

2. Prodaný materiál 24       

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

25 
2 -310 -1 601 

      

IV. Ostatní provozní výnosy 26 801 568 143 

H.  Ostatní provozní náklady 27 1 146 520 1 219 

V. Převod provozních výnosů 28       

I. Převod provoz. nákladů 29       

 *  PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 30 7 431 -3 973 3 498 

VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31       

J. Prodané cenné papíry a podíly 32       

VII. Výnosy z dl. finančního majetku 33       

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

34 
      

2. Výnosy z ostatních dl. CP a podílů 35       

3. Výnosy z ostatního dl. finančního majetku 36       



ii 

 

VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37       

K. Náklady z finančního majetku 38       

IX. Výnosy z přecenění CP a derivátů 39       

L. Náklady z přecenění CP derivátů 40       

M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 41 0 -9 4 

X. Výnosové úroky 42 0 2 5 

N. Nákladové úroky 43 1 504 1 180 677 

XI. Ostatní finanční výnosy 44 1 498 701 1 440 

O. Ostatní finanční náklady 45 1 520 1 641 2 168 

XII. Převod finančních výnosů 46       

P. Převod finančních nákladů 47       

* FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 48 -1 526 -2 109 -1 404 

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 49 107 52 360 

1. splatná 50 15 15 364 

2. odložená 51 92 37 -4 

** VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA BĚŽNOU ČINNOST 52 5 799 -6 134 1 734 

XIII. Mimořádné výnosy 53       

R. Mimořádné náklady 54       

S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 55 

   
1. splatná 56       

2. odložená 57       

* MIMOŘÁDNÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 58 

   
T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům 59       

*** Výsledek hospodaření za účetní období  60 5 799 -6 134 1 734 

  Výsledek hospodaření před zdaněním  61 5 905 -6 082 2 094 
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Příloha č. 4 

Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty podniku INGE Opava, spol. s r.o. 

INGE Opava spol. s r.o. 

Položka č.ř. 2011 2010 2009 

I. Tržby za prodej zboží 01       

A.  Náklady vynaložené na prodané zboží 02       

+ OBCHODNÍ MARŽE 03       

II.  Výkony 04 100,00% 100,00% 100,00% 

1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 102,98% 95,39% 98,54% 

2. Změna stavu zásob vlastní výroby 06 -2,98% 3,89% 0,97% 

3. Aktivace 07 0,00% 0,72% 0,49% 

B.  Výkonová spotřeba 08 62,44% 67,05% 66,05% 

1. Spotřeba materiálu a energie 09 52,22% 51,79% 50,46% 

2. Služby 10 10,22% 15,26% 15,59% 

+ PŘIDANÁ HODNOTA 11 37,56% 32,95% 33,95% 

C. Osobní náklady 12 27,71% 34,97% 27,93% 

1. Mzdové náklady 13 20,65% 26,32% 21,24% 

2. Odměny členům orgánů spol. a družstva 14       

3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 6,87% 8,65% 6,69% 

4. Sociální náklady 16 0,19% 0,00% 0,00% 

D. Daně a poplatky 17 0,04% 0,04% 0,03% 

E. Odpisy dl. nehmot. a hmotného majetku 18 2,71% 3,75% 2,49% 

III. Tržby z prodeje dl. majetku a materiálu 19 0,00% 0,07% 0,35% 

1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 0,00% 0,07% 0,35% 

2. Tržby z prodeje materiálu 21       

F. Zůstatková cena prod. dl. majetku a materiálu 22 0,00% 0,00% 0,35% 

1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 0,00% 0,00% 0,35% 

2. Prodaný materiál 24       

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

25 
0,00% -0,41% -1,88% 

IV. Ostatní provozní výnosy 26 0,73% 0,75% 0,17% 

H.  Ostatní provozní náklady 27 1,05% 0,69% 1,43% 

V. Převod provozních výnosů 28 0,00% 0,00% 0,00% 

I. Převod provoz. nákladů 29 0,00% 0,00% 0,00% 

 *  PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 30 6,78% -5,28% 4,12% 

VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31       

J. Prodané cenné papíry a podíly 32       

VII. Výnosy z dl. finančního majetku 33       

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

34 
      

2. Výnosy z ostatních dl. CP a podílů 35       

3. Výnosy z ostatního dl. finančního majetku 36       
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VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37       

K. Náklady z finančního majetku 38       

IX. Výnosy z přecenění CP a derivátů 39       

L. Náklady z přecenění CP derivátů 40       

M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 41 0,00% -0,01% 0,00% 

X. Výnosové úroky 42 0,00% 0,00% 0,01% 

N. Nákladové úroky 43 1,37% 1,57% 0,80% 

XI. Ostatní finanční výnosy 44 1,37% 0,93% 1,69% 

O. Ostatní finanční náklady 45 1,39% 2,18% 2,55% 

XII. Převod finančních výnosů 46       

P. Převod finančních nákladů 47       

* FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 48 -1,39% -2,80% -1,65% 

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 49 0,10% 0,07% 0,42% 

1. splatná 50 0,01% 0,02% 0,43% 

2. odložená 51 0,08% 0,05% 0,00% 

** VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA BĚŽNOU ČINNOST 52 5,29% -8,14% 2,04% 

XIII. Mimořádné výnosy 53       

R. Mimořádné náklady 54       

S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 55       

1. splatná 56       

2. odložená 57       

* MIMOŘÁDNÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 58       

T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům 59       

*** Výsledek hospodaření za účetní období  60 5,29% -8,14% 2,04% 

  Výsledek hospodaření před zdaněním  61 5,39% -8,08% 2,46% 
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Příloha č. 5 

Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty podniku INGE Opava, spol. s r.o. 

INGE Opava spol. s r.o.   relativní změna (v %) absolutní změna           
(tis. Kč) 

      

  Položka č.ř. 2011/2010 2010/2009 2011-2010 2010-2009 

I. Tržby za prodej zboží 01         

A.  Náklady vynaložené na prodané zboží 02         

+ OBCHODNÍ MARŽE 03         

II.  Výkony 04 45,59% -11,38% 34 338 -9 673 

1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 57,18% -14,22% 41 078 -11 908 

2. Změna stavu zásob vlastní výroby 06 -211,54% 256,76% -6 196 2 108 

3. Aktivace 07 -100,00% 30,46% -544 127 

B.  Výkonová spotřeba 08 35,59% -10,04% 17 973 -5 634 

1. Spotřeba materiálu a energie 09 46,80% -9,05% 18 254 -3 881 

2. Služby 10 -2,44% -13,23% -281 -1 753 

+ PŘIDANÁ HODNOTA 11 65,94% -14,00% 16 365 -4 039 

C. Osobní náklady 12 15,35% 10,97% 4 044 2 604 

1. Mzdové náklady 13 14,24% 9,80% 2 823 1 770 

2. Odměny členům orgánů spol. a družstva 14         

3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 15,62% 14,68% 1 018 834 

4. Sociální náklady 16     203 0 

D. Daně a poplatky 17 50,00% 3,45% 15 1 

E. Odpisy dl. nehmot. a hmotného majetku 18 5,27% 33,46% 149 709 

III. Tržby z prodeje dl. majetku a materiálu 19 -97,96% -83,67% -48 -251 

1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 -97,96% -83,67% -48 -251 

2. Tržby z prodeje materiálu 21         

F. Zůstatková cena prod. dl. majetku a materiálu 22   -100,00% 0 -300 

1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23   -100,00% 0 -300 

2. Prodaný materiál 24         

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

25 -100,65% -80,64% 312 1 291 

IV. Ostatní provozní výnosy 26 41,02% 297,20% 233 425 

H.  Ostatní provozní náklady 27 120,38% -57,34% 626 -699 

V. Převod provozních výnosů 28         

I. Převod provoz. nákladů 29         

 *  PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 30 -287,04% -213,58% 11 404 -7 471 

VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31         

J. Prodané cenné papíry a podíly 32         

VII. Výnosy z dl. finančního majetku 33         

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

34 
        

2. Výnosy z ostatních dl. CP a podílů 35         

3. Výnosy z ostatního dl. finančního majetku 36         
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VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37         

K. Náklady z finančního majetku 38         

IX. Výnosy z přecenění  CP a derivátů 39         

L. Náklady z přecenění CP derivátů 40         

M. 
Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční 
oblasti 

41 
-100,00% -325,00% 9 -13 

X. Výnosové úroky 42 -100,00% -60,00% -2 -3 

N. Nákladové úroky 43 27,46% 74,30% 324 503 

XI. Ostatní finanční výnosy 44 113,69% -51,32% 797 -739 

O. Ostatní finanční náklady 45 -7,37% -24,31% -121 -527 

XII. Převod finančních výnosů 46         

P. Převod finančních nákladů 47         

* FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 48 -27,64% 50,21% 583 -705 

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 49 105,77% -85,56% 55 -308 

1. splatná 50 0,00% -95,88% 0 -349 

2. odložená 
51 

148,65% 
-

1025,00% 55 41 

** VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA BĚŽNOU ČINNOST 52 -194,54% -453,75% 11 933 -7 868 

XIII. Mimořádné výnosy 53         

R. Mimořádné náklady 54         

S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 55         

1. splatná 56         

2. odložená 57         

* MIMOŘÁDNÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 58         

T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům 59         

*** Výsledek hospodaření za účetní období  60 -194,54% -453,75% 11 933 -7 868 

  Výsledek hospodaření před zdaněním  61 -197,09% -390,45% 11 987 -8 176 
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Příloha č. 6 

Výpočty k analýze nákladů podniku INGE Opava, spol. s r.o. 

Průměrná výkonová spotřeba (2009 – 2011) 

Položka 2011 2010 2009 Průměr Podíl 

Výkonová spotřeba   68 470 50 497 56 131 58 366 100% 

Spotřeba mat. a energ.   57 258 39 004 42 885 46 382 79,47% 

Služby 11 212 11 493 13 246 11 984 20,53% 

 

Průměrné osobní náklady (2009 – 2011) 

Položka 2011 2010 2009 Průměr Podíl 

Osobní náklady 30 384 26 340 23 736 26 820 100% 

Mzdové náklady 22 646 19 823 18 053 20 174 75,22% 

Náklady na SZ a ZP 7 535 6 517 5 683 6 578 24,53% 

Sociální náklady 203 0 0 68 0,25% 

 

Vertikální analýza nákladů (2009 – 2011) 

Položka  2011 Podíl 2010 Podíl 2009 Podíl 

Celkové náklady 106 155 100,0% 82 769 100,0% 85 142 100,0% 

Spotřeba materiálu a energie 57 258 53,9% 39 004 47,1% 42 885 50,4% 

Služby 11 212 10,6% 11 493 13,9% 13 246 15,6% 

Mzdové náklady 22 646 21,3% 19 823 23,9% 18 053 21,2% 

Náklady na SZ a ZP 7 535 7,1% 6 517 7,9% 5 683 6,7% 

Odpisy DNM a DHM 2 977 2,8% 2 828 3,4% 2 119 2,5% 

Ostatní provozní náklady 1 146 1,1% 520 0,6% 1 219 1,4% 

Nákladové úroky 1 504 1,4% 1 180 1,4% 677 0,8% 

Ostatní fin. náklady 1 520 1,4% 1 641 2,0% 2 168 2,5% 

Ostatní náklady 250 0,2% -289 -0,3% -1 268 -1,5% 

Daň PPO 107 0,1% 52 0,1% 360 0,4% 

 

Položka  2011 Podíl 2010 Podíl 2009 Podíl 

Ostatní náklady - celkem 250 100,00% -289 100,00% -1 268 100,00% 

Sociální náklady 203 81,20% 0 0,00% 0 0,00% 

Daně a poplatky 45 18,00% 30 -10,38% 29 -2,29% 

Zůstatková cena prod. dl. 

majetku a materiálu 
0 0,00% 0 0,00% 300 -23,66% 

Změna stavu rezerv … 

v provozní oblasti 
2 0,80% -310 107,27% -1 601 126,26% 

Změna stavu rezerv …  

ve finanční oblasti 
0 0,00% -9 3,11% 4 -0,32% 
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Příloha č. 7 

Analytická evidence nákladů podniku INGE Opava, spol. s r.o. (za roky 2010, 2011) 

Analytická evidence nákladů   (tis. Kč)   

Pozn. ke klasifikaci: V – variabilní náklady, F – fixní náklady, S – smíšené náklady 

Číslo účtu Název účtu 2011 2010 Klasifikace 

501001 Spotřeba přímého materiálu 49 932 31 347 V 

501002 Režijní materiál 431 404 V 

501003 Kancelářské potřeby 30 39 F 

501004 Ochranné pracovní pomůcky 157 198 F 

501005 Kanc.potř.pro kopírky a tiskárny 58 38 F 

501006 Úklid. a hygienické potřeby 72 50 F 

501007 Propagační materiál 47 74 F 

501008 Předplatné časopisů a novin 6 8 F 

501009 Odborná literatura 3 16 F 

501010 Autokosmetika, maziva 3 5 F 

501013 PHM Ford Focus 2T4 9886 31 53 F 

501015 PHM Felicie OPK 61-99 2 23 F 

501017 PHM 3T4 6399 50 41 F 

501020 PHM Ford.E.OPL 84-45 0 18 F 

501022 PHM Ford.E.OPL 35-21 3 34 F 

501024 PHM Felicia OPL 82-07 10 35 F 

501025 PHM F.TR.KOMBI-VAN OPN 65-24 13 34 F 

501026 PHM F.Mondeo 31 72 F 

501028 PHM LINDE 20 16 F 

501029 PHM ostatní - sekačka, traktor 7 8 F 

501030 Režie-dobrné nářadí 37 31 F 

501031 Vzorky pro vývoj 18 32 F 

501032 Drobný hmotný a nehmot.majetek 858 658 F 

501033 Materiál vydaný do expedice 1 555 1 938 V 

501034 Režijní materiál-sledování zakázky "V" 1 1 V 

501035 PHM Ford Mondeo 6T2 5241 80 52 F 

501036 PHM Ford Focus 6T2 7255 48 75 F 

501037 PHM FORD Transit 6T4 8132 150 48 F 

501038 PHM FORD Focus 6T6 6231 6 19 F 

501039 PHM FORD Focus 6T6 6234 81 71 F 

501050 Režijní materiál ostatní /bez areálu/ 417 627 V 

501051 Režijní materiál - výstavy 0 91 V 

501052 Režijní materiál - Mořkovský 0 9 V 

501053 Režijní materiál - nová hala 0 66 V 

501060 Spotřeba známek,cenin 0 0 

 501111 Spotřeba mat. rozpouštění cen.rozdílů 12 -58 F 
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  Celkem za 501 54 169 36 173   

502001 Vodné a stočné 168 146 S 

502002 Plyn 976 1 046 S 

502003 Elektrická energie 1 396 1 329 S 

502888 Recyklační poplatky 549 310 F 

  Celkem za 502 3 089 2 831   

** Celkem za 50 57 258 39 004   

511001 Oprava a udržování doprava 135 178 F 

511003 Opravy a udržování ohr.lis 14 21 F 

511004 Opravy a udržování VZV 24 8 F 

511005 Opravy a udržování výtah 7 7 F 

511006 Opravy a udržování tech.vyb. 242 268 F 

511008 Opravy a udržování budovy 0 2 F 

511009 Opravy a udržování ostatní /bez revizí/ 60 111 F 

511010 Opravy a udrž.ostatní-revize 171 109 F 

  Celkem za 511 653 704   

512100 Cestovné - stravné, jízdné 198 182 F 

512110 Cestovné - vyplac.ze mzdy /přesčasy/ 25 6 F 

512200 Cestovné-ubytování 147 261 F 

512300 Jízdné AUV 2 2 F 

  Celkem za 512 372 451   

513100 Náklady na reprezentaci 92 229 F 

  Celkem za 513 92 229   

518001 Ost.služby-koop.,zink., řez 55 205 F 

518002 Ost.služby-reklama,propagace 118 223 F 

518003 Ost.služby doprava - parkovné,myčka,TK 52 49 F 

518005 Ost.služby-dopravné zahraničí 2 636 1 736 V 

518006 Ost.služby-TELECOM 84 105 F 

518007 Ost.služby-poštovné 89 60 F 

518008 Ost.služby-celní poplatky 71 65 V 

518009 Ost.služby-ostraha,odpad,audit 1 585 1 811 F 

518010 Ost.služby-nájmy 143 994 F 

518011 Ost.služby-školení 92 108 F 

518012 Ost.služby-EUROTEL 373 570 F 

518013 Ost.služby-INTERNET 63 99 F 

518017 Ost.služby-dopravné tuzemsko 143 142 V 

518100 Ost.služby-nájem INGE nemovitosti 3 348 3 348 F 

518200 Provize-ext.obch.zástupci 405 120 F 

518213 Ost.služby-stravenky 179 0 F 

518220 Ost.služby-drobný nehmot.majetek 0 8 F 

518300 Ost.služby-implem.program 144 121 F 

518500 Ost.služby-souv.s poř.mat. 416 335 V 

518900 Ost.služby-neplánované kooperace 99 10 V 

518990 Ost.služby daňově neučinné 0 0   
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  Celkem za 518 10 095 10 109   

** Celkem za 51 11 212 11 493   

521000 Mzdové náklady 22 505 19 698 S 

521600 Náhrada mzdy při DPN 141 125 S 

  Celkem za 521 22 646 19 823   

524100 Sociální poj.zaměstnavatele 5 540 4 837 S 

524200 Zdravotní poj.zaměstnavatele 1 995 1 742 S 

524600 Odpočet 1/2 náhrad z odvodu soc.poj/DPN nemoc 0 -62 S 

  Celkem za 524 7 535 6 517   

527000 Stravenky-část hrazená firmou 203 0 F 

  Celkem za 527 203 0   

** Celkem za 52 30 384 26 340   

531000 Daň silniční 26 30 F 

  Celkem za 531 26 30   

538100 Ostatní daně a poplatky - dalniční známky 19 0 F 

  Celkem za 538 19 0   

** Celkem za 53 45 30   

543000 Dary 122 0 F 

  Celkem za 543 122 0   

545200 Pokuty a penále FÚ 7 8 F 

  Celkem za 545 7 8   

546000 Odpis pohledávek daňový 308 33 F 

546990 Odpis pohledávek účetní 151 99 F 

  Celkem za 546 459 132   

548000 Ostatní provozní náklady -266 11 F 

548111 Ost.prov.nákl.-pojistné 6T2 5421 Ford Mondeo 19 19 F 

548112 Ost.prov.nákl.-pojistné 6T2 7255 Ford Focus 20 20 F 

548113 Ost.prov.nákl.-pojistné 6T4 8132 Ford Transit 20 18 F 

548200 Ost.prov.nákl.-havarijní, zákonné pojištění aut 108 134 F 

548300 Ost.prov.nákl-pojištění 138 0 F 

548524 Ost.prov.nákl-zák.pojištění Kooperativa 178 0 F 

548700 Odpis starých závazků, dobropisů 0 -4 F 

548800 Odpis vyřazených polotovarů (sklady) 340 182 F 

548990 Haléřové vyrovnání 1 0 F 

  Celkem za 548 558 380   

** Celkem za 54 1 146 520   

551000 Odpisy investičního majetku 2 977 2 828 F 

  Celkem za 551 2 977 2 828   

558000 Opravné položky daňové -298 -89 F 

  Celkem za 558 -298 -89   

559000 Opravné položky účetní 300 -221 F 

  Celkem za 559 300 -221   

** Celkem za 55 2 979 2 518   

562100 Úroky z úvěru 3MIL 150 109 F 



iv 

 

562111 Úroky z úvěru  6T2 5241 Ford Mondeo 17 32 F 

562113 Úroky z úvěru 6T4 8132 Ford Transit 46 63 F 

562200 Úroky z investičního úvěru 20MIL 460 518 F 

562201 Úroky z investičního úvěru 1,5MIL 0 3 F 

562300 Úroky z revolving.úvěru 15MIL 831 455 F 

  Celkem za 562 1 504 1 180   

563000 Kursové ztráty 1 278 1 093 F 

  Celkem za 563 1 278 1 093   

568000 Ostatní fin.náklady-bank.poplatky,kolky 223 267 F 

568100 Ostatní fin.náklady-pojist.majetku 1 114 F 

568524 Ostatní fin.náklady-Kooperativa-zák.poj.zaměstn. 0 162 F 

568990 Ostatní fin.náklady-daň.neúčinné 18 5 F 

  Celkem za 568 242 548   

** Celkem za 56 3 024 2 821   

574000 Tvorba rezerv-nedaňových 0 -9 F 

  Celkem za 574 0 -9   

** Celkem za 57 0 -9   

591000 Daň z PPO 15 15 F 

  Celkem za 591 15 15   

592000 Odložená daň 92 37 F 

  Celkem za 592 92 37   

** Celkem za 59 107 52   

  Celkem náklady 106 155 82 769   
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Příloha č. 8 

Klasifikace nákladů na variabilní a fixní podniku INGE Opava, spol. s r.o.  

Náklady 
2011 2010 2011 - 2010 

 

Podíl 

 

Podíl Absolutní změna Relativní změna 

Variabilní - čisté 55 257 52% 35 693 43% 19 564 54,81% 

Variabilní celkem 67 476 64% 46 616 56% 20 860 44,75% 

Fixní - čisté 18 177 17% 18 215 22% -38 -0,21% 

Fixní celkem 38 679 36% 36 153 44% 2 526 6,99% 

              

Smíšené 32 721 31% 28 861 35% 3 860 13,37% 

              

Vodné a stočné 168 0% 146 0% 22 15,07% 

Plyn 976 1% 1 046 1% -70 -6,69% 

Elektrická energie 1 396 1% 1 329 2% 67 5,04% 

Energie celkem 2 540 2% 2 521 3% 19 0,75% 

z toho F (15 %) 381 0% 378 0% 3 0,75% 

z toho V (85%) 2 159 2% 2 143 3% 16 0,75% 

              

Mzdové náklady 22 505 21% 19 698 24% 2 807 14,25% 

Náhrada mzdy při 

DPN 141 0% 125 0% 16 12,80% 

Sociální poj.zam 5 540 5% 4 837 6% 703 14,53% 

Zdravotní poj.zam 1 995 2% 1 742 2% 253 14,52% 

Odpočet 1/2 náhrad 0 0% -62 0% 62 -100,00% 

Osobní náklady 

celkem 30 181 28% 26 340 32% 3 841 14,58% 

z toho F (2/3) 20 121 19% 17 560 21% 2 561 14,58% 

z toho V (1/3) 10 060 9% 8 780 11% 1 280 14,58% 

              

Celkové náklady 106 155 100% 82 769 100% 23 386 28,25% 

Náklady jsou v tis. Kč. 
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Příloha č. 9 

Analýza bodu zvratu podniku INGE Opava, spol. s r.o. (za roky 2010, 2011) 

ukazatel 

2011 2010 

hodnota 
limit - skutečnost 

hodnota 
limit - skutečnost 

absolutní rozdíl relativní rozdíl  absolutní rozdíl relativní rozdíl 

CN 106 155     82 769     

FN 38 679     36 153     

VN 67 476     46 616     

Q 111 953     76 635     

h 0,6027     0,6083     

1-h 0,3973     0,3917     

BZ 97 360 14 593 13,04% 92 294 -15 659 -20,43% 

MS 13,04%     -20,43%     

Limit h 0,6545 0,0518 8,59% 0,5282 -0,0800 -13,16% 

Limit 1-h 0,3455 -0,0518 -13,04% 0,4718 0,0800 20,43% 

Limit FN 44 477 5 798 14,99% 30 019 -6 134 -16,97% 

Limit VN 73 274 5 798 8,59% 40 482 -6 134 -13,16% 

Prov.páka -3,40     31,91     

Náklady a produkce jsou v tis. Kč. 
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Příloha č. 10 

Analýza odchylek za rok 2010 podniku INGE Opava, spol. s r.o. 

číslo účtu Název účtu Plán Skutečnost Odchylka Odchylka v % 

501 001 Spotřeba přímého materiálu 57 800 000 31 346 857 -26 453 143 -45,77% 

501 002 Režijní materiál 688 400 403 578 -284 822 -41,37% 

501 003 Kancelářské potřeby 18 000 38 617 20 617 114,54% 

501 004 Ochranné prac.pomůcky 135 900 198 187 62 287 45,83% 

501 005 Kanc.potř.pro kopírky 58 800 37 826 -20 974 -35,67% 

501 006 Úklid a hyg.potřeby 51 200 50 339 -861 -1,68% 

501 007 Propagační materiál 438 000 73 578 -364 422 -83,20% 

501 008 Předplatné časopisů 5 700 7 988 2 288 40,14% 

501 009 Odborná literatura 8 200 14 643 6 443 78,57% 

501 010 Autokosmetika, maziva 3 900 4 564 664 17,03% 

501 012 PHM Felicie OPJ 40-00 6 000 0 -6 000 -100,00% 

501 013 PHM Ford 2T4 9886 51 600 52 478 878 1,70% 

501 015 PHM Felicie OPK 61-99 0 23 487 23 487   

501 017 PHM 3T4 6399 36 000 40 571 4 571 12,70% 

501 020 PHM Ford OPK 84-45 36 000 17 718 -18 282 -50,78% 

501 022 PHM Ford OPL 35-21 28 300 33 733 5 433 19,20% 

501 024 PHM Feleicie OPL 82-07 37 200 35 127 -2 073 -5,57% 

501 025 PHM Ford OPN 65-24 39 600 33 834 -5 766 -14,56% 

501 026 PHM Ford 1T0 8903 88 800 72 400 -16 400 -18,47% 

501 027 PHM Ford 6T4 8132 108 000 48 428 -59 572 -55,16% 

501 028 PHM Linde 1 600 16 207 14 607 912,94% 

501 029 PHM ostatní-sekačka, trakt. 9 600 7 994 -1 606 -16,73% 

501 030 Režie-drobné nářadí 25 200 30 907 5 707 22,65% 

501 031 Vzorky pro vývoj 16 800 32 239 15 439 91,90% 

501 032 Drobný majetek 350 000 656 248 306 248 87,50% 

501 033 Mat.vydaný do exp.(613621) 1 749 100 1 938 110 189 010 10,81% 

501 035 PHM Ford 6T2 5241 84 000 52 311 -31 689 -37,73% 

501 036 PHM Ford 6T2 7255 62 000 164 674 102 674 165,60% 

501 050 Rež.mat.ostatní-areál 220 400 626 811 406 411 184,40% 

501 051 Rež.materiál-výstavy 101 000 43 080 -57 920 -57,35% 

501***   62 259 300 36 102 534 -26 156 766 -42,01% 

502 001 Vodné a stočné 132 400 145 871 13 471 10,17% 

502 002 Plyn 1 280 000 1 046 396 -233 604 -18,25% 

502 003 El. Energie 1 512 000 1 328 821 -183 179 -12,12% 

502 888 Recyklační poplatek 600 000 310 367 -289 633 -48,27% 

502***   3 524 400 2 831 455 -692 945 -19,66% 

50****   65 783 700 38 933 989 -26 849 711 -40,82% 

511 001 Oprava a udržování doprava 260 000 177 836 -82 164 -31,60% 

511 002 Opravy a udržování Murata 0 0 0   

511 003 Opravy a udržování ohr.lis 0 20 544 20 544   



ii 

 

511 004 Opravy a udržování VZV 6 980 8 388 1 408 20,17% 

511 005 Opravy a udržování výtah 10 020 6 924 -3 096 -30,90% 

511 006 
Opravy a udržování 
tech.vyb. 267 000 267 972 972 0,36% 

511 008 Opravy a udržování budovy 0 0 0   

511 009 Opravy a udrž.ostatní-revize 118 400 219 797 101 397 85,64% 

511***   662 400 701 461 39 061 5,90% 

512 100 Cestovné - stravné 337 400 178 929 -158 471 -46,97% 

512 110 Cestovné - vyplac.ze mzdy 0 8 420 8 420   

512 200 Cestovné-ubytování 269 000 257 665 -11 335 -4,21% 

512***   606 400 445 014 -161 386 -26,61% 

513 100 Náklady na reprezentaci 196 000 228 823 32 823 16,75% 

513***   196 000 228 823 32 823 16,75% 

518 001 Ost.služby-koop.,zink. Řez 342 000 204 853 -137 147 -40,10% 

518 002 Ost.služby-reklama,propag 100 000 222 953 122 953 122,95% 

518 003 Ost.služby-TK,myčka,park. 405 200 47 917 -357 283 -88,17% 

518 005 Ost.služby-dopravné 2 806 000 1 876 769 -929 231 -33,12% 

518 006 Ost.služby-TELECOM 87 000 105 176 18 176 20,89% 

518 007 Ost.služby-poštovné 52 800 60 230 7 430 14,07% 

518 008 Ost.služby-celní poplatky 42 000 64 831 22 831 54,36% 

518 009 
Ost.služby-
ostraha,odpad,aud. 2 671 000 1 811 062 -859 938 -32,20% 

518 010 Ost.služby-nájmy 963 800 994 483 30 683 3,18% 

518 011 Ost.služby-školení 260 400 108 202 -152 198 -58,45% 

518 012 Ost.služby-EUROTEL 497 000 569 981 72 981 14,68% 

518 013 Ost.služby-INTERNET 92 000 98 582 6 582 7,15% 

518 100 Ost.služby-nájem INGE 3 347 700 3 347 688 -12 0,00% 

518 220 Ost.služby-drobný nehm.maj 0 128 033 128 033   

518 300 Ost.služby-implem.program 120 000 120 706 706 0,59% 

518 500 Ost.služby-souv.s poř.mat. 334 000 345 604 11 604 3,47% 

518***   12 120 900 10 107 070 -2 013 830 -16,61% 

51****   13 585 700 11 482 368 -2 103 332 -15,48% 

521 000 Mzdové náklady 24 765 010 19 698 603 -5 066 407 -20,46% 

521 600 Náhrada mzdy při DPN 0 124 656 124 656   

524 100 Sociální pojištění 6 438 860 4 837 343 -1 601 517 -24,87% 

524 200 Zdravotní pojištění 2 228 860 1 741 709 -487 151 -21,86% 

524 600 Odpočet1/2 náhrad soc.poj. 0 -62 330 -62 330   

52****   33 432 730 26 339 981 -7 092 749 -21,21% 

541 000 Zůstatková cena IM 0 30 062 30 062   

544 000 
Sml.pokuty a úroky z 
prodlení 0 8 499 8 499   

546 000 Odpis pohledávek-daňový 0 32 922 32 922   

546 990 Odpis pohledávek-účetní 100 000 98 383 -1 617 -1,62% 

548 111 Ost.prov.nákl.-pojistné, hav. 320 200 363 369 43 169 13,48% 

54****   420 200 533 235 113 035 26,90% 

551 000 Odpisy HIM 4 530 600 2 862 566 -1 668 034 -36,82% 
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558 000 Opravné položky-daňové 80 000 -89 294 -169 294 -211,62% 

559 000 Opravné položky-účetní 20 000 -488 681 -508 681 -2543,41% 

55****   4 630 600 2 284 591 -2 346 009 -50,66% 

5*****   117 852 930 79 574 164 -38 278 766 -32,48% 

800 100 Vnitronáklady doprava 0 0 0   

800 200 Vnitronáklady výroba 0 0 0   

8*****   0 0 0   

Celkové provozní náklady 117 852 930 79 574 164 -38 278 766 -32,48% 

          

601 001 Tržby za výrobky-vývoz 72 000 000 50 834 199 -21 165 801 -29,40% 

601 002 Tržby za výrobky-tuzemsko 50 100 000 19 384 470 -30 715 530 -61,31% 

601***   122 100 000 70 218 669 -51 881 331 -42,49% 

602 001 
Tržby z prodeje služeb-
vývoz 2 110 200 1 246 253 -863 947 -40,94% 

602 002 
Tržby z prodeje služeb-
tuzem. 172 000 69 060 -102 940 -59,85% 

602 003 
Tržby z prodeje služeb-
nájem. 18 000 18 715 715 3,97% 

602 005 Manipulační poplatek 0 8 059 8 059   

602 140 Příspěvky na recyklaci 450 100 15 685 -434 415 -96,52% 

602   2 750 300 1 357 772 -1 392 528 -50,63% 

60****   124 850 300 71 576 441 -53 273 859 -42,67% 

612 100 Produkce PVV 24 000 000 24 163 315 163 315 0,68% 

612 300 Polotovary spotř.do zakázky -24 000 000 -24 291 150 -291 150 1,21% 

613 100 Produkce pořízení výrobků 78 100 000 42 927 992 -35 172 008 -45,03% 

613 200 Výrobky-spotřeba fakturace -78 100 000 -44 699 205 33 400 795 -42,77% 

613 621 
Aktivace mat.do 
exp.(501033) 1 749 100 2 458 346 709 246 40,55% 

61****   1 749 100 559 298 -1 189 802 -68,02% 

641 000 Tržby z prodeje IM 500 000 48 833 -451 167 -90,23% 

644 000 
Smluvní pokuty a úroky z 
prod. 0 0 0   

648 300 
Ost.prov.výnosy-
palety,odpad 228 000 3 342 620 3 114 620 1366,06% 

64****   728 000 3 391 453 2 663 453 365,86% 

6*****   127 327 400 75 527 192 -51 800 208 -40,68% 

900 100 Vnitrovýnosy doprava 0 0 0   

900 200 Vnitrovýnosy výroba 0 0 0   

9*****   0 0 0   

Celkové provozní výnosy 127 327 400 75 527 192 -51 800 208 -40,68% 

          

Provozní HV 9 474 470 -4 046 972 -13 521 442 -142,71% 

          

562 100 Úroky z běžných účtů 120 000 108 476 -11 524 -9,60% 

562 111 Úroky z úvěru-Ford 66 000 94 892 28 892 43,78% 

562 200 Úroky z investičního úvěru 125 500 0 -125 500 -100,00% 

562 300 Úroky z revolving.úvěru 657 000 454 934 -202 066 -30,76% 

  Úroky z úvěru-20 mil 496 500 518 356 21 856 4,40% 



iv 

 

563 000 Kursové ztráty 1 343 200 870 259 -472 941 -35,21% 

568 000 Ost.fin.nákl.-poplatky,kolky 207 800 540 191 332 391 159,96% 

568 524 Ost.fin.nákl.-Kooper.zák.poj. 2 400 0 -2 400 -100,00% 

Celkové finanční náklady 3 018 400 2 587 108 -431 292 -14,29% 

          

662 100 Úroky z běžných účtů 0 2 309 2 309   

663 000 Kursové zisky 1 322 300 647 448 -674 852 -51,04% 

Celkové finanční výnosy 1 322 300 649 757 -672 543 -50,86% 

          

Finanční HV -1 696 100 -1 937 351 -241 251 14,22% 

          

Hospodářský výsledek 7 778 370 -5 984 323 -13 762 693 -176,94% 

Náklady, výnosy a hospodářský výsledek jsou v Kč. 

 

 

 

 


